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Sayfa 
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67G 
6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/2) 676 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana üye
si M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum 
ve Çocuk Bakımevinin kapatılmasına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu, (6/5) 676 

8. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Beliğ Belerin yurt dışında mahkûm 
olan Türklere dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/8) 676 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, ithal edilen mal
ların mutemetlere teslimine dair, Başba
kandan sözlü sodıısu (6/9) 676 
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Sayfa 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAP

LARI 688 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üye

si Hilmi Soydan'ın, Afşin ve Elbistan lin
yitlerine dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodaman-
oğlu'nun yazık cevabı (7/52) 688:689 

• ^ • 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, hayvan 
ve hayvansal ürünlerde maliyete dayalı destek
leme alımlarının yapılması ve kaliteli et üreti
minin artırılması için alınacak tedbirler hak
kındaki gündem dışı demecine Ticaret Bakanı 
Naim Talû cevap verdi. 

Kültür Müsteşarlığı ile buna dahil dairelerin 
Başbakanlığa bağlanarak; kültür hizmet ve ko
nularına ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklere 
göre Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş olan 
görev ve yetkilerin de Başbakana ve Başbakan
lığa intikal ettirilmesine; 

Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'e Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'm, ve, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uzuner'e de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in vekillik etme
lerinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 

O'Kan'm, Urfa'da meydana gelen bir müessif 
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Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Selâhattin Özgür'ün, 1965 senesinden 
itibaren her bir bakanlıkta nakil ve atan
maları yapılan memur adedine dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in ya
zık cevabı (7/511) 689:690 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısının ivedilikle, 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve 
Yargılama Usulü Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
da öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onaylan
dı; maddeleri ve tümleri kabul olunarak ka
nunlaştıkları bildirildi. 

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ka
bul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımı sonunda çoğunluğun olmadığı, 
oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

13 . 6 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 17,00'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ün aklı Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

olaya dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Adalet bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/55) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 

— 671 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

j . — Trabzon Üyesi Ö. Lûtfi iîocaoğlu'nun, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde vukubu-
lan bir yolsuzluğa dair gündem dm demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı talepte bulunan 
saym üyeler var; Sayın Ömer Lûtfi Hocaoğ-
lu'nun gündem dışı söz talebini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 13 . 6 . 1972 ta

rihli Birleşiminde Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesinde vukubulan bir yolsuzluk konusunda 
gündem dışı konuşmak istiyorum. 

Gereğini müsaadelerinize saygılarımla arz 
ederim. 

Trabzon 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu 

BAŞKAN — Saym Hocaoğlu, bu yolsuzluk 
neye dair? 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, anarşistleri koruduklarına dairdir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Hocaoğlu. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün içinde bulunduğumuz duruma sebe-
bolanlardan bir kısmı el'an milletin ıstırabını 
duymamakta ısrar etmekte, sinsi ve yıkıcı faa
liyetlerine devam etmektedirler. Hangi nokta
ya geldiğimizi ve çocuklarımızı kimlere teslim 
ettiğimizi, bir misal ile ibret verici bulduğum 
için sizlere arz edeceğim. Maksatları ve niyet
leri belli kişiler; anarşistleri, kafalarını bulan
dırdıkları Öğrencileri korumak için bakınız ne
ler yapıyorlar? 

Çok muhterem arkadaşlar, elimde bahsede
ceğim olay ile ilgili evrakların üç adet foto
kopisi var. Bunlardan bir tanesini okuyorum: 

«Tıp Fakültesi Dekanlığına 
5 nci, 6 ncı sömestr öğrencilerinden 5454 

numaralı Seçim Yıldırım, Genel Patoloji der
sine vizesini vermiştir. 

Saygı ile bildirilir.» 
Yani, 1971'in 9 ncu ayında öğrenciye vize 

vermiş. Bu öğrencinin durumunu arz ediyorum. 
Şimdi 2 nci bir vesikayı okuyorum:: 
«Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına 

Ankara 
Fakülteniz 5 nci, 6 ncı sömest öğrencilerin

den 5434 numaralı Seçim Yıldırım Komutanlı
ğımız Askerî Mahkemesince 14 Mayıs 1971 ta
rihinde...» yani, 5 nci ayda «...tutuklanıp 15 
Mayıs 1972 tarihinde tahliye edildiği ve bu tu
tuklu kaldığı günlerde izinli bırakılmadığı ku
yudatın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Recai Engin 
Tümgeneral 

Ankara Sıkıyönetim 
Kurmay Başkanı» 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Lütfen 
tarihleri bir daha okur musunuz? 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — Efen
dim, 5 nci ayda tutuklanmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 

24 . 9 . 1971 de öğrenciye vize veriliyor. Halbu
ki bu tarihte bu öğrenci Ankara örfî idare Mah
kemesi tarafından tutuklanmış ve hapishanede 

672 
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örfî İdare Kurmay Başkanlığının yazısından 
anlaşılmaktadır. 5 nci ayda tutuklanmıştır, öğ
renci hapishanede iken kendisine vize verilmiş
tir, yani sınıf geçirilmiştir, tşin esası hu. 

Muhterem arkadaşlar; bu resmî evrakta sah
tekârlık suçu ve bundan daha önemli olanı, 
örfî idarenin tutukladığı (örfî idarenin anar
şistleri ne maksatla tutukladığı malumunuz
dur) bir kişiyi korumak maksadıyle yapılmış 
bir harekettir; yani esas resmî evraktaki sah
tekârlık suçunun üstünde, bir anarşistin ko
runması için ne şekilde gayret edildiğinin ve 
nasıl yürütüldüğünün bir misalidir. 

Muhterem arkadaşlarım; Dil ve Tarif Coğ
rafya Fakültesinde ilk atılan silâh üzerine, er
tesi gün söz almış, huzurunuzu işgal etmiş, işin 
vahametine işaret ederek bütün Parlamanter-
leri vazifeye çağırmıştım. İşte bugün, bu duru
ma geldik. 

Aziz arkadaşlarım; üniversitelerimiz bizim 
anamüesseselerimizdir, yüce kurumlarımızdır, 
üzerlerine titreriz. Çünkü bu müesseseler istik
bali bu millete nur da eder, zindan da eder. 
Bu itibarla, üniversitelerin çalışmalarını, taki-
bettikleri yolu gözetlemek hem hakkımız, hem 
de vazifemizdir. Yapılan bu işe, sadece res
mî evrakta sahtekârlık, vazifeyi kötüye kul
lanma suçu olarak bakmayız. Bunda, bir anar
şisti korumak gayreti ve ısrarı vardır. Bunun, 
merhametle de yakından, uzaktan bir ilgisi ola
maz. Çünkü, merhamet üstün bir haslettir. Ar
kadaşlarım, merhametin bu şekli, hainliğin ta 
kendisidir. 

Aziz senatörler; üniversiteler başka emel
lere hizmet etmekten mutlaka kurtarılmalıdır. 
Bu kurumlar mutlaka millileştirilmelidir. Türk 
Milletinin istikbalini, Türk çocuklarını tesadü
fe terk edemeyiz. Muhtariyet perdesi altına giz
lenerek, sapık ideolojinin müdafii olan ve zu
lüm diyarı ülkelerin özlemini çekenler, milyon
larca şehidin kanı karşılığı sahibolduğumuz bu 
vatanda, milletimizi rahat bıraksınlar. Zehir 
saçan bu gibi sözde bilginlerin hizmetine Türk 
Milleti muhtaç değildir. Kendilerine yol açık
tır, gitsinler, aşık oldukları o diyarlarda iste
dikleri şekilde bilgilerini kullansınlar, hizmet 
etsinler. 

Muhterem arkadaşlarım; tekrar ediyorum, 
üniversitelerimizi millileştirelim, buna mutlaka 
mecburuz, üniversiteler Kanunu geliyor, hepi

nizi dikkate ve vazifeye davet ediyorum, işte, 
demin de arz ettiğim gibi, fotokopiler elimde, 
bunları Senato amirlerinden birisine bırakaca
ğım; çünkü vazifeyle yurt dışına gideceğim. 
ilgili, sorumlu bütün yurtseverleri vazifeye da
vet ediyorum, ilgilenen, arzu edenler bunları 
Sayın Akif Tekuı'den alabilirler. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hoca-
oğlu. 

2. — Konya Üyesi Fakih Özlcn'in, Konya'nın 
Ilgın ilçesi dahilindeki bazı köylerde meydana 
gelen sel baskını ve alınması gereken tedbirlere 
eletir gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir istek daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Beş dakikayı geçmeyecek olan Konya Balkı 

Deresi sel baskını hakkında gündem dışı ko
nuşmama müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Fakih özlen 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fakih özlen. 
FAKİF ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; 

Konya'nın Ilgın ilçesi, Geçit köyü 6, 7, 8 Hazi
ran günleri Balkı Deresi ve kollarının sel bas
kınına uğramıştır. Geçit köyünde 30 kadar ev 
yıkılmış, 50 - 60 kadar ev de oturulmaz hale 
gelmiştir. Ayrıca, Geçit köyü ve Balkı deresi 
kenarındaki diğer köylerin ekili arazilerine sel 
çok zarar vermiştir. İl Bayındırlık Müdürlüğü 
örgütü durumu yerinde^ saptamayla meşguldür, 
greyder ve dozer gönderilmiş, çalışmaktadır
lar. 

Bu köylerle ilgileneceğinden emin olduğum 
Hükümetin, imar ve iskân Bakanlığı kanalıyle 
âfet bölgesine yardım elini uzatırken, evlerin 
sel yataklarından uzaklaştırılması hususuna ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kanalıyle 
Balkı deresi latağmm ıslahına, bilhasas sel ka
panları inşası hususuna ilgi ve himmet gösteril
mesini istirham etmek için söz almış bulunuyo
rum. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özlen. 
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3. —• Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, hu
bubat fiyatlarının geçen yıl seviyesinde ilân edil
mesinin sakıncalarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir istek daha var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Divanı Sayın Başkanlığına 

Buğday fiyatları hakkında gündem dışı ko
nuşmama müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Hüsnü Dikeçligil 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlar; Anadolu ve Güney

doğu Anadolu hasat mevsimine girmiş bulunu
yor. Hele, şu Orta - Anadolu halkı tek mahsule 
bakar, sadece buğdaya; buğdaydan başka geli
ri yoktur. Türkiye'de herşeyin % 50 zam gör
düğü bir devirde, çiftçinin traktörüne aldığı 
bir civataya 15 - 20 lira verdiği bir devirde, 
Türkiye'de buğday fiyatlarının eski şekliyle 
ilân edilmesi, Hükümet tarafından kararlaştı
rılması, yerinde bir karar değildir. 

Tabanın refahını isteyen bir Hükümetin ve 
Türkiye'de ortamın düzelmesini isteyen bir Hü
kümetin mutlaka, mutlaka fakir Anadolu hal
kının derdine deva bulması lâzımdır. 

Bugün, çiftçi buğday alabilmek için hektar 
başına 205 lira sarf ediyor, biçer - döveri 200 
bin liradan aşağı almıyor, traktörün fiyatı 70 
bin liradan aşağı değil, mazotu zam gördü, hele 
hele gübresi alabildiğine yürüdü ve bunun kar
şılığında çiftçi Hükümetten tohumluk buğdayın 
kilosunu 145 - 180 kuruşa alır. Siz, çiftçiden 
buğdayını 80 - 100 kuruş arasında alacaksınız, 
(Ekmeğin 500 gramı bugün Ankara'da 80 ku
ruştur) buna mukabil müstahsilin buğdayının 
fiyatını olduğu yerde durduracaksınız. Bu re
va değil, bu Türkiye'nin kalkınması değildir, 
bu Türk köylüsüne doğrudan doğruya bir nevi 
darbe vurmaktadır. Şimdiye kadar tütüne zam 
yapıldı, çaya zam yapıldı, bütün çiftçinin emtia
larına zam yapıldı; fakat Güneydoğu - Anado
lu'da, Orta - Anadolu'da sadece tek mahsule ba
kan çiftçinin buğday fiyatlarının bu derecede 
bulunması ve böyle kalması doğru değildir. 

Sayın Ferid Melen Hükümetinin bunun üze
rine hassasiyetle eğilmesini ve çiftçinin mağdu
riyetine meydan verilmemesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
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| BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeçli
gil-

4. — Süreleri dolan Kontenjan üyelerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/110) 

BAŞKAN — Efendim, bir Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : (a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

nın 72 ve 73 ncü maddeleri, 
(b) Cumhurbaşkanlığının 7 Haziran 1966 

tarihli ve 4 -187 sayılı yazısı. 
1. Cumhuriyet Senatosu üyeliğine ilgi (a) 

gereğince tarafımdan seçilmiş ve isimleri ilgi 
(b) ile bildirilmiş olan Lûtfi Akadlı, Hidayet 
Aydmer, Cemal Madanoğlu, Ragıp Üner ve 
Suad Hayri Ürgüplü altı senelik görev süreleri
ni doldurmuş bulunmaktadırlar. 

2. Bu suretle boşalan yerlere ilgi (a) gere
ğince bir ay içinde seçeceğim yeni üyelerin 
isimlerinin ayrıca bildirileceğini arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

ö. — THY Anonim Ortaklığı ile J^çak Servisi 
Anonim Ortaklığı Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, komisyonlarının görev süresinin iki ay da
ha uzatılmasına dair tezkeresi (10/33, 3/113) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

THY A. O. ile Uçak Servisi A. O. faaliyetle
ri konusunda araştırma yapmakta olan komis
yonumuzun çalışma süresi 14 . 6 . 1972 tarihin
de sona ermektedir. 

Araştırma çalışmalarını bitiren komisyonu
muza, raporunu yazabilmek için mezkûr tarih
ten itibaren muteber olmak üzere iki ay daha 
zaman verilmesini tavassutlarınıza arz ederim. 

Saygılarımla. 
izmir Senatörü 

Araştırma Komisyonu 
i Sözcüsü 

Mümin Kırk 

BAŞKAN — Efendim, Türk Hava Yollan 
I Anonim Ortaklığı ile Uçak Servisi Anonim Or-
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taklığı faaliyetleri konusunda araştırma yapan 
komisyon, iki ay daha mehil istemektedir. Bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

l_ —. Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı
nın Millet, Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadı İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/585; Cumhuriyet Senatosu 
1/69) (S. Sayısı : 104) 

BAŞKAN — Malî Denge Vergisi kanun ta
sarısının açık oylamasında kalınmıştı. Şimdi 
açık oylamayı tekrar yaptıracağız. Geçen defa 
yapılan açık oylamada gerekli çoğunluk bu
lunamamıştı, onun için oylamayı tekrarlıyo
rum efendim. Lütfen kutular gezdirilsin, muh
terem arkadaşlarımız oylarını kullansınlar efen
dim. 

2. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi :l/596; Cumhuriyet Senatosu : 1/74) 
(S. Sayısı : 103) 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Saym öztürkçine?... Yok. Sa
yın Başbakan?... Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

Yarın, 14 . 6 . 1972 Çarşamba günü saat 
15,00'te Birleşik Toplantı vardır, duyururum 
efendim. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, son komisyon Bütçe 
Komisyonu. Hükümet ve komisyon lütfen yer
lerini alsınlar... Komisyon Başkanı toplantıda 
bulunmamış. Komisyon başkanvekili Saym Tan
yeri?... Hükümet?... («Devlet Bakanı» burada 
sesleri.) 

Sayın Kitaplı, zatıâliniz bulunuyor musunuz 
efendim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Hayır efendim, bulunama
yacağım. 

BAŞKAN — Bulunamıyorsunuz; Hükümet 
yok. Komisyonu, Komisyon Başkanı komisyon 
toplantısında bulunmadığı için temsil edeme
yecektir. Komisyon başkanvekili yoktur. Bu va
ziyet karşısında müzakereye devam etmemize 
imkân kalmıyor. 

Efendim, bugün biliyorsunuz sözlü sorular 
var, şimdi bu durum karşısında sözlü sorulara 
geçiyorum. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Saym özer?... Yok. Saym Ba
kan?... Yok... Sora gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nın, Türkiye Sanal Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

BAŞKAN — Saym Sarlıcalı?... Yok. Sa
ym Başbakan?... Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce?... 
Yok. Sayın içişleri ve Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanları?... Yoklar. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Boğum ve Ço
cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu?... Yok. Sayın 
Bakan?... Yok. Soru geelcek birleşime bırakıl
mıştır. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

BAŞKAN — Sayın Beler?... Buradalar. Sa
yın Adalet Bakanı?... Yok. Soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok, Soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Efendim şimdi araştırma öner
gelerine geçiyoruz : 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla-
nüan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırma
sı isteyen önregesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın S i m Atalay?... Burada
lar. ilgili Bakan?... Yok. Bu da gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay burada. Hü
kümet?... Yok. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer?... Yok. Sa
yın Hükümet?... Yok. Gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?... Burada. Sa
yın Hükümet?... Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 

(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Se-

lâhaddin Acar?... Yok. Sayın Hükümet?... Yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkanîn, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı-
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nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 
eli) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (MUM Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

BAŞKAN — Yine Komisyonun Başkan ve 
sözcüsü ile Hükümet bulunmadıkları için, bu 
da gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. —• Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurum, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/591: Cumhuriyet Senatosu 1/71) (S. Sa
yısı : 93'e ek) (1) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, Anayasa Mahkemesine üye seçimi ile ilgi
li verilmiş bir önergemiz var idi. 

BAŞKAN — Verilmedi efendim, öncelik ve 
ivedilik... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, öncelik kararı verilmişti, ivedilik kararı 
da verilmişti. 3 ncü maddeye gelindiğinde ko
misyona geri almıştık. Komisyonumuz teemmül 
etti ve iade etti. 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim, önerge
yi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 93'e ek sıra sayılı kanun ta
sarısının önemine binaen gündemde mevcut bü
tün işlere takdimen ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — önergeyi dinlemiş bulunuyor
sunuz. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Adalet Bakanlığı mümessili 
yerlerini alsınlar. 

(1) 93'e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

(2) 93 S. Sayılı basmayazı 11 . 5 . 1972 ta
rihli 57 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Adalet Bakanlığından gelen yazıyı okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun bugünkü 66 ncı 

Birleşiminde haklarında ivedilik kararı verilen 
işlerden, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerince seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kındaki kanun tasarısının müzakeresi sırasında 
Bakanlığımızı Ceza İşleri Genel Müdürü Nus-
ret Hergüner'in temsil edeceğini bilgilerinize 
saygılarımla sunarım. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Nusret Hergüner zatı-
âliniz misiniz efendim? 

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ NUSRET 
HERGÜNER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Müzakerelere başlıyoruz efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı, daha önce mü

zakereler devam ediyordu, şimdi maddelere mi 
geçeceğiz?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, 3 ncü maddeyi görüşüyorduk. 3 ncü 
maddede bir anlaşmazlık oldu, komisyon geri 
aldı; Umumî Heyetin temayülüne, verilen tak
rirlere göre konuyu görüştü. Sayın Başkan mü
saade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, şu 
noktayı, ifade etmek istiyorum: Bendenize inti
kal eden hususa şu anda muttali oluyorum; 
bu tasarı üzerinde müzakereye başlanılmış, tü
mü konuşulmuş, maddelere geçilmiş, 1 nci ve 
2 nci madde görüşülmüş, 3 ncü maddeyi geri 
almış durumdasınız. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Evet efendim, geri aldık. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurunuz Sa
yın Rendeci, Komisyon Başkanı olarak. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerin
den seçilecek asıl ve yedek üyelikler için oday-
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lığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkında 
kanun tasarısı Millet Meclisinden Cumhuriyet 
Senatosuna intikal ettikten sonra Komisyonu
muzda görüşülmüş ve Millet Meclisi metni ay
nen benimsenmek suretiyle Yüce Heyetinizin 
huzuruna getirilmiş idi. Bilâhara, Umumî He
yette yapılan müzakereler sırasında maddenin 
tümü üzerinde görüşmeler yapılmış, tümü ka
bul edilerek maddelere geçilmiş idi. 

Bu tasarının birinci ve ikinci maddeleri 
* Umumî Heyetçe kabul edilmiştir. 3 ncü madde, 
seçimlerin Anayasa ve Adalet Komisyonunda, 
Millet Meclisinde de Anayasa ve Adalet komis
yonlarından meydana gelen bir Karma Komis
yonda görüşülerek adayların tespiti yapıldıktan 
sonra, her üyelik için üçer aday tespit edilmek 
kaydı ile umumî heyetlerde seçimlerin bu üçer 
kişi arasında yapılması usulü kabul edilmiş idi. 
Umumî Heyet bu şekli tasvibetmemiş, Umumî 
Heyetin secim hakkının Komisyonca yapılması 
hususunun Anayasaya aykırı olacağı düşünüle
rek, bu yöne ilişen itirazlar olmuş ve birçok 
önergeler verilmiş idi. Bu önergeler ve itirazlar 
muvacehesinde, Komisyonumuz durumu tekrar 
müzakere edip bir karara bağlamak üzere 3 ncü 
maddeyi komisyona almış idi, Komisyonda yap
mış olduğumuz müzakereler sırasında Umumî 
Heyetteki temayüle uygun olarak seçimin ko
misyonda yapılmayıp, Umumî Heyette yapılma
sı hususu benimsenmiş ve 3 ncü maddede bu fik
re uygun olarak değişiklik yapılmıştır. 

Şimdi huzurunuza gelen madde Umumî He
yetin evvelce temayülüne uygun olarak tespit 
edilmiş bulunan ve Komisyonumuzca da benim
senen tasarıda değişiklik yapan şekildir. 

Müsaade ederseniz, (bu, zaten raporda da 
yazılıdır) değişiklik yaptığımız mevzuu da kı
saca arz edeyim : 

Biz, Komisyon olarak 3 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasını, 2 nci fıkrasını değiştirmedik, aynen 
kabul ettik, sadece 3 ncü fıkra ile 4 ncü fıkra
da küçük bir değişiklik yapılmıştır. 

Mesele şu : Adaylar, Anayasa Mahkemesine 
üye seçilecek asil ve yedek üyelikler için müra
caatlar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafın
dan, ilân üzerine, toplanır, Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna gönderilir. Anayasa ve Adalet 
Komisyonu bunların Anayasa Mahkemesine üye 
olma niteliğinde olup olmadığını tetkik eder, 

' inceler. Üye olma vasfında olanların adaylığını 
kabul eder, olmayanları refüze eder, iade eder. 

Bu suretle yapılacak bir ayıklama Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna bırakılmış, zaten bu yö
ne de fazla bir itiraz olmamış idi. Yalnız, bu ka
bul edilen adayların komisyonda seçimi bahis 
mevzuu idi, bu cihet kalktı. 

Biz istiyorduk ki, gündemde günlerce uzayan 
bu mesele uzamasın, kısa şekilde çabuk seçim 
yapma usulleri bulalım. Malûm, iki seneye ya
kın zaman Anayasa Mahkemesine üye seçeme
dik. Cumhuriyet Seantosu gündeminde mevzu 
uzun uzadıya kalmıştı. Bu sebeplerle, bunu ça
buk bitirmenin bir yolunu arayalım dedik Ko
misyonda arkadaşlarımızın ittifakı ile Hükü
metin de katılması ile bir şekil tespit ettik. Tes
pit ettiğimiz şekil aynen şu : 

Anayasa Komisyonunda kabul edilmiş olan 
üyeler, Umumî Heyete takdim edilecek. Birinci 
ikinci ve üçüncü tur neticesine kadar salt ço
ğunluk temin edilemediği takdirde üçüncü tur
da en çok rey alan üyelerden beher üyelik için 
üç aday tespit edilecek. Bu üç kişi arasında tek
rar üç tur yapılacak, bu üç turda da salt ço
ğunluk temin edileımez ise, yedinci tura geçer
ken bu defa her üyelik için en çok rey alan ki
şi arasında seçim devam edecek. Bu suretle se
çimin biraz daha süratli ve kolay yapılacağı ka
naatine vardık. Zaten Umumî Heyetimizin de 
temayülü bu istikamette idi, bu şekli ile seçime 
bir sürat geleceği kanaatindeyiz ve Komisyon 
olarak maddeyi de o yolda tedvin ettik, hazır
ladık. 

«Komisyon yapılacak seçimler birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her 
boş yer için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu 
seçim sonunda en çok oy alanlardan başlamak 
üzere her boş yerin üç katı olarak tespit olu
nacak adayların adları ilgisine göre Cumhuri
yet Senatosu veya Millet Meclisi Başkanlığına 
bildirilir. Adayların komisyon mevcudunun ek
seriyetinin oyunu almış bulunmaları şarttır.» 
şeklindeki Millet Meclisinden gelen metnin ye
rine, Komisyonumuz işi kısaltarak, yukardaki 
hususları aynen kabul etmek kaydıyle, «ilk üç 
oylamada hiç bir aday salt çoğunluğun oyunu 
alamamış bulunursa, müteakip oylamalar, üçün
cü oylamada en çok oy almış olan üç aday ara
sında yapılır. Bu şekilde yapılacak üç oylama-
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da da, adaylardan biri yine salt çoğunluğun 
oyunu alamamış bulunursa, bundan sonraki oy
lamalar, bu defa son oylamada en çok oy almış 
bulunan iki aday arasında yapılır. Boş olan asıl 
ve yedek üyeliklerin her biri için ayrı ayrı se
çim yapılır.» şeklindeki metni getirmiştir. 

Şimdi, geri aldığımız tasarı ve üçüncü mad
de bu şekle getirilmiş ve Komisyonumuzca bu 
şeklin uygun olduğu, faydalı olduğu, sürat te
min edeceği ve çabuk netice alınacağı kanaati
ne varılarak, Yüce Heyete takdim etmiş bulunu
yoruz, takdir Yüce Heyetindir. Komisynumuz-
daki müzakerelerde bu cihet, aşağı - yukarı 
ittifakla da kabul edilmiştir, inşallah tasviple
rinize mazhar olur. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci teşekkür ederiz. 
Efendim Malî Denge Vergisi Kanun tasarı

sının ikinci oylamasında oy kullanmayan üye 
arkadaşımız var mı? Yok. Oylama işlemi son 
bulmuştur. 

Efendim, 11 . 5 . 1972 tarihinde ve 57 nci 
Birleşimde Anayasa Mahkemesine yasama mec
lislerimden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim, esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının müzakeresine başlanıl
mış; 57, 58, 59 ve 60 nci birleşimlerde müzake
re devam etmiş, tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiş, maddelere geçilmiş; birinci ve ikinci 
maddesi kabul edilmiş, üçüncü maddede müza
kereler uzayınca Komisyon maddeyi geri almış
tı. Şimdi, müzakereye Komisyonun geri aldığı 
üçüncü maddeden devam ediyoruz. 

Komisyonun kabul ettiği maddeyi okutuyo
rum ve üzerinde söz isteyen arkadaşlarımıza 
söz vereceğim. 

Madde 3. — Başvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi 
Anayasa ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetkikatı ya
par. Bu hususta yapılacak müzakereler ve oyla
malar gizlidir. 

Komisyon yaptığı inceleme sonucunda, bi
rinci maddedeki nitelikleri haiz olanların ad ve 
soyadları ile kısa hal tercümelerini bir liste ha
linde tanzim ederek, Genel Kurula arz eder. 

Genel Kurul, komisyonun tespit ve tanzim etti
ği adaylar arasından gizli oyla seçim yapar. 
Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğu
nun oyunu alan aday seçilmiş olur. ilk üç oyla
mada en çok oy almış olan üç aday arasında 
yapılır. Bu şekilde yapılacak üç oylamada da, 
adaylardan biri yine salt çoğunluğun oyunu 
alamamış bulunursa, bundan sonraki oylamalar, 
bu defa son oylamada en çok oy almış bulunan 
iki aday arasında yapılır. Boş olan asıl ve yedek 
üyeliklerin her biri için ayrı ayrı seçim yapılır. 

BAŞKAN —• Sayın özden buyurunuz efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasan müzakereye başlandığı zaman tü
mü hakkında söz alarak bazı mütalalar serdet-
miştim. üçüncü madde Komisyon tarafından ge
ri alındı, şimdi binnisbe tashih edilerek Genel 
Kurula gelmiş bulunuyor. En önemli nokta Ko
misyon tarafından esaslı bir şekilde nazarı dik
kate alınmış ve talipler arasında, namzetler 
arasında bir eleme yapıp, işi, üç adaya irca et
me usulü ortadan kaldırılmıştır ki, Millet Mec
lisinden gelen metinde bu vardı ve bizim Komis
yonumuz da maalesef bu esası kabul etmiş bu
lunuyordu. 

Şimdi, komisyon ilgili belgeleri inceleyecek 
ve üyeler hakkında gerekli göreceği her türlü 
tetkikatı yapacak ve bu husustaki müzakereler 
gizli olacak, oylamalar gizli olacak, ondan son
ra nitelikleri tespit edilen bütün adayların bir 
listesini tanzim ederek Yüksek Huzurunuza arz 
edecek. Buraya kadar doğru, hiç bir diyeceğim 
yok, zaten benim de esas mütalaam bu idi, ar
kadaşlarımız da üzerinde görüştüğümüz zaman 
da durduğumuz nokta bu idi. 

Kıymetli arkadaşlarım, müzakerelerin so
nunda bir esas getiriyorlar. Bu da, seçimlerde 
bir kolaylık sağlayabilmek için, adayların Ge
nel Kurulda aldıkları reylere göre, müzakere
lerin neticesine nazaran bu işi yine ikiye irca 
etmek suretiyle davayı halletmek istemeleridir. 
Halbuki, kıymetli arkadaşlarım, bence bu son 
fıkra da, daha doğrusu üçüncü fıkranın için
deki cümleler de bizim üzerinde durduğumuz 
anafikirlere ve son Anayasa tadiline taallûk 
eden 1488 sayılı Tadil Kanunu ile değiştirilen 
145 nci maddeye de uygun değildir. Çünkü, ora-
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da esaslı bir şekilde meselenin ne şekilde halle
dileceği yazılmıştır. Hiçbir suretle adaylar ara
sında bir tefrik yapmak, aldıkları oylara göre 
meseleyi halletmek gibi bir işaret 145 nci mad
dede yoktur. Böyle bir işaret olmayınca. Komis
yonumuzun Anayasanın tanzimini emrettiği bu 
kanuna böyle bir usul getirmesi de Anayasaya 
uygun düşmez. Bu bakımdan ben maddenin bu 
şekilde kabulüne muhalifim. 

Kıymetli arkadaşlarım, tümü hakkında arz 
ettim, burada da bir nebze bunun üzerinde dur
mak istiyorum. Bugünlerde Anayasanın tadili 
ve sairesi gibi bazı havadisler çıkmıştır ve yeni 
Hükümetimizin ilk beyanatında da «Anayasa, 
icabederse tadil edilir,» gibi lâkırdılar edilmiş
tir. Bundan mülhem olarak ve ilk defa değil, 
senelerden beri müdafaa ettiğim bir esası yine 
zabıtlara geçirmek ve ilerde yapılacak tadillere 
bir ışık tutabilmek için arz edeyim ki, Anaya
samızın bu 145 nci maddesinin, Anayasa Mah
kemesine seçilecek üyelerden bir kısmının Ya
sama Meclislerinden seçilmesi usulü katiyen ye
rinde değildir. Bu konuda, partilerin bir araya 
geldikleri zaman fikirleri de böyle idi. Ancak, 
bu fikirlerin altında bulunan bir iki mesele hal
ledildi, bu mesele halledilmedi. Bu mesele, hal
ledilmesi lâzımgelen meselelerden biridir, Yük
sek Hâkimler Kuruluna da. Anayasa Mahkeme
sine seçildiği gibi bu Meclislerden üye seçiliyor 
idi, onu kabul ettiniz, Anayasadan kaldırdınız, 
ama Anayasa Mahkemesine seçilecek, bitaraf 
olması lâzımgelen hâkimlerin seçimini bu Ana
yasada bıraktınız, tadile rağmen. 

BAŞKAN — Sayın Özden, tümü üzerinde 
müzakere haline gitmiyoruz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsamaha
nızı rica ederim, iki cümle ile ifade ediyorum. 
Bu. ilerde nazarı dikkate alınması icabeden mü
him bir mesele olduğu için arz ediyorum, mü
samahanızı da bunun için rica ediyorum. 

Bu, er - geç kalkacaktır, yasama organla
rından hâkim seçilmez Bu bir esaslı kaidedir. 
Bu kaideyi Anayasa ile getirdik, beğenmedik, 
bir kısmından kaldırdık. Hangi kısmından kal
dırdık? Yüksek Hâkimler Kurulundan kaldır
dık. Aynıdır işte. Yüksek Hâkimler Kurulu, 
Anayasa Mahkemesinden daha mı ağır idi? 
Anayasa Mahkemesi daha ağır Oradan da kal
dırmamız lâzım. 

Çok teşekkür ederim, müsamaha gösterdiniz. 
Bunu ifade etmeye gönlüm razı olmuyor. Evet, 
Anayasaya uygundur; böyle bir kanun yapa
caksınız ama, Anayasa hukuka uygun değil, 
realiteye uygun değil. Ne yapalım şimdi, onu 
müdafaa mı edeceğim burada Anayasaya uy
gun olmuştur diye? Bu nas-ı katı değildir, gök
ten inme değildir. Realitelere uygun olan Ana
yasa uygulanabilir. Realitelere, hakka, hukuka 
uygun olmayan bir Anayasa daima Anayasa 
vasfını ortadan kaldırır. Bu bakımdan bunun 
üzerinde durmuş bulunuyorum. 

Ben tekrar rica ediyorum, hastalığım nede
ni ile o müzakerede bulunamadım, Komisyonu
muz esaslı tetkik etmiş, bu neticeye varmış. Bi
rinci arz ettiğim neticesi doğru, fakat seçim
lerde salt çoğunluk şöyle olursa, üçüncüde 
böyle olursa, dördüncüde şöyle... En sonunda 
ikiye indirmek... Komisyonda yapılması lâzım
gelen şeyi evire çevire bu kurulda yapıyorsu
nuz. Bunu bırakın efendim, «En çok rey alan 
seçilsin» diyelim, ne çıkacak bundan? 

Bunun için ben bu fıkralara muhalifim ve 
maalesef olumlu oy veremeyeceğim. Reyimi iz
har ediyorum. 

Beni dinlediniz, çok teşekkür eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özden. 
Sayın Özden'in ifade ettikleri hususlar, kendi 

görüşleri, düşünceleri yerinde, ama madde ile 
ilgili olamıyor tabiî; tümü üzerindeki görüşme
lerde konuşulması lâzımgelen hususlar. 3 ncü 
madde sadece seçim hususunu tespit yönünde
dir. Eğer şimdi, 3 ncü maddedeki seçimin usu
lü üzerindeki müzakereleri bırakıp da tekrar 
Anayasaya böyle bir hususun girmesi lüzumlu 
mu idi, değil mi idi gibi bir münakaşaya girer
sek, tümü üzerine dönmüş oluruz. Başka söz 
alan arkadaşlarıma hatırlatmak isterim, lütfen 
maddenin üzerinde kalsınlar; bu bir. 

ikincisi, Sayın Komisyon metinde bir dü
zeltme yapmıştır, o düzeltmeyi G-enel Kurula 
duyurmak isterim. O da şöyle : «Komisyon yap
tığı inceleme sonucunda, birinci maddedeki ni
telikleri haiz olanların ad ve soyadları ile kısa 
hal tercümelerini bir liste halinde tanzim ede
rek, G-enel Kurula arz eder, Genel Kurul, Ko
misyonun tespit ve tanzim ettiği adaylar ara
sından gizli oyla seçim yapar. Seçimlerde üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday 
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seçilmiş olur.» şeklinde bir düzeltme vardır. Bu 
düzeltme sayın üyelerin dikkatine sunulur. 

Malî Denge Vergisi kanun tasarısının - Sıra 
sayısı 104 - ikinci oylamasına 117 sayın üye ka
tılmış; kabul 105, ret 10, çekinser 2. Böylelikle 
Malî Denge Vergisi kanun tasarısı kabul edil
miştir. 

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

kan, muhterem senatörler; 
Hepinizce malum olduğu üzere, Anayasanın 

145 nci maddesi tadil edilmeden evvel, mevcut 
hükümlere göre, Anayasamızda Yasama Meclis
lerince seçilecek üyelerin ne şekilde seçileceğine 
dair bir hüküm yoktu. Bu, tüzüklerimize bıra
kılmıştı. Tüzüklerimizdeki mevcut hükümlerin 
ise; seçimin kısa zamanda katı netice almamıza 
imkân verici bir şekilde tanzim edilmemiş ol
masından, Anayasa Mahkemesine seçilecek üye
leri maalesef Senatomuz uzun müddet seçeme
miş durumda idi. Bu fiilî duruma bir son ver
mek için Anayasada tadilât yapıldı ve bu hü
küm şu şekli aldı : «Yasama Meclislerinde ya
pılacak seçimlerde, adaylığa başvurma ve se
çim esas ve usulleri kanunla düzenlenir:» De
mek ki, bu kanun, Yasama Meclislerinin Anaya
sa Mahkemesine seçeceği üyelerin seçimlerinde 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usullerine ait 
hükümleri vaz'ediyor. 

Şimdi, seçimlerin esas ve usulleri,,.. Bugün 
Komisyonumuzun yaptığı müzakere sonunda 
üçüncü madde olarak getirdiği hükümler esas 
ve usul hükümlerine girer mi, girmez mi mev
zuunu münakaşa edelim. Çünkü, esası ve usulü 
koyacağız ki, netice sağlayalım. Gaye nedir? 
Esbabı mucibe bu zaten, Yoksa «seçilir» demek 
kâfi gelmiyor, işte geçmiş tatbikat bunu göste
riyor. Öyle ise, bunun bir usulünü ve esasını 
koyalım, kısa yoldan neticeye varalım diyoruz. 
Bunun için de bir hüküm getirmemiz lâzım. 
Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, arkadaş
larımızın iddiası Anayasaya aykırılık yönün-
dendir. Tek dereceli olması lâzımgelen bir seçi
min komisyonun takdirine bırakılmasını mah
zurlu gördüklerinden dolayı, Anayasa Komis
yonumuz, yine bize niyabeten vazife görürken, 
bu arkadaşlarımızın konuşmalarından edindik
leri intibalarla bu tadili getirdiler. Şimdi bura
da mahzurlu olan husus nedir? Evvelâ, nite
likleri haiz olan bütün adaylar Umumi Heyetin 

tasvibine, oyuna sunuluyor, Umumi Heyet bun
lar hakkındaki temayülünü rey ile belirtiyor; 
fakat netice almaya gitme bakımından bu kâfi 
görülmediği takdirde, oyların dağılmaması için 
bir hal çaresi bulmamız lâzım. Mademki Ana
yasamızın emredici hükmü üye tamsayılarının 
salt çoğunluğunu arıyor, yani diğer bazı kanun
larda olduğu gibi toplantı nisabının salt çoğun
luğu değil de tüm üyesinin salt çoğunluğunu 
arıyor, o zaman neticeyi alıcı ayrı bir hüküm 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

Burada getirilen hususun bir mahzuru var 
mıdır ve tek dereceli sisteme aykırı düşüyor 
mu? Bence düşmemektedir. Hatta birçok tat
bikatımızda buna benzer hükümler vardır. Bazı 
anaprensiplerden vazgeçilmektedir. Meselâ her 
iki Meclisin Başkan seçimlerinde ilk iki oyla
mada üçte iki ekseriyet aranırken, eğer ilk iki 
oylamada üçte iki ekseriyet yoksa mecburen 
salt çoğunluğa dönüyoruz. Aynı şekilde Reisi
cumhur seçiminde de aynı hükümler vardır. 
Bazı Avrupa devletlerinde tek dereceli olarak 
yapılan Reisicumhur veya diğer seçimlerde de, 
bazı adayların ilk oylama neticesine göre aldık
ları oylar istenilen nisabı bulmadığı takdirde, 
muayyen adayların çekilmesi ve onun yerine 
aday adedini azaltmak suretiyle istenilen neti
ceye varıldığı, yani gerekli oy miktarını temin 
edici hükümle^ vazedilmiştir. Demek ki, tek de
receli secime aykırı ciheti yoktur. 

Kaldı ki, Umumî Heyete sunulduktan sonra, 
daha evvel mahzurlu gördükleri ilk deneme ma
hiyetinde olan ilk seçimlerin Komisyonda yapıl
masını mahzurlu gören arkadaşlarımızın fikrine 
uygun olarak, Umumî Heyet yapmış oluyor, 
Umumî Heyet temayülünü bildiriyor ve diyor 
ki; bu 30, 40, 50 ne kadar aday varsa, bunla
rın içinden biz, oylarımızla ilk dencceye tabi tut
tuğumuzda, şu baştan iki arkadaşımızı daha uy
gun gördük... 

Umumî Heyetin bu fikrine, bu oylamasına da 
eğer iştirak etmeyeceksek; arkadaşlarımızın yal
nız tenkitle ddğil, muayyen bir teklifle gelmele
ri lâzımdır. Yani, bundan daha iyi; fakat neti
ceye kısa zamanda götürücü ve gayeye vardırı-
cı bir teklif getirmeleri lâzım. Bir teklif getir
meden, mücerret olarak, mahzuru bile bulunma
yan hususta tenkitlerde bulunmak kolay gelir. 
Ben burada arkadaşlarımızın gaveye uygun bir 
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teklif getirmelerini isterim. Gayeye, şimdiki şu 
konulan sistemden daha yakın \e daha çabuk 
götürebilecek bir teklif getirmelidirler. O za
man onu kabul etmek daha uygun olur. 

Arkadaşlarımızın bulduğu bu formül hepsin
den iyidir kanısındayım. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altan. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir teklifim var ve söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın özden'in 3 ncü 

maddenin üçüncü fıkrasına ait bir teklifleri var, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
3 ncü maddenin üçüncü fırkasında yazılı 

«ilk üç» kelimeleri ile başlayan cümlelerin kal
dırılmasını ve son bölümün muhal azasını saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Sayın Başkanlığa 
Bu tekifim hakkında ayrıca söz rica ediyo

rum. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — Buyurunun Saym Özden, öner
genizi açıklamak üzere. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bundan evvel söz aldığım vakit de uzun uzun 
arz ettim, şimdi fazlaca söze lüzum yoktur. Be
nim önerim şudur : 

3 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası ta
mamdır. Üçüncü fıkranın: «... tanzim ederek, 
Genel Kurula arz eder. Genel Kurul, komisyo
nun tespit ve tanzim ettiği adaylar arasından 
gizli oyla seçim yapar. Seçimlerde salt çoğun
luğun oyunu alan aday seçilmiş olur.» 3 ncü 
maddenin üçüncü fıkrasının burada bitmesi lâ-
JF;rnıd.n\ 

Dördüncü fıkra olarak, «Boş olan asıl ve ye
dek üyeliklerin her biri için ayrı seçim yapılır.» 
hükmü muhafaza edilecektir. 

Şu halde, crtada mevcut bulunan; «İlk üç 
oylamada hiç bir aday salt çoğunluğun oyunu 
alamamış bulunursa, müteakip oylamalar, üçün
cü oylamada en çok oy almış olan üç aday ara
sından yapılır Bu şekilde yapılacak üç oyla
mada da, adaylardan biri yine salt çoğunluğun 

I oyunu alamamış bulunursa, bundan sonraki oy
lamalar, bu defa son oylamada en çok oy almış 
bulunan iki aday arasında yapılır.» şeklindeki 
cümleler haşivdir. Bunların kaldırılması lâzmı-
dn*, bunu arz ediyorum. 

Takdir Yüksek Kurula aittir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özden. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarının 3 ncü maddesi huzurunuza ikin
ci defadır geliyor. Bu madde üzerinde ilk mü
zakere sırasında birçok değerli arkadaşımız me
seleyi Anayasa yönünden ele alıp, Komisyonun 
seçme yetkisini Anayasaya aykırı gördüler. Ko-

I misyonunuz, o yolda toplanan fikirler istikame
tinde maddeyi, geri alarak, seçim hakkının tama-

j men Genel Kurulun kendisi tarafından kullanıl
mak üzere maddeye yeni bir şekil vererek hu
zurunuza getirdi. 

Şimdi, değerli arkadaşım ilk müzakere sıra
sında ileri sürdüğü fikirler arasında Komisyonu
muza ışık tuttular. Biz, Komisyonda adayları se
çerek huzurunuza getirmekten vazgeçip, yani 
Millet Meclisinde tespit edilen esastan vazgeçip, 
yeni bir esasla huzurunuza geldik. 

Getirdiğimi? esas, biraz evvel burada konu
şan Sayın Altan tarafından gayet açık olarak 
ifade edildi. Anayasanın 145 ııci maddesinin 
birinci fıkrasını okuduğumuz zaman görüyoruz 
ki, gayet açıkça, böyle bir kanunun huzurunuza 
getirilmesini emretmektedir. Birinci fıkranın 
son kısmı : «Yasama Meclislerince yapılacak se
çimlerde, adaylığa başvurma ve seçim esas ve 
usulleri kanunla düzenlenir,» demektedir. 

Şimdi 3 ncü maddede getirilen hususlar, bu 
seçimin esas ve usullerini tespit etmektedir. 

Sayın arkadaşım; «Adaylar, Komisyon tara
fından tespit edilsin, getirilsin Genel Kurulda 
seçim yapılsın» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, geçmiş yıllarda gör
dük ki, bir şekle ve usule tabi tutulmadan aday
ların seçimi, içilmeyi kati hale getirmiyor. Bu 
suretle yıllarca Anayasa Mahkemesine üye seç-

I mek mümkün olmadı. Anayasa bu yetkiyi Yüce 
1 Heyetimize vermiş; fakat bir şekil ve usul tespit 

edilmediği müddetçe seçme mümkün olmuyor. 
I Seçemediğimiz müddetçe do Anayasa Mahkeme-
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sinin çalışması güç hale geliyor. Getirdiğimiz bu 
yeni esasta Anayasaya aykırılık yoktur muhte
rem arkadaşlarım. 

Komisyonumuz, Anayasanın hükümlerini na
zarı itibara ak rak ve ilk müzakeredeki fikirleri 
de gözonünde bulundurmak suretiyle, tespit edi
len adaylar atasından ilk turda, ikinci turda, 
üçüncü turda üye tamsayısının salt çoğunluğu 
temin edilmediği takdirde 5 aday. 10 aday, 20 
aday, ne kadar aday varsa., getirilen bu usulde 
deniyor ki, üç turun sonunda bu adaylar arasın
dan en fazla oy alan üç aday dördüncü turdan 
itibaren yeni aday olarak ele alınır. Dördüncü, 
beşinci, altıncı turda saltçoğunluk temin edildi
ği takdirde zaten seçim bitmiştir; ama bu dör
düncü, beşinci, altıncı turda üç aday arasından 
herhangi biri saltçoğunluğu temin etmediği tak
dirde, yedinci tura geçilirken bu üç aday ara
sından en çok oy alan iki kişi yedinci turdan 
itibaren aday olarak seçime girecektir. Böylece, 
seçimin biran evvel yerine getirilmesi ve Ana
yasa Mahkemesine gönderilecek üyenin de böy
lece seçilmesi temin ediliyor. Bütün seçim ka
nunlarında bu usul, bu şekil tespit edilmiştir. 
Anayasamıza aykırı bir tarafı yoktur. Kaldı ki 
Farlamentodan... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hangi seçim 
kanununda?... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz Sa
yın Özden. 

Devam buyurunuz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
Sİ33CÜSÜ ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Beye
fendi ; «Hangi secim kanununda» diyorsunuz. 
Var; Milletvekili Seçim Kanununda da var, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Seçim Kanununda 
da var bu. 

Kaldı ki, Parlamentodan Anayasa Mahkeme
sine üye gönderen diğer devletlerin mevzuatına 
da bakarsak, orada da bu var. Fransa'da da 
bambaşka bir sistem var, tamamen Cumhurreisi 
seçiyor. Demek ki, Anayasaya aykırı tarafı 
yok. Anayasası öyle tespit etmiş, öyle seçiliyor. 

Şimdi, getirdiğimiz usulde sadece hedefe var
manın en iyi yolunu arıyoruz. Takdir Yüce He
yetinizin ; ama «Üçüncü fıkrada komisyonca tes
pit edilen husus bir haşivdir» deniyor. Hayır 
arkadaşlar, tamamen bir usulî şekildir. Bu yolu 
tercih ettiğimiz takdirde seçimin neticesini al-

j mak daha kolay olur. Gaye nedir? Gaye, Ana
yasa Mahkemesine üye seçimidir. 

Şimdi, Komisyonunuz ilk Millet Meclisi met
ni ile huzurunuza geldi, Umumî Heyetin fikir
leri istikametinde huzurunuza maddeyi yeniden 
tedvin ederek getirdi. Bundan başka değerli 
arkadaşımın ileri sürdüğü de bir hal şekli de
ğildir. «Tamamen haşivdir, bu çıkarılsın» diyor
lar, maddede bir değişiklik yapmıyorlar. Söyle
dikleri hedefe varmak için bize ışık tutar bir de
ğişiklik değildir. Komisyon olarak arkadaşımı
zın önergesine uymayacağımızı da huzurunuzda 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Buyurunuz Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bir 
sorum var Saym Başkanım. 

Efendim, bu metne göre Komisyon, şartları 
. haiz olanlar ve olmayanlar diye tespit yapacak. 

Bu tespit mutlak mıdır? Buna itiraz mümkün 
değil, midir? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ya
pılan müracaatlar Komisyonca teker teker ele 
alınacak ve Komisyon, adaylık tespitini Anaya
sanın çizdiği hudutlar içerisinde bulduğu tak
dirde, onu aday olarak yine kendi müzakeresi 
sırasında ve g:zli olarak bir çalışma yapma so-
nund?, tespit edecek. 

I Size niyabeten çalışan 15 üyeli Komisyonu
nuz, olabilir, 8 üye ile de toplanabilir, ama zan
netmiyorum ki Sayın özgüneş'in ileri sürdüğü 
gibi bir hata yaparak Genel Kurulun huzuru
na getirilsin. Zaten, «Şu şu. şu nitelikleri haiz 
olanlar» diye bunu Anayasa gayet açıkça söylü
yor. Bunun dışında başka türlü niteliği gölgele
yecek bir durum varsa, onu da Komisyonunuz 
sizin adınıza inceleyecek. Şimdi buna bir itiraz 
yolu ilâve edilirse meselenin içinden çıkılamaya-

I cak gibi bir durum yaratır. Aslında zaten iti-
| raza meydan verecek bir çalışmayı da Komisyon 
I yapmaz ve huzurunuza gelmez. Komisyonun 
I kanaati bu. 
1 Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın özgüneş'in sorusunda şu noktayı belirt-

1 mek isterim. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKAMI REFET RENDEGİ (Samsun) — 
Ben arz edeyim Sayın Başkanım, ben soruyu 
anladım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Komisyon 
Başkanı. 

ANAYASA VS ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın ösgüneş,. Komisyon Genel Kurul adına 
çalıştığına göre, Komisyonda yapılmış olan bu 
tespitin neticesi ne olacak, demek İstiyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, diğer mesele
lerde komisyon raporları İçtüzüğe göre ne mua
meleye tabi ise. bu mesele de içtüzüğe göre ay
nı muameleye tabi olacakıtır. Komisyonda ya
pılan muameleler, seçimler bir rapora bağlana
cak, rapor Umumî Heyete: getirilecek, Umumî 
Heyette rapor müzakere ve kabul edilecek. Bu 
raporu Umumi Heyet kabul ederse, Komisyon
daki tespit edilen usulü, seçime esas olarak ka
bul edilen adaylar olacak, kabul etmez ise, ye
niden raporun Komisyona iade edilme imkânları 
olacak. Bu ciheti Tüzük hükümlerini aydınlığa 
kavuşturmak için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendeci. 
Ben de aynı nokta üzerinde duracaktım. 

Umumî hükümlere, içtüzüğe uygun olarak, Ko
misyon Umumî Heyete niyabeten çalıştığına gö
re, getireceği rapor üzerinde her türlü tasarruf 
Umumî Heyete aittir, ona mani bir hüküm yok
tur. 

Sayın Tanyeri, Komisyona sual mi soracaksı
nız?.. Buyurunuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Komis
yonda nitelik incelenmesinde, matlup niteliği 
haiz olmadı, diye seçime katılmadığı belirtilen 
kişi dilekçe ile Genel Kurula mı itiraz edecek? 
Bu Komisyon raporunun diğer komisyon rapor
larından farkı vardır. Bir itiraz varsa evlevi-
yetle itiraz hakkının adaylığı reddedilen kimse
ye ait olması lâzımdır. Bu noktayı Komisyon
dan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Adaylığın reddi diye bir şey 
olmasa gerek. 

Sayın Komisyon Başkanı, sual size, buyuru
nuz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, adaylığın reddi diye bir şey var. 
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Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
yaptığı ilân üzerine Anayasa Mahkemesine üye 
olma şartlarının kendisinde bulunduğunu be
yan eden kimsenin Başkanlığa müracaatından 
sonra; dosya Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
gelir. Anayasa ve Adalet Komisyonu şahsî yön
den ve diğer hukukî mükt e sebatı yönünden du
rumunu tetkik eder. Bunda Anayasa Mahkeme
sine üye olma şartlarını görmez ise, Cumhuriyet 
Senatosu Umumî Heyetine getireceği raporda 
bunu aday olarak göstermemeye hakkı vardır. 
Bu kanun onu getiriyor. Reddetme hakkı var
dır; ama buna kim itiraz eder? Bu aday; beni 
listeden çıkardılar, bende Anayasa Mahkemesi
ne üye olma şartları vardı, Komisyon beni ka
bul etmedi diye Cumhuriyet Senatosu Umumî 
Heyetine itiraz edebilecek mi? Bizim kanaati
mize, Komisyondaki görüşmelerimizin neticesi
ne ve arkadaşlarımızın kantatlarına göre; ki, 
son rapor komisyondan ittifakla çıkmıştır, bu, 
üyelerin hakkıdır. Bu arkadaşımızın tekrar 
Umumî Heyete aday olarak gelip gelmemesini 
istemek, Komisyon kararma Umumî Heyette 
itiraz etmek, bunu reddetmek hakkı Cumhuri
yet Senatosu üyelerine tanınmış bir haktır. Biz 
bunu böyle gördük, böyle tespit ettik. Salih 
Tanyeri arkadaşımızın sualini de ben bu mana
da anlıyorum, itiraz, adaylığı reddedilen kim
seden gelmeyecek bu duruma göre. Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinden, rey hakkına haiz olan 
üyelerden gelecek.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bir cihet daha var. Şimdi bu 
arkadaşa itiraz hakkı tanımakla, bunu bir nevi 
senatör durumunda burada oy sahibi kılma gibi 
bir durumun içerisine sokmak da bahis konusu 
olabilir. Biz bunu da düşündük, bu husus Ko
misyonda tartışıldı. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz Sayın 
Rendeci. 

Efendim, Sayın özdenin takririni tekrar 
okutuyorum, oylarınıza arz edeceğim. 

(istanbul Üyesi Ekrem özden'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyo-
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ram. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Maddeyi yeniden okutuyorum. 
(3 ncü madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — An?yasa Mahkemesinin kuru
luşu ve yargılama usulleri hakkında 22.4.1%2 
tarih ve 44 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
hükümleri bu seçimler sırasında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde Halen Anayasa Mahkemesin 
de boş olan iki aııl ve bir yedek üyelik için bu 
kanunun yürürllüğe girmesinden itibaren Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkla-
nnea yeniden ilân yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz is
teyen sayın üye? 

Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Komisyon

dan bir sualim var saym Başkan. 
Daha evvelce müracaat etmiş olanların mük

tesep hakları tanınacak mı? Yeniden ilân edile
ceğine göre, evvelce müracaat etmiş adayların 
müracaatı tanınacak mı? Komisyon bu hususta 
ne buyurur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Başkanı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Yeniden ilân yapılacağına göre, herkes bu ye
ni muameleye tabi olacaktır. Anayasa değişmiş
tir, Anayasa değişikliği yeni bir espri getirmiş
tir, bu espri içinde, müracaat yeriilerdiğine gö
re eskisi hükümsüzdür. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tenevvür ef-
tik efendiım. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. Geçici 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Szym Başkan, 3 ncü maddede bir yanlışlık ol
du. Bir matbaa hataisı var. 3 ncü maddenin son 
fıkrasının Millet Meclisinden gelen metimdeki 
gllbi olması lâzım. Biz bunu komisyon raptorun> 
da belki yanİR yazdık ama, bu son fıkranın 
buraya alınması lâzım. Bir hata. olmuştur. Bu 
maddenin tekriri müzakere ile yeniden görüşül
mesi lâzımdır. 

Millet Meclisinden gelen metnin son fıkra
sı bakın ne diyor: «Seçilenlerin adları hemen 
Resmî Gazete ile ilân edilmekle beraber Yasa
ma Meclisleri Başkanlıkları tarafından yazılı 
olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına da 
bildirilir.» Bu fıkranın komisyon me'tninin altı
na ilâvesi gerekirdi. 

Bir yanlışlık olmuştur, matbaa hatasıdır 
zannedersem. Takriri müzakere teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü maddenin tek
riri müzakeresi teklif ediliyor. Oylarımda arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi son şekli ile tekrar okutu
yorum. 

Madde 3. — Başvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi 
Anayasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna verilir i 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli gereceği her türlü teitkikatı ya
par. Bu hususta yapılacak müzakereler ve oy
lamalar gizlidir. 

Komisyon yaptığı inceleme sonucunda, bi
rinci maddedeki nitelikleri haiz olanların ad ve 
soyadları ile kısa hal tercümelerini bir liste ha
linde tanzim e derek, Genel Kurula arz eder. Ge
nel Kurul, komisyonun tespit ve tanzim ettiği 
adaylar arasından gizli oyla seçim yapar. Üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan 
aday seçilmiş olur. İlk üç oykonada hiçbir aday 
salt çoğunluğun oyunu alamamış bıüunursa» 
müteakip oylamalar, üçüncü oylamada en çok 
oy almış olan üç aday arasında yapılır. Bu şe
kilde yapılacak üç oylamada da, adaylardan bi
ri yine salt çoğunluğun oyunu alamamış bulu
nursa, bundan sonraki oylamalar, bu defa son 
oylamada en çok oy almış bulunan iki aday ara,-
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sında yapılır. Baş olan asıl ve yedek üyelikle
rin her biri için ayn secim yapılır. 

Seçilenlerin adlan hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu haliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? 
Buyurun Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür» tabirinin biraz hatalı olduğu kanaatinde
yim. Zira, doğrudan doğruya Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlarının yürüteceği 
bir kanundur. Bu hususta tavzih yapılması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Önce Hükümet temsilcisi izah etsinler, sonra 
biz de arz öderiz. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı adına Sayın 
Nusret Hergüner. 

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ NUSRET 
HERGÜNER — Efendim, eski 44 sayılı Kanım
da bu kanunun yürütülmesi Bakanlar Kurulu
na bırakılmıştır. Bu kanunda da aynen muha-
fasa edilmiştir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Biz neyi 
yürüteceğiz efendim? | 

BAŞKAN — Komisyon? j 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU | 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — | 
Efendim, bu fikrin itiraz edilebilir tarafı haki- ! 

I 
katen zayıf. Arkadaşımızın dediği doğru. } 
Anayasa Mahkemesi münhal üyeliği bildirir, ; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Millet Meeli- | 
si Başkanı seçilen üyeyi Anayasa Mahkemesine t 
bildirir. Bunun Hükümetle, icra ile yürütülecsk 
bir tarafı yok; fakat, bir alışkanlıkla bu mad
deye girmiş kanaatindeyim. 44 sayılı Kanundan 
aynen buraya aktarılmış ve o şekilde de kal
mış. Bir itiraz olmaması hasebiyle de, Komisyo-
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numuzda üzerinde durulmamıştır. Arkadaşlan-
nıız bir önerge verirlerse biz de katılırız. Arka
daşlarımızın fikri makuldür. 

BAŞKAN — Muhterem 3 arkadaşlarım, bu, 
tabiî sözlü olarak olmaz. Bir önerge elimde bu
lunmadığına göre... («Hazırlıyoruz» sesleri) 

Bekliyoruz efendim. 
Efendim bir önerge var okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı 

maddesinin «Bu kanunu Meclis Başkanlıkları 
yürütür» şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben de «Başkanlık Divanları tarafından 
yürütülür» diye arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
S. S. 93'e ek tasarmın altıncı maddesinin aşa

ğıdaki şekilde düzeltilmesini saygı ile arz ede
rim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Madde 6 : 
Bu kanunu Bakanlar Kurulu ile Millet Mec

lisi ve Cumhuriyet Senatosu Bakanlıkları yü-
riiMir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Maile 6. — Bu kanunu her iki Meclisin Baş

kanlık Divanları yürütür. 
istanbul 

Ekrem özden 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Mü
saade eder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini 
direkman ilgilendiren bir konuda, sadece Ba
kanlar Kurulunu yetkili kılmak mümkün de-
ğ.idir kanaatindeyim. Yalnız, Bakanlar Kunı-
lr,nu da ilgilendiren, meselâ Adalet Bakan
lığını ilgilendiren bazı işlemlerin de bu arada 
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bu işte vazifeli kılınması icabeder. Bu sebeple 
takrirde, her üç merciin de bu kanunu yü
rüteceğine dair sarahat olacak şekilde madde 
değişikliği teklif ettim. Arz edsr tasvibini is
tirham ederim. 

Yalnız; «Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlıkları» şeklinde tashih edil
mesi icabeder takririm. Orada acele ile yaz
dığım için tavzih ediyorum. «Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Bakkallıkları ile Ba
kanlar Kurulu tarafından yürütülür.» şeklin
de olacak. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi üç önerge var. 
Bu önergeler... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bir şeyi 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Esasen ka

bul ettiğimiz 3 ncü maddenin sonunda «iş
lemler bittikten snroa Resmî Gazetede ilân 
edilmekle beraber Yasama Meclisleri Başkan
lıkları tarafından Anayasa Mahkemesine bil
dirilir» demek suretiyle neticeyi bile Başkan
lıkların yapacağını yukarıda not etmiştir, öyle 
ise aşağıda da buna paralel bir hükmün gel
mesi daha doğru olur. Benim önergem buna 
paraleldir, o bakımdan kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi üç tane öner
ge var. Aykırılık derecesine göre en aykırı 
olan Sayın Kürümoğlu'nun önergesidir. Çün
kü burada hem Meclis, neon Senato, hem de 
Bakanlar Kurulu var ve bunların üçünü bir
den mütalâa etmektedir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Bal
kan, ben Sayın Kürümoğlu'nun önergesine il
tihak ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın özden de 
önergeye iltihak ediyor. Şin:di en aykırı olanı 
bu, okutuyorum, ondan sonra oylama muame
lesine geçeceğim. 

»Sayın Başkanlığa 
iSıra sayısı 93'e ek tasarının 6 ncı madde

sinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini saygı ile 
arz ederim, 

Orhan Kürümoğlu 
Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

ila Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlıkları yürütür. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.., 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Efendim, bu cihete Komisyon olarak bir iti
razımız var. 

Anayasa Mahkemesinde üyelik münhal 
olduğu zaman, münhal doğrudan doğruya Mec-
İİ3 Başkanlıklarına bildirilir. Meclis Başkan
lıkları münhal yere seçimini yapar, neticeyi 
Anayasa Mahkemesine bildirir. Şimdi burada 
icranın hiç bir vazifesi yoktur. Şu yönden yok
tur : 

Şimdi, Komisyon tetkikatmı yapar, ilgili 
yerlerden malûmat toplar. Bunun icra ile yü
rütme ile alâkası yok. Biz, Sayın Kürümoğlu 
tarafından başlangıçta verilen fikre bu yönden 
katıldık. Bize göre hiçbir surette icranın işe 
karışmasını gerektiren bir hüküm mevcut de
ğildir bu kanunda. Meclis Başkanlıkları ara
sındadır ve Sayın Altan'ın izah ettiği gibi, 
3 ncü maddenin son fıkrası, kimlerin ne ya
pacağını kesinlikle ortaya koymuş, hallet- g 
mistir. Münhalı Meclis Başkanlıkları ilân ede- 7 

cek, Komisyona verecek, seçim bitecek, netice 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bildirilecek. 
Bu işin içerisinde yasama kuvvetine, Ba
kanlar Kuruluna düşen hiçbir vazife yok. O 
halde yürütme işine onları karıştırmamak lâ
zım. «Bu kanunun yürütülmesini Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı ve Millet Meclisi Başkanı 
yapar» demek daha doğrudur 

Dikkat buyurulursa bu kanun Divanlara 
da bir vazife vermiyor. Bunu da Sayın öz-
den'e cevaben arz ediyorum. Meclis Başkanı 
yapıyor, Komisyona gönderiyor; neticeyi de 
yine Meclis Başkanları bildiriyor. Divan
ları da karıştırmıyor. Biz, «... Meclis Baş
kanları yürütür» şeklinde yapılacak bir deği
şikliğe katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ren-
deci. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Buyur
dukları doğrudur. Yalnız anafükir olarak ben 
de.. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, zatıâliniz 
izah ettiniz. Komisyonun ve Hükümetin fik
rini aldıktan sonra vaziyeti oylarınıza arz ede
ceğim. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ben de 

katılacağım Sayın Başkanım. Bir sual soraca
ğım; Sayın Aitanın takririne ben katılaca
ğım. 

Malûmunuz, Komisyona intikal ettiği zaman, 
yani Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlıkları tarafından ilgili siciller getirti
lecek. Sicilleri tanzim etmek bu makamlar dı
şındaki mercilere aittir. Onlar da Hükü
metle ilgili olan konulardır. Bu sebeple sa
yın Komisyon, bu konuda Hükümetin bir ir
tibatını görmüyorlarsa ben takrire katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Görme diklerini ifade ettiler 
efendim. Siz bu vaziyet karşısında Nahit AI-
tan'ın takririne katılıyor musunuz?.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Katı
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, öyle ise bu 
takriri okutuyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben bu tak
rire katılmıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizinkini de ay
rıca muameleye koyarız. 

Buyurun okuyunuz. 

Divan Başkanlığına 
Gülüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı 

maddesinin «Bu kanunu Yasama Meclisleri 
Başkanlıkları yürütür» şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Aîtan 

BAŞKAN — Efendim Komisyon katılıyor 
mu?.. Katılıyor. 

Hükümet ?.. Katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim?.. Yok. 

Tümünü değişiklikleriyle birlikte oylarını
za arz ediyorum. Kabul denler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Böylelikle Meclisten gelen metinde deği
şiklik okluğu için tekrar Millet Meclisine dö
necektir. 

Efendim, gündemde başka bir husus bu
lunmadığı cihetle 15 . 6 . 1972 Perşembe günü 
saat 15,,00'de toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 16,40 

t>9<* 

B) YAZILI SORUL 
1. — Cumhuriyet Senatosu 31 ar aş Üyesi Hil

mi Soy dan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Xuri Kodamanoğlu'nun yazıh ce
vabı. (7/52) 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 6 . 6 . 1972 
30321 

Enformasyon, istatistik 
ve Yayın Dairesi 

Başkanlığı 
Cumhuriyet Senatosu .Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
LR YE CEVAPLARI 

iüğü; 10 . 5 . 1972 gün ve 7/52 - 13535 - 194 
sayılı yasılan. 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Sayın 
Hilmi S oydan'm «Afşin ve Elbistan Linyit
leri» ne mütedair sözlü sorusunun yazılı soru
ya çevrilmesi üzerine, Bakanlığımca hazırla
nan cevap ilişikte sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim, 

Nuri Kodamanoğlu 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
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Maraş Senatörü Sayın Hilmi Soydan'm «Afşin 
ve Elbistan linyitleri» ne mütedair yazıh soru 

önergesine ait cevaptır 
Soru : 1 - 2. 
Yapılan sondajlara göre Afşin ve Elbistan 

linyitlerinin 3 milyar 225 milyon ton rezerv tes
pit edilmiştir. Ve sondaj bitmiştir. 

Bakanlığınızca proje ihalesi yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa yapılmış ve ne zaman başlanacak
ta? 

Cevap : 1 - 2. 
Maraş ilinin Elbistan ve Afşin ilçeleri 

civarında araştırmalar sonucunda kalorifik 
değeri 500 ilâ 1 200 arasında bulunan 3,2 mil
yar ton linyit varlığı tespit edilmiştir. Bir Al
man firması tarafından yapılan fizibilite etüdü 
sonucunda bu rezervin 1,6 milyar tonunun de
ğerlendirilmesinin mümkün olduğu, ancak bu
günkü teknik ve ekonomik imkânlarla Kışlaköy 
yöresindeki 440 milyon tonluk rezervin işletile
bileceği ortaya çıkmıştır. 

Fizibilite raporunda, çıkarılacak kömürden 
elektrik üretimi, azotlu gübre ve briket imâli im
kânları da araştırılmıştır. Yalnız, elektrik, üre
timi için müspet sonuca varılmıştır. 
* TEK anılan havzadan elektrik üretimi için 
gerekli mühendislik hizmetlerini, beş firmadan 
kurulu bir gruba ihale etmiştir. (Fichner, 
Rheinbraun, Sofreleç, Gemaş, Alaçam) mühen
dislik grubu 6 Aralık 1971 tarihinde çalışmaya 
başlamıştır. 

Soru : 3. 
Proje ikmalinden sonra termik santrali, 

azot sanayi, tuğla sanayi ve buna mümasil 
yatırım inşaatına ne zaman başlanacaktır? 

Cevap : 3. 
Fizibilite raporundan elde edilen sonuç

lara göre bugün ancak Termik Santral kurul
maktadır ve tatbikat projesi ile ihale dosyası 
halen hazırlanmaktadır. Yıl sonunda tamamla
nacaktır. Yapılacak açık işletme sonucu kömür 
damarı meydana çıkarılınca briket ve kurutul
muş kömür imâl imkânları da araştırılacak ve 
sonuca varılacaktır. Bölgede Azot Sanayii ku
rulmasına karşı olan görüşlerde işletme safhasın
da yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
Linyit işletmesinin ve termik santralin kuruluş 
hizmetleri mühendislik hizmetlerinin ihalesiyle 
fiilen başlamış olmaktadır. Linyit işletmesinin 

1076 yılında ve santralin de 1977 yılında faali
yete geçeceği hesaplanmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nuri Kodamanoğlu 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

13' . 1 . 1969 

2.— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ
hattin Özgür'ün, 1965 senesinden itibaren her 
bir bakanlıkta nakil ve atanmaları yapılan me
mur adedine dair soru önergesi ve Başbakan Fe
rid Melen'in yazılı cevabı (7/511) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların yazıh olarak Sayın 

Başbakan tarafından cevaplandırılmasına delâ
letlerinize saygılarımla, 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 

1. 1965 senesinden itibaren her bir bakan
lıkta nakil ve atanmaları yapılan memur adedi 
(Millî Savunma ve hâkimler hariç) 

2. Bu nakil ve atanmalarda verilen harcı
rahlar? 

T. C. 
Başbaaknhk 10 . 6 .1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 1 . 1969 tarih ve 7/511-9539/2894 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Selâhattin 

özgür'ün, 1965 yılından itibaren bakanlıklarda 
yeniden atanan ve nakledilen memurlara ilişkin 
13 . 1 . 1969 tarihli yazıh soru önergesinin ce
vabı üç nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 1965 yılından 1969 yılına kadar, 
bakanlıklar itibariyle yeniden atanan ve nak
ledilen memurlara ilişkin 13 . 1 . 1969 tarihli 

yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında 1965 yı

lından 1969 yılına kadar tayin ve nakledilen me
murlara ilişkin çizelge ilgili bakanlıklardan alı
nan bilgilere göre ilişikte sunulmuştur. 

Ferid Melen 
Başbakan 
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1965 yılından 1969 yılma kadar yeniden atanan ve nakledilen memurlara ilişkin çizelge 

Ataşan 
ve nakle- ödenen sürekli 
dilen me- görev yolluğu 

Bakanlığın veya kuruluşun adı mur adedi TL. 

Başbakanlık (Bağlı kuruluşları dâhil) 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 

250 099 59 456 766 23 

22 697 
8 465 
26 977 

867 
6 487 

127 372 
3 494 
536 

26 970 
5 698 
4 110 
365 
100 
103 

10 325 
500 

2 394 
2 639 

2 008 398 
1 627 920 
10 671 763 
11 211 759 
1 976 476 
20 422 250 
1 402 324 
2 035 939 
2 355 174 
1 700 909 
1 431 023 

59 273 
60 973 
16 694 

1 106 959 
490 735 
77 690 
800 501 

94 
— 
31 
18 
— • 

84 
— 
60 
— 
03 
18 
— 
72 
76 
60 
90 
17 
— 

«•» 
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Malî Denge Vergisi Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 2 
Oya katümıyanlar : 59 

Açık üyelikler : 7 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADrYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDLV 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoglu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülesz 
Alâeddin Yılmaztürk 

[Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçnk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

EIÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoglu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKARİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebnıre Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Saini Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Cöktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABU ÜYELER 

Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâlıattin Özgür 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan ' 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Ozgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(İ. A.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 

TRABZON 
Ali Şak ir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

t. E tem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüee 

ANKARA 
Turgut Cebe 

DİYARBAKIR 

Selâlıattin Cizrelioğlu 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

[ÇckinserJer] 
KASTAMONU 1 SİVAS 

Mehmet Çamlıca | Âdil Altay 

[Oya kah 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cem al ettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
Saffet Ural 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arılmrun (Başkan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( İ A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

Imıyanlar] 
Mehmet îlazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Bahriye ü ç ok 

Fikret Gündoğan 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 

TOKAT 
Zihni Beta 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Mehmet İzm en (B.) 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
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[Açık üyeliklerJ 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Bşk. S. Üyeler 5 

Yekûn 7 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

66'NCI BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1972 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karina. Bütçe ve Plan, Millî Ha
rınıma ve Bayındırlık, Ulaştırma Ve İmar - İs
kân komisyonlarımla acık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X î. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı
nın Millet. Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî. İşler ve 
BüXo ve Plan komisyonlarından 5/er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Koimsyon raporu 
(Millet Meclisi 1/585; Cumhuriyet Senatosu 
1/69) (S. Savısı : 104) (Dağıtma tarihi : 

0 1972) 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

i - i l g C i l l î 

na.yiî v< 
M/566) 

Cumhur; 
, Akdoni 

ot Senatosu İçel Üyesi Ldtfi 
Gübre Sanayiine dair Sa-

ii V>ı lvanm;-:an sözlü orusu 

"1. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rii'at Öztürkçkıe'nin 28 . 2 . 1971, tarih ve 
İM 70 sayılı Bütçe Kanım unun 16 neı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

'•'>. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, Yunanistan'da bulunan Türk 
alınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6 '567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealrnın, Türkiye Sanai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüee'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair 
"içişleri ve Gümrük ve 
sözlü sorusu (6/580) 

Tekel baka ularından 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldızdın, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belenin yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(0/8) . . . 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : İ/596; Cumhuriyet Senatosu : 1/74) 
'S . Sayısı : 10.°,) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

15 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın. bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 



hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiTin, Ankara İmar limited 
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972ı) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, Seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan ınctni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/591; Cumhuriyet Senatosu 1/71) (S. Sa
yısı : 93'e ek) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1972) 



Toplantı : ıı Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve 
yedek üyelikler için adaylığa başvurma, Seçim esas ve usulü 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 

(M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 514) 

Millet 3Ieclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 4 . 1972 

Kananlar Müdürlüğü 
Sayı-: 5064 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1972 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek 
üyelikler için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 1 . 1972 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 11 . 4 . 1972 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet 3Ieclisi S. Sayısı : 514) 

I 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/71 
Karar No. : 8 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 14 Nisan 1972 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
17 Nisan 1972 tarihli ve 5064 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Komisyonumuzun 26 Nisan 1972 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanı Prof. Dr. Suat Bilge ile Ada
let Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, 
Anayasa Mahkemesine yasama meclislerinden seçilecek üyeliklere ait seçim esaslarının ve sistemi
nin bir kanuni düzenlemeye kavuşturulmasını öngörmektedir. 

93 e ek 



9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerini de
ğiştiren ve Anayasaya geçici maddeler ekleyen 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun Ana
yasa Mahkemesinin - Kuruluş : 'a); Üyelerin seçimi - hakkıntdiakil 145 nci maddede ide değişiklik 
yapmış ve Anayasa Mahkemesinin kuruluş sistemini aynen muhafaza etmekle beraber, yasama 
meclislerince yapılacak seçimlerin zamanında ve maksada uygun şekilde sonuçlanmasını temin et-
m'elk üzene seçimlerde -salt çoğunluk - esasım kabul etmiş ve adaylığa başvurma ile seçim esas ve 
usullerinin bir kanunda tespit ve düzenlenmesini emretmiştir. 

îsbu tasarı sözü edilen kanunî düzenlemeyi gerçekleştiricidir. 
Anayasaya Mahkemesi üyeliklerine yapılacak seçimlerde, Anayasanın 145 nci maddesi uyarınca 

- salt çoğunluk - esasını tekrar eden tasarı, tatbikatta karşılaşılan - sonuçsuzlukları - da gözeterek 
yapılacak seçimlerin zamanında ve maksada uygun şekilde neticelenmesini temin etmek üzere, 
başvurma neticesinde yapılacak işlemlerin ve seçimlerin yeni bir düzene kavuşturulmasını gerek
li görmüştür. Tasarıya göre, Anayasa Mahkemesinin yasama (meclislerine ait üyeliklerinde boşal
malar halinde yasama meclisleri başkanlıklarına yapılacak müracaatlar Millet Meclisinde Millet 
Meclisi Anyasa Komisyonuna ve Cumhuriyet Senatosunda da Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna intikal ettirilecek ve bu ihtisas komisyonları müracaat sahipleri hakkında 
Anayasanın ve işbu kanunun emrettiği inceleniıderi yaparak her üyelik için üç katı aday göstere
cekler ve gerek Millet Meclisi Genel Kurulu ve gerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu kendi 
kontenjanlarına ait üyelikler için bu adaylar arasından ayrı ayrı seçim yapacaklardır. 

Tasarının, on yıllık uygulamayı gözeterek benimsediği bu düzen, Komisyonun bazı üyeleri ta
rafından - meclislerin seçme hakkını kaldırdığı - görüşü ile eleştirilmişse de, Komisyonumuz ço
ğunluğu, bu düzenin - Anayasanın vermiş olduğu seçme hakkını kaldırıcı olmadığı - ve sadece uy
gulama gerçekleri gözetilerek - seçimlerin sonuçlaııabilmesini temin ederek bir mahiyet taşıdığı -
görüşünde birleşmiş ve - ihtiyacın üç katı aday gösterilmesi - ile son sözün ve seçme hakkının her 
zaman ve daima Genel Kurullara aidolacağını ileri sürerek tasarının öngördüğü düzenin muhafa
zasını karar altına almıştır. 

Anayasanın 145 nci maddesi gereğince getirilen ve belirtilen esaslar üzerine kurulu olan tasarı 
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, geçici madde, 5 ve 6 nci maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Anayasanın 145 nci maddesinin "bir emri olan ve uzun süredir sonuçlandırılamayan seçim
leri gerçekleştirici nitelikteki tasarının bu mahiyetleri gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskişehir Ankara Ağrı 

R. Rendeci Ö. Ucuza! 3 ncü maddeye Muhalifim, 3 ncü madde-
muhalifim. ye muhalifim. Söz hakkını 

T. Cebe saklıdır. 
8. Türkmen 

Artvin Bursa Hatay 
3 ncü maddede nıuha- Ş. Kayalar 31. Deliveli 
lifim. Muhalefet şerhim 

ilişiktir. 
F. Alpaslan 

Ankara 
T. Kapanlı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 93'e ek) 
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Mardin 
3 ncü maddenin 4 ncü 

fıkrasında çekinserim 
A. Bayar 

Bize 
O. M. Aqun 

Sakarya 
3 ncü maddede muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
M. Tığlı 

Tokat 
3 ncü maddeye muhali
fim. Muhalefet şerhim 
eklidir. Söz hakkım 

saklıdır. 
Z. Betti 

Tabiî Üye 
Muhalifim, muhalefet şehrim eklidir. 

M. At aklı 

26 . 4 . 1972 
KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Hükümet teklifinin 1 nci maddesi Anayasa Mahkemesinin tarafsızlığını daha fazla korudu
ğundan daha uygun olduğu kanısında ve Millet Meclisinde kabul edilen metnin karşısındayım. 

2. 3 ncü madde hem adayların hem de Genel Kurulun haklarını kısıtlar. Komisyon adayların 
birinci maddede niteliklerine uygun olup olmadığını tespit edip seçimlerini Genel Kurulun takdir
lerine sunmalıdır. 

3. Komisyonca miktar tespiti dış etkilerin müessiriyetini Genel Kurula nazaran daha da ço
ğaltır. Bu nedenlerle 3 ncü maddeye de karşıyım. 

Tabiî Üye 
Mucip At alili 

26 . 4 . 1972 
MUHALEFET ŞERHÎM 

Anayasa Mahkemesine yasama meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyeler için adaylığa baş
vurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısının 3 ncü maddesi; 

Meclislerin seçme ve Anayasada gösterilen vasıfları haiz olanların seçime katılma haklarını sı
nırlandırarak Komisyona bağlayıcı yetki vermektedir. 

Anayasanın teminatmdaki bir hakkın sınırlandırılması Anayasaya aykırı olur. 
Bundan başka, çok sayıdaki talibin boş yere göre üçe indirilmesinde, komisyonların mutlak isa

bet göstereceklerini de kabul için fazla iyimser olmak lâzımdır. 
Komisyonların, inceleme yapmaları ve Genel Kurullardaki seçimlerin kolaylıkla sonuçlandı

rılmasını temin bakımından adaylar arasından üç kişiyi tavsiye etmesi yerinde olabilir. Fakat, 
Meclesleri tüm adaylar arasından seçim yapma hakkından mahrum etmek doğru değildir. 

Ayrıca, madde tedvin olunurken cümle tertibi, ibare kullanılması bakımından da hatalar işlen
miştir. 

Bu sebeple muhalifim. 
Artvin Senatörü 
Fehmi Alparslan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 93'e ek) 



— 4 — 

KARŞI OY YAZISI 

1. a) Anayasanın 145 nci maddesine göre (Anayasa Mahkemesi, 15 asıl ve 5 yedek üyeden 
kuruludur.) 

Bu maddede konu ile ilgili olarak aynen şu hükümler yer almış bulunmaktadır : 
(Millet Meclisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2 üye seçer.) 
(Yasama Meclislerinin her biri birer yedek üye seçer.) 
Bu hükümlerden çıkan anlam, açık ve kesindir : Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seç

me yetkisi, Yasama Meclisleri Genel Kurullarına aittir. 
b) Oysa ki, Anayasa ve Adalet Komisyonu; Millet Meclisince kabul edilen metni aynen be

nimsemekle, Yasama Meclislerine Anayasanın tanıdığı yetkiyi sınırlamaktadır. Zira Komisyonca 
kabul edilen metne göre 1 boş üyelik için 30 müracaat vükubulduğu takdirde, komisyon 3 aday 
tespit etme yetkisini kazanmakta ve bunun sonucu olarak da, Yasama Meclisi Genel Kuruluna, 30 
aday yerine 3 aday arasından üye seçme zorunluğunda bırakmakta ve 27 adayı, Yasama Meclisi 
Genel Kurulunun seçimine muhatabolma hakkından mahrum etmektedir. 

c) Komisyonlar, aidoldukları Yasama Meclisleri adına görev yaparlar; bu biçimde çalışmanın 
amacı, Yasama Meclislerinin çalışmalarını kolaylaştırmakıtır. Komisyonlar terei'Merine göre ka
rar verirler, fakat kesin karar alamazlar, kabul veya reddettikleri, yahut değiştirdikleri her konu, 
Yasama Meclisince görüşülür ve karara bağlanır. 

Görülüyor ki, Komisyonun kabul ettiği metin bu prensibe de aykırı düşmektedir. 
2. a) Komisyonca kabul edilen metnin 3 ncü fıkrasında, komisyon kararları için yeter sayı 

olarak aynen şöyle denilmektedir : 
(Adayların komisyon mevcudunun ekseriyetinin oyunu almış bulunmaları şarttır.) 
b) Aynı maddenin 4 ncü fıkrasında ise, Genel Kurul kararları için yeter sayı olarak, 
(Adayın seçilmiş olması için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâzımdır.) de

nilmektedir. Her 2 hüküm, aynı anlamı vermek için tesis olunmuş ise, aynı anlam için ayrı hü
kümleri tesisi, uygulayıcıyı şaşırtır, hiç olmazsa tereddüde ısevk eder, doğru sayıiimıaz. Bu tafkıdfir-
de, komisyona ait karar yeter sayısının da Genel Kurula ait karar yeter sayısı için kullanılan hü
kümle ifade edilmesi gerekir. Yok, ilk hüküm ayıı anlamda, yani; komisyona tanınan karar yeter 
sayı olarak toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu kasdedilmiş ise, isabetli sayılamaz. Zira önemli 
bir karar için Genel Kurula mevsuf yeter sayı şartı (koşuldıığnı halde, komisyona adi ye'ter sayı 
şartı koşulmuş olur. 

Bu nedenlerle tasarının komisyonca kabul edilen 3 ncü maddesine karşıyım. 
27 . 4 . 1972 

Tokat 
Zihni Betil 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 1.6. 1972 

Esas Yo: 1/71 
Karar No: 14 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosunun 23 Mayıs 1972 tarihli 60'neı Birleşiminde istemimiz üzerine geri veri
len, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 26 Nisan 1972 tarihli ve esas 1/71; karar 8 sayılı raporu ve 
bu rapora esas kanun tasarısı Komisyonumuzun 1 Haziran 1972 tarihli Birleşiminde Adalet Ba
kanı Fehmi Alparslan ile Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 93'e ek) 
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I - Tasarı, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 26 Nisan 1972 tarihli ve esas 1/71 ; karar S sa

yılı raporunda ifade olunduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 20 Eylül 1971 tarihli ve 1-188 sayılı Kanun 
hükümlerine uygun, olarak. Anayasa Mahkemesine yasama meclislerince seçilecek üyeliklere ait 
seçim, esaslarının ve sisteminin bir kanunî düzenlemeye kavuşturulmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuzun işbu raporunun ve rapora esas tasarının Cumhuriyet Senatosıındaki görüşme
lerinden açıkça anlaşılacağı gibi, tasan. Genel Kurul tarafından da benimsenmiş ve 1 ve 2'nci mad
deler Komisyon raporunda önerildiği şekilde aynen kabul edilmiş ancak:, oiıcü maddenin, üçüncü 
ve dördüncü fıkralarının görüşmelerinde çeşitli tartışmalar olmuş ve sözü edilen fıkralar metinle
rinin Anayasanın ll.Ynci maddesinin esaslarına daha uygun ve yeterli hale getirmek ve işbu me
tinleri Cumhuriyet Senatosunun görüşleri yönünden değerlendirmek maksadı ile Komisyonumuz ra
poru ve rapora esas tasarı geri alınmıştır. 

Bu görüşmelerinde de Komisyonumuz, yukarıda arz edilen raporundaki temel görüşleri hare
ket noktası olarak kabul etmiş ve tatbikatta karşılaşılan - sonuçsuzlukları - da gözeterek yapıla
cak seçimlerin zamanında ve maksada uygun şekilde neticelenmesini temin etmek; üzere, başvurma. 
neticesinde yapılacak işlemlerin ve seçimlerin yeni bir düzene kavuşturulmasında zorunluluk mü
talaa, etmiştir. 

.Bu görüşün hareket noktası kabul edilmesi neticesinde. Anayasanın 115 nci maddesinin yeni 
metni ve bu maddeye ilişkin değişiklik gerekçesi de gözetilerek, söz konusu maddimin tartışılan 
fıkraları, yine, seçme hakkının mutlak şekilde Genel Kurullara ait olduğuna dair temel ilke mu
hafaza edilmek kaydı ile birleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmış ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Meclisi Anayasa komisyonları - niteliklerin araştırılması 
ve tespit edilmesi - ile - bu yolda gerekli kararın istihsali ve genel kurullara arz edilecek listenin 
tanzimi - görevleri ile yükümlü kılınmış ve seçimlerin Genel. Kurullarda süregeldiği halde - sonuç
suz kalmasının - önlenmesi için. de yine Anayasanın esprisine uygun bir seçim düzeni kurulmuştur. 

Tasarının 1 ve geçici maddesi ile ."> ve (i'ncı maddeleri Komisyonumuzun 2(i Nisan 1972 tarihli 
ve Esas 1/71; Karar 8 sayılı raporuna esas metinde olduğu üzere muhafaza edilmiştir. 

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

"Başkan Sözcü 
Samsun Eskişehir Ankara Ağrı 

Befet Rendcci Ömer Feıızal Tar<ı\ıt (1che Salih Türkmen 
Topl anlıda bulunanı a d ı 

Ankara Konya Bursa Hatay 
Turlum Kapardı Sedat Çıımralı $f>''f Kayalar Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul Mardin Rize Satk'aıya 
Ekrem. Özden Abdurrahman Bayar Osmai Vecdi Agun Müstafi, Tığlı 

Toplantıda 'bulunamadı Toplantıda bulunannadı 

Toka* C. Bşk. Seç. 0ye Tabiî Üye 
.Zihni Betil Hidayet Aydı ne ı* Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince seçilecek asıl ve yedek üyelerin 
kırk yaşını doldurmuş ve altmış beş yaşını doldurmamış bulunmaları ve Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, başsavcılık, başkanunsözcüsüğü veya üniversitelerde 
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık 
yapmış ve halen bu görevleri yapma niteliklerini kaybetmemiş bulunmaları ve hâkimlik mesleğine 
alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkûm veya bu gibi suçlardan ceza takibi altında bu
lunmamaları ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmamaları şarttır. 

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesine, Yasama Meclislerinden seçilen asıl ve yedek üyeliklerde 
her hangi bir suretle boşalma olduğu halde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu bir hafta 
içinde, ilgisine göre, Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak bildirir. 
Bunun üzerine, Yasama Meclisleri Başkanlıkları durumu Resmî Gazetede ve Türkiye radyolarında 
ilân ettirerek, birinci maddede belirtilen niteliklere haiz adayların on beş gün içinde hal tercü
melerini ve bu hal tercümelerindeki durumlarını ispata yarar belgeleri ekleyerek veya bu belgele
rin temin edileceği yerleri beyan ederek Başkanlıklarına başvurmalarını isterler. 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, müracaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve ili
şik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi Anayasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hakkında gerekli göreceği her türlü tetkikatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar gizlidir. 

Komisyonda yapılacak seçimler birinci maddedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her bo§ yer 
için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu seçim sonunda en çok oy alanlardan başlamak üzere her boş 
yerin üç katı olarak tespit olunacak adayların adları ilgisine göre Cumhuriyet Senatosu veya 
Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir. Adayların komisyon mevcudunun ekseriyetinin oyunu almış 
bulunmaları şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri komisyonun gösterdiği adaylar arasından ve gizli oyla 
seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâzımdır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Başkan
lıkları tarafından yazılı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında 22 . 4 . 1962 
tarih ve 44 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı hükümleri bu seçimler sırasında uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Halen Anayasa Mahkemesinde boş olan iki asıl ve bir yedek üyelik için 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkla
rınca yeniden ilân yapılır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYON EN EN KABUL ETTİĞİ .METİN 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma,seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Genel Kurulca da tasvip görüp kabul edilen bu madde hakkında görüşme açıl
mamış ve Komisyonumuzun 26 Nisan 1972 tarihli ve Esas 1/71; karar 8 sayılı raporuna esas metin 
aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Genel Kurulca da tasvip görüp kabul edilen bu madde hakkında görüşme açıl
mamış ve Komisyonumuzun 26 Nisan 1972 tarihli ve Esas 1 71; Karar 8 sayılı raporuna esas metin 
aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, müracaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve ili
şik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi Anayasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hakkır.da gerekli göreceği her türlü tetkikatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar gizlidir. 

Komisyon yaptığı inceleme sonucunda, birinci maddedeki nitelikleri haiz olanların ad ve soyad
ları ile kısa hal tercümelerini bir liste halinde tanzim ederek. Genel Kurula arz eder. Genel 
Kurul, komisyonun tespit ve tanzim ettiği adaylar arasından gizli oyla seçim yapar. 
Seçimlerde salt çoğunluğun oyunu alan aday seçilmiş olur. ilk üç oylamada hiçbir aday salt 
çoğunluğun oyunu alamamış bulunursa, müteakip oylamalar, üçüncü oylamada en çok oy almış 
olan üç aday arasında yapılır. Bu şekilde yapılacak üç oylamada da,' adaylardan biri yine salt ço
ğunluğun oyunu alamamış bulunursa, bundan sonraki oyalmaîar, bu defa son oylamada en çok oy 
almış bulunan iki aday arasında yapılır Boş olan asıl ve yedek üyeliklerin her biri için ayrı seçim 
yapılır. 

MADDE 4. — Komisyonumuzun 26 Nisan 1972 tarihli ve Esas 1/71; Karar 8 sayılı raporuna 
esas metin aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Komisyonumuzun 26 Nis-n 1972 tarihli ve Esas 1 71; Karar 8 sayılı rapo
runa esas metin aynen benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Komisyonumuzun 26 Nisan 1972 tarihli ve Esas 1/71; Karar 8 sayılı raporuna 
esas metin aynen benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Komisyonumuzun 26 Nisan 1972 tarihli ve Esas 1/71; Karar 8 sayılı raporuna 
esas metin aynen benimsenmiştir. 

_ fr«-

(Aunlıurivct Senatosu (S. Savısı : Oo'e ek) 




