
Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
30 NCU BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1974 SlaJı 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. Başkanlık Divanı seçimi. 
2. Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet >Sematosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlık i'Le Türkiye'de ibulımaıı Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

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

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

4. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm 80 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. Cumhuriyet Senatosu İzımir Üyesi Be-
ıliğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca 'nm, tanım ürünlerinin fiyatla
rına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/18) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasak
lanmasına dair Başjbaikadan sö'zlü sorusu. 
(6/20) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Ahmet Yıklız'ın, Atatürk Üniversit esin deki 
olaylar hakikin d a .ne giibi bir işlem yapıldığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/24) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve 
ihracat politikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/25) 

ITI 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ

TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikcçligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ıma sı isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

4. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair CıünıhıiTİyet Senatosu Araştırma Ko-
misyoınu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tariki : 3 .3 .1973) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğkı ile İstanbul Üyesi Fikret 
Gündoğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının 



nedenleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamidl Özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapı-
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mı inşaatına dari Senato Araştırması isteyen 
öneryesi. (10/9) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YRPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
Esas Sayısı : 1973/43 
Karar Sayısı : 1973/39 
Karar G-ünü : 25 . 12 . 1973 

" İptal davasını açan : Cumhuriyet Halk 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu. 

İptal davasının konusu : Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanının kuruluşuna ilişkin 
olarak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 
alman 1 ve 13 Kasım 1973 günlü kararlarının İç
tüzük değiştirmesi ve düzenlenmesi niteliğinde 
bulunduğu ve Anayasamın kimi (maddelerine 
aykırı olduğu ileri sürülmüş; yine Anaya
sanın değişik 147 nei değişik 149 ncu ve 150 nei 
maddelerine dayanılarak iptalleri istenilmiştir. 

I —• Davacının gerekçesi özeti 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 

ve 13 Kasım 1973 günlü kararları Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 1., 3., 4., 5., 7., 8., 13 ve 
14 ncü maddelerini Anayasa ve İçtüzük kural
larına aykırı olarak değiştirmiştir. Şöyle ki : 

1. İçtüzüğün 1 nei maddesine göre eski 
başkanvekillerinin sıfat ve yetkileri ancak 1 Ka
sım 1973 günlü ilk birleşim sonuna dek sürer. 
Eski Başkanvekillerinden Mehmet Ünaldı'nm 
ve eski Divan Kâtiplerinin o günden sonraki 
işlemlerinin hukukça yok sayılması gerekir. 

Anayasanın 85 nei maddesindeki «Meclis
ler çalışmalarını kendi yaptıkları içtüzükle
rin hükümlerine göre yürütürler.» kuralı İç
tüzük hükümlerine herkesi bağlayan en üstün 
temel hukuk kuralı olma gücünü kazandırır. 
Onun için eski Başkaııveikili Mehmet Ünaldı 
vo Divan Kâtiplerinin 1 . 11 . 1973 günlü bir
leşimden sonraki tüm işlemleri, Divan adına 
yazışmalarda bulunmaları, Cumhuriyet Sena
tosunu yönetmeleri İçtüzüğün 1 nei ve 4 ncü 
maddeleri aracılığı ile doğrudan doğruya Ana
yasanın 85 nei ve yerine göre 84 ncü ve öte'ki 
maddelerine aykırıdır; iptalleri gerekir. 

2. a) İçtüzüğün 5.. 8., 14 ncü ve öteki 
ilgili 'kuralları ve bunun sonucu olarak da 
Anayasanın 85., 84.. 70 nei maddeleri uyarımca 
12 yıllık uygulama siyasî parti gruplarının 
güçleri oranında Başkanlık Divanına katılma
larını sağlayacak, ancak öteki anayasal kuru
luş ve gruplarla bağımsızların katılmalarını 
önlemeyecek biçimde süregelmiştir. 

Anayasanın 84 ncü maddesi kuralı Başkan
lık Divanlarının siyasî parti gruplarına hasre-
dilımesini buyurur nitelikte değildir. Anayasa 
Koyucu Yasama Meclisleri Başkanlık Divanla
rının mutlak yansızlık içinde çalışmaları 
gereğini güttüğü için siyasî parti gruplarının 
güçleri oraınınlda Divana katılabilmelerini gü
vence altına almayı öngörmüş; ancak bunların 
dışında kalanların Divanda yer almalarını ön
lemeyi terviç, telkin, tedvini etmemiştir. 

Anayasada; 89., 109., 149 ncu maddelerde 
olduğu gibi siyasî parti gruplarına tanınmış yet
kiler vardır. Ancak, 84 neü maddede böyle bir 
yola gidememiştir. Anayasa Koyucunun siyasî 
parti grupları dışında kalanları 84 ncü maddede 
göznünide bulundurmadığı gibi bir anlayış veya 
yorum bu maddedeki üye tamsayısı esası ve 
94., 72 nei maddeler kuralları ile çelişkiye dü
şer. Öte yandan Başkanlık Divanının yansızlı-
lığı sağlama gereğinin gerçekleşmesi olanağı 
siyasî parti grupları dışındaki grupların ve 
bağımsızların Divana katılmalarıyla daha da 
büyüyecektir. 

ıb) Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısı
na göre salt çoğunluğu elde tutmayan bir 
parti grubunun onüç kişilik Divanda bu ço
ğunluğu ele geçirmek için Cumhuriyet Sena
tosu üye tamsayısını yalnızca siyasî parti 
grupları ımensuplarmm toplamından ibaret 
sayma yoluna gitmesi Anayasa dışı bir davra
nıştır. Anayasanın 70 nei (maddesine göre 
Cumlhuriyet Senatosu üyeleri sayısı bugün 
için 185 tir. Siyasî parti gruplarımı güçleri 
oram saptanırken bu sayının ele alınması ge
rekir. 84 ncü maddenin ikinci fıkrası, dolayı-
sıyle, bu önergeyi verdiği gibi 85 nei madde 
bu balkımdan açıktır. Oysa dava konusu ka
rarlar siyasî partilerin kuvvet oranını 185 de
ğil siyasî parti grupları üyelerinin toplamı 
olan 132 üzerinden saptanmıştır. 

c) Bu davranış Anayasanın 72 nei mad
desi uyarınca seçilmiş üyeler arasında par
tili - partisiz aynımı yapması, parti grufbu üye
lerine değişik halk ve yetkiler tanıması dola-
yısiyle Anayasanın 12 nei maddesine' de aykırı 
düşmektedir. 
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e) Anayasanın 84 ncü maddesine göre 
ısiyasî parti grupları Meclis Başkanlıkları için 
aday gösteremezler. Demek iki, o Meclisteki 
her üyenin adaylığını koyma ve seçebilme ye
teneği ve olanağı vardır. Anayasadan gelen 
bu hak Senato kararı ile sınırlandırılmış, üs
telik yok edilmiş oknalktadır. 

d) Anayasanın 84 ncü maddesindeki «güç-j 
lerj oranında» koşulu gücün üstünde bir sayı 
ile Divana katılmayı da önler. Onun içindir 
(ki, İçtüzüğün 5 nci maddesinde bir siyasî 
gruba bağımsız Divan üyesinin görevinden 
çekilmesi ömgürülmüştür. Cumhuriyet Sena
tosu tamsayısını 185 ten 132 ye indirilmekle 
siyasî parti gruplarının güçlerini aşan bir sa

yıda Divana katılmaları yolu açılmakta; böy
lece ibir İçtüzük hükmü bu kararlarla değiş
tirilmiş olmaktadır. 

j e) Anayasanın grup kurma konusuna 
ilişkin kuralları bağımsızların veya hiçbir 

| gruptan olmayan üyelerin grup kurma ve 
| güçleri oranında Divanda temsil edilme ola-
ı inaıklarımn ortadan kaldırılması anlamında 
| alınamaz Anayasa yalnızca çıkar gruplarını 
! engellemiştir. 
i 
i f) Davada özellikle Anayasanın 8.. 12., 70., 
: 72., 84., 85., 89., 94., 109., 149 ncu ve İçtüzü

ğün 1., 3., 4., 5., 7., 8., 13 ncü ve 14 ncü 
madelerine dayanılmaktadır. 

II — METİNLER 

1. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun dava konusu kararları : 

a) 1 . 11 . 1973 günlü Karar : 

«Sayın Başikanlığa ; Anayasanın 84 ncü 
maddesi muvacehesinde Başkanlık Divanının 
tespitini arz ve teklif ederim - Eskişehir, 
Ömer Ucuzal.» 

Bu önerge Cumhuriyet Senaitosu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1973 günlü Birinci Birleşiminde 
oylanarak Başkanca kabul edildiği bildirilmiş ve 
'böylece karar niteliğini almıştır. (Cumhuriyet Se
natosu Tutanak Dergisi, Toplantı 13, Cilt 13, 
Sayfa: 21 ve 22) 

b) 13 . 11 . 1973 günlü Karcr : 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına : 
1 Kasım. 1973 günü yapılan müzakere sonun

da, Genel Kurulca kabul edilen önerge •istikame
tinde 'tespit edilmesi gereken ve Başkanlık Ma
kamınca ilgili siyasî partilere tevdi edilmiş bulu
nan oran cetveli ekli olarak sunulmuştur. 

Başkanlık Divanının kuruluşuna esas olacak 
'bu oran cetvelinin kabulü ile Divanın bu esasla
ra göre kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup 
Başjkanvekili Eskişehir Senatörü Ömer Ucuzal. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili Manisa Senatörü Oral Karaosman-
oğlu. 

Cumhuriyet Senatosu C. G. P. Grup Başkan-
vökili Kayseri Senatörü Sami Turan. 

Başkanlık Divanının seçimlerine ait oran 
S ve vüzde cetveli : 
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Siyasî parti grupları Adet 

Adalet Partisi 80 

Cunıhıırivet Halk Partisi 43 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 10 

Toplam 
132 

Divan üyeliklerinin yüzde puanları 
Başkan 
B aşka n vekili e r i 
İdare Âmirleri 
Divan Kâtipleri 

: 19 X 1 
: 10 X 3 
: 7 X 3 
: 5 X 6 

= 
= : 
=! 
= 

19 
30 
21 
30 

Oran 

132 
100 X 42 

132 
100 X'10 

132 

132 

Yüzdesi 

100 X 80 
= : 60,60 

Siyasî parti 

31,81 

7,o/ 

99,98 

100 

Başkan Başkanvekili İdare Âmiri Kâtip 

A. P. 
C. H. P. 
C. G. P. 

1 
— 
— 

2 
1 

— 

1 
1 
1 

3 
3 

— 

6» 

Bu önerge Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 13 . 11 . 1973 günlü Dördüncü Birleşi
minde oylanarak Başkanca kabul edildiği bildi
rilmiş ve böylece karar niteliğini almıştır. (Cum
huriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Toplantı 13, 
Cilt 13, Sayfa: 121-133.) 

2. — Konuyu ilgilendiren Anayasa kuralları: 
Konuyu ilgilendiren Anayasa 'kuralları aşa

ğıda gösterilmiştir : 

«Madde 84/1, 2. — Meclislerin Başkanlık Di
vanları, o Meclisteki siyasî parti gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlaya
cak şekilde kurulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları, kendi Meclislerince üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için seçilir
ler; ilk iki oylamada hu çoğunluk sağlanamazsa, 

salt çoğunlukla yetinilir. Meclis Başkanlıkları 
için Meclisteki siyasî parti grupları a:day göste
remezler.» 

«Madde 85/1, 2 — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Meclisler, çalışmalarını, kendi yap
tıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürütür
ler. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarım sağlayacak yolda düzenle
nir. Siyasî parti grupları, en az on üyeden mey
dana gelir.» 

ı«Madde 70. — Cumhuriyet Senatosu, genel 
oyla seçilen yüzelli üye ile Cumhurbaşkanınca 
seçilen ombeş üyeden kurulur. 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 
altında adlan bulunan Millî Birlik Komitesi 
Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları, 



yaş kaydı gözetilmeksizin, Cumhuriyet Senato
sunun tabiî üyesidirler. Talbiî üyeler Cumhuri
yet Senatosunun diğer üyelerinin tabi oldukla
rı hükümlere tabidirler. Ancak, haklarında, bu 
Anayasa'nm 73 ncü maddesinin 1 nci ve 2 nci 
fıkraları ve 10 ncu geçici maddesinin 1 nci fık
rası hükümleri uygulanmaz. Tabiî üye olarak 
Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir 
siyasî partiye girenlerin talbiî üyelik sıfatı, par
tiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Sena
tosu üyeliği seçimi tarihinde sona erer.» 

«Madde 72. — Kırk yaşını doldurmuş ve 
yüksek öğrenim yapmış bulunan ve milletvekili 
seçilmeye engel bir durumu olmayan her Türk, 
Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli 
alalılarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve kırk 
yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlardan en 
az onu bağımsızlar arasından seçilir.» 

«Değişik madde 89/1, 2 — Gensoru yetkisi 
yalnız Millet Meclisinindir. Gensoru önengesi bir 
siyasî parti grubu adına veya en az 10 millet
vekilinin imzasiyle verilir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı, verilişinden sonraki üç birleşim içinde 
görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahip
lerinden biri, siyasî parti grupları adına birer 
milletvekili, Bakamlar Kurulu adına Başlı akan 
veya bir bakan komışaibilir.» 

«Madde 94/2. — Bu tasarılar ve rapor (Büt
çe tasarıları) otuzbeş milletvekiliyle oııbeş Cum
huriyet Senatosu üyesinden kurulu bir karma 
komisyona verilir. Bu komisyonun kuruluşunda, 
iktidar grubu veya gruplarına en az otuz üye 
verilmek şartiyle, siyasî parti gruplarının ve 
bağımsızların onanlarına göre temsili gözönün-
de tutulur.» 

•«Madde 109/1, 2, 3, 4. — Millet Meclisi ge
nel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaş
tırma Bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tari
hinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden se
çimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, 
bu karardan başlayarak: beş gün içinde, Başba
kanca Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağım
sız üyeleri arasından yeni Adalet, içişleri ve 
Ulaştırma Bakaniarı atanır, 
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108 nci madde gereğince seçimlerin yenilen
mesine karar verildiğinde Bakanlar çekilir ve 
Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu kurar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri 
ve Ulaştırma Bakanları Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki bağımsızlardan olmak üzere, Mil-
ılet Meclisindeki siyasî parti gruplarından, bu 
Meclisteki oranlarına göre üye alınır. 

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayı
sını, Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Baş
bakana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul 
etmeyen veya sonradan çekilen partililer yeri
ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya 
dışardan bağımsızlar atanır.» 

«Değişik madde 149. — Cumhurbaşkanı; Ya
sama Meclisindeki siyasî parti grupları veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu
nan siyasî partiler ile son milletvekili genel se
çimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde 
onunu alan siyasî partiler; Yasama Meclislerin
den birinin üye tamsayısının en ıaz altıda biri 
tutarındaki üyeleri; kendi varlık ve görevleri
ni ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Ku
rulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve 
üniversiteler, kanunların veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların be
lirli madde ve hükümlerinin Anayasa'ya aykı
rılığı iddiasıyie, Anayasa Mahkemesinde doğ
rudan doğruya iptal davası açabilirler.» 

«Madde 8/2. — Anayasa hükümleri, yasa
ma, yürütme ve yargı organlarını, idare ma-
'kamlamm ve kişileri bağdıyan temel hukuk ku
rallarıdır.» 

«Madde 12. — Meııkes, dıil, ırk, cinsiyet, si
yasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayı
rımı gözedlmeiksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kıişiiye, aileye, zümreye veya sını
fa imtiyaz tanınamaz.» 

«Madde 80. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliği, bar üyenin üye seçilmeye engel 
bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, 
çeMlmesi, kısatlaûilması, üyelikle bağdaşmı-
yan bir hizmet 'kabul etmesi veya Meclis çalış
malarına izinsiz veya özürsüz ve aralıksız ola-
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rak bir ay IkatılLmıamıası yüzünden üyeliğinim 
düştüğünün kendi Meclisince ıkarara bağlan
ması haillerinde soma erer.» 

«Madde 86. — Her Meclis, üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve Amıayaısıadıa foaş-

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüm 15 nci mad
desi uyarınca 13 . 12 . 1973 .gümttinıde MuMtit&n 
Taylam, Avnd Givda, Sait Koçıatk, Kemal Ber-
Ikem, Şahap Arıç, İhsan Eceımiş, Bialit Zar*bun, 
Ziya Önel, Abdullah Üner, Kani Vrama, Mu
hittin Gürün, Lûtfi Öımerbaş, Şevket Mü'ÖJÜgttl, 
Nihat Akçalkayalıoğlu ve Ahmet H. Boyaçıoğ-
lu'nun katıknaJİariyile yapılan ilik ineeleım* top
lantısında aşağıda «açıklanan konular üzerinde 
durulmuş ve yine aşağıda açıklanan sonuçla
ra varılmıştır. 

1. Davanın yasa kurullarına uygun olamk 
^açılıp açılmadığı konusu : 

a) Dava konusu kararlar 1 ve 13 Kasım 
1973 günlüdür. Dava dilelkçesi Anayasa Mah
kemesi Genel Selkreterliğıince 27 Kasım 1973 
gününde kaleme havale edilerek 2588 şıra ve 
1973/43 esas sayısını almıştır. 22 . 4 . 1962 
günlü, 44 sayılı Kanunun 26 ncı maddeşİMİn 
birinci fıkrasına göre dava o günde açılmış 
sayılacağı için yasal süresi içimdedir. 

b) Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter
liğince 26 . 11 . 1973 gününde omanımış belge
lere göre Cumhuriyet £>ejiuatosu CuımhuTİjyet 
Halk Partisi Grubu oltuzsdkiz üyesinin (katıl
dığı 15 . 11 . 1973 günlü olağanüstü toplantıda, 
söz konusu kan-anlar hakkında Anayasa MaJhke-
(mesinde iptal davası açılmasına oyibdirliğdyle 
ikarar vermiş ve dava Grup Ba$kanvejkilleri 
Fikret Gündoğam (tstambul) ve Salim Töfnjyeri 
(Gaziantep) tarafından açılmıştır. Dosyamın 
eksiği yoktur. Durum 44 sayılı Kanunun 21, 
25, 26 ncı maddelerine uymaktadır. 

2. Dava konusu (kararlarım niteliği : 
Anayasanın değişjik 147 moi m^ddegpıin bi

rinci fıkrası uyarınca Anayasa Massetmesi an
cak kanunların ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüklerinim Anayasaya, Anayasa değişjiik-
liklerimin de Anayasada gönderilen şelMl şartla
rına uygunluğunu denetler. Bu medemile Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun dava komu-

kaea hüküm yoksa, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğuyla ikarar verir. 

Türkiye Büyük MMet Meclislinde toplantı 
yetersayısı, her iki Meclis üye tamsayısı top
lamınım salt çoğunluğudur.» 

su kararlarımun değerlendirilip nitelemdirilmesi-
nin önemi açıktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hüküm
leri arasında Türküye Büyük Millet Meclisimin 
ve Meclislerin çıalaşmalarmı kemdi yaptıMarı 
İçtüzükler uyaınmea yürütmesi ilkesi de yer al
maktadır (Madde 86). Bir Meclis Başkanlık 
Divanımın kuruluşunu ve iş görüşümü o Mecli
sim çalışma alamı dışında, Meclis faaMyeitHerin-
den ayrı nitelikte bir düzen olarak düşünmeye 
olanak yoktur. Ba^kanlıik Divanının kurulu
şu ve işleyişi, Divanım Meclisim çalışmalarını 
yönetmesi dolayısıyle, Meclis faaıliyetlerMn 
ıen başımda gelir. Böyle olduğu içiim de Baş
kanlık Divanına ilişkin sorunların çözüm yeri 
İçtüzük ve Divanın bağlı olacağı düzenin sap
tanması bir İçtüzük Ikomuısudur. Nitefekn Cum
huriyet Senatosu içtüzüğümde de Başkanlık 
Divaoııma, gruplarnı dirvama katılmaları biçi-
mıinim saptamamasına, Divanım bünyesine, otkış-
tmasına, seçillöşime ve görevlerine ilişkin ayrın
tılı maddeler vardır (İkinci ve Üçüncü Bölüm
ler; madde 3 - 13). 

Binbarimi bütüıdeyem dava ikonusu iki karar 
Cumhuriyet Sematosu Başjkanlik Divanımın bün
yesi ve oluşması 'konuşumda yeni bir düzenle
me getirtmektedir. Bu düzemlemede Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğümdelki tüm grupların Di
vana güçleri oranımda 'katılmaları ve oramın 
saptanmasında Cumhuriyet Senatosu üye tam-
sayısımım es»as alınması ollikeleriınden uzaklaşılıa-
raık Divana yalnız siyasî parti gruplarımın ka
tılması öngörülmüş ve .güç oranımın saptanmıa-
şında hesabın siyasî parti gruplarına imemsup 
üyelerim toplam sayısına göre yapılması yoluna 
gidilmiştir. Dava kornosu kararların §u duru-
'nra ile, yalnızca İçtüzükte yeri olaibiHecıeik bir 
'konuyu düzenlediğinde ve özellikle Cumihuri-
yet Senatosu İçtüzüğünüm siyasî grupların oran
larına 'ilişkin 8 nci maddesini değiştiren, bir ni
telik taşıdığımda kuşku yoktur. 

IH — ÎLK İNCELEME : 
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Dava konusu kararların bir İçtüzük sorunu

nu ele alıp sonuca bağladığımı ve bu nedemllıer-
le de bir İçtüzük düzenlemesi niteliğini kazan
dığını böylece belirttikten sonra kararların; 
alınmasında İçtüzüğün değiştirilmesine ilişkin 
usule uyulmamasının bu niteliğe eskisi olup 
olamayacağının üzerinde durulması gerekir. 

Anayasa, Yasama Meclisleri İçtüzüklerinin 
yapılması ve değiştirilmedi içjin belirli bir yol 
koymuş değildir. Buna karşılık Cumhuriyet 
iSematosu İçtüzüğünün konuyu düzenleyen 180 
ve 181 nci maddelerinde İçtüzükte değişiklik 
yapılmasına ilişkin önerilerin, gerekli raporu 
hazırlayıp Cumhuriyet Senatosuna sunmak üze
re, Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale 
edileceği ve yapılacak: değişiklik ve ilâvelerin 
bir kez görüşmeye tabi olduğu yazılıdır. 

Dava konusu kararların, daha önce Anaya
sa ve Adalet Komisyonunda incelenip rapora 
bağlanmaiksızın ve ilgili İçtüzük kurullarımın 
değiştirilmesi açıkça istenmeyerek yalnızca iki 
önerinin Genel Kurulda oylanıp kabul edalım esi 
yoluyle oluşmuş bulunduğu bilinmektedir. 
(Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi; Cilt 
13; Sayfa 21, 22 ve 121 - 133). Ancak bunların 
çözüme bağladığı konunun, aiınımalarındaki 
ereğin ve gördükleri işin açık ve kesin delaleti 
karşısında yukarıda değinilen biçim eiksikliğinin 
bu yasama belgelerini nitelendirmede etkisi ola
bileceği düşünülemez. Kaildi k;i tersine bir gö
rüşün çeşitli İçtüzük konularının tek tek ka
rarlarla hükme bağlanması ve böylece Anaya
saya uygunluk denetiminden kaçınılması yo
lunda bir eğilimi teşvik etmesi her zaman için 
olasılık içindedir. Anayasada böyle bir du
rum ve tutuma elverişli ibir açığın bulunabile
ceği sonucuna yönelen her yorum Anayasa Ko
yucunun ereğine tüm aykırı düşer. 

Özetlemek gerekirse : Dava konusu karar
lar İçtüzük düzenlemesi niteliğindedir ve bu 
nitelikleriyle de Anayasaya uygunluk deneti
mine bağlıdırlar. 

3. Dava dilekçesi örneğinin gönderilmesi 
istemi : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, aynı 
konudaki 1973/43 ve 1973/44 esas sayılı iptal 
davalarına ilişkin başvurmaların birer örneği
nin bilgi edinilmek üzere gönderilmesini 
5 . 12 . 1973 günlü, 1728 - 2Q30 sayılı yazı ile 

istediği anlaşılmaktadır. Bu yoldaki istemin, 
44 sayılı Yasada yeri olmaması dolayısayle, red-
ıdine karar verilmesi gerekir. 

4. İlk inceleme sonunda verilen karar : 
Böylece ve yukarda ayrıntıları ile açıklan

dığı üzere : 
a) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının da

va dilekçeleri ölmeklerinin bilgi edinilmek üze
re gönderilmesi yolundaki istemlinin, 44 sayılı 
Yasada yeri olmaması dolayısıyle, reddine; 

b) Dosyanın eksiği bulunmadığı sonucuna 
varıldığından konusu İçtüzük düzenlemesi ni
teliğinde olan ve Anayasanın değişik 147, deği
şik 149 ve 150 ve 44 sayılı Kanunun 21, 22, 25, 
26 ncı maddelerine uygun görülen işin esasının 
incelenmesine, 

13 . 12 . 1973 gününde oybirliğiyle karar 
verilmiştir. 

5. Esasın incelenmesi içim gım. belirlen
mesi : 

20 . 12 . 1973 gününde Muhittin Taylan, Av-
nd Guvda, Kemal Berkem, Şahap Arıç, İhsan 
Eeemiş, Ahmet Akar, HaMt Zarbun, Ziya Önel, 
Abdullah Üner, Kani Vrana, Muhittin Gürün, 
Lûtfi ömerbaş, Şevket Müftügil, Nihat Akça-
kayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğılu'nun katıl-
ınııalarıyle yapılan toplantıda ise davanın, nite
liği dolayısıyle, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
nün 33 ncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı 
yetkiye dayanılarak ve aynı maddenin ikinci 
fıkrası uyarınca süreler kısaltılarak, 25.12.1973 
saat 10^00 gündemine alınması kararlaştırıl
mıştır. 

IV - Esasın incelenmesi : 
Davanın esasına ilişkin rapor, dava dilek

çesi ve ekleri, Anayasaya aykırılığı ileri sürülen 
İçtüzük düzenlemesi niteliğindeki Cumhuriyet 
•Senatosu Genel Kurulu kararları, 1 . 11 . 1973, 
6 . 11 . 1973 ve 13 . 11 . 1973 günlü Birleşim
lere ilişkin Cumhuriyet Senatosu Tutanak Der
gileri; konuyu ilgiledniren Anayasa kuralları 
ve bunlara ilişkin gerekçeler ve başka yasama 
belgeleri; dava ile ilişkisi bulunan öteki metin
ler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşü
nüldü : 

A) 1. Dava dilekçesi örneğinim verilme
si yolundaki Cumhuriyet Senatosu A. P. Gru
bunun istemi : 
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Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup | 

Başkanlığının aflitmda Başkanvekiıli Ömer Ucuz-
ai'ın adını taşıyan 13 . 12 . 1973 günilü, 397 sa
yılı bir yazısı bulunduğu anlaşıHığın'datn önce 
bu konu ele alınmıştır. Bu yazıda grubun 44 
sayılı Yasanın 30 ncu maddesinin son fıkrası 
uyarınca eldeki iptal davası üzerinde düşünce 
vermeyi tasarladığından söz edilerek dava di
lekçeleri örnelklerinin kendilerine tebliği veya 
bunların kapsamından bilgi edinilmesi içim ge
rekli kararım verilmesi istenmektedir. 

44 sayılı Yasanın 30 ncu maddesinin son 
fıkrası uyarınca dava konusu bir kuralın' Ana
yasaya aykırı olmadığı kanısında bulunan bir 
siyasî parti grubunun Anayasa Mahkemesine 
yazılı düşünce bildirmesi için önce grup genel 
ikuruılunun en az üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile karar alması gerekir. Başvurmada böy
le bir karar bulunmadığı ve yalnızca bir tasar
lamadan söz edildiği anlaşıldığından dilekçenin 
incelenme değeri yoktur. I 

Abdullah Üner bu görüşe katılmamıştır. 

Böylece 44 sayılı Yasanın 30 ncu maddesi-
niın son fıkrası uyarınca yazılı düşünce veril-
msei konusunda siyasî parti grubu genel kuru
lunca alınmış bir karar bulunmadığı anlaşıldı
ğından Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grubu BaşkanveMLi Ömer Ucuza! adı altında 
verilen dilekçenin incelenme değeri bulunmadı
ğı Abdullah Ümeran karşı oyu ve oyçoikluğu 
ile 25 . 12 . 1973 gününde karara bağlanmıştır. 

2. Sözlü açıklama sorunu : 

îkinci olarak 44 sayılı Yasanın 29 ncu mad
desi uyarınca ilgililerin Sözlü açıklamalarının 
dinlenmesine gerek olup olmadığı üzerimde du
rulmuştur. Dava konusu açık, sade ve belir
gin olduğu, konuyu ilgilendiren tüm bilgiler 
ve açıklamalar dava dilekçesinde, eklerinde ve 
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergilerinde bu
lunduğu için bu yola gidilmesinde genekMliğin 
varlığı düşünülemez. Üstelik sözlü açıklamala
rı dinlemek üzere ilgililerin çağınlünasımn za- I 
man alacağı kuşkusuz; işin niteliği dolayısıyle 
bir an önce incelenip karara bağlanmıasın'daka! 
yarar da ortadadır. 

Şahap Arıç ve Abdullah Unjer bu görüşe 
katılmamışlardır. I 

Böylece işin niteliğine göre ilgililerin sözlü 
açıklamalarınım dinlenmesine yer olmadığına 
Şahap Arıç ve Abdullah Ümer'in karşı oylarıy-
le ve oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

3. Dava konusu kararların esas yönümden1 

birlikte incelenmesi sorunu: 

Yukarıda da belirlendiği üzere Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun iptal davasına konu 
edilen kararları ikidir. Bunlardan birincisi, ya
ni 1 Kasım 1973 gününde alınanı «Başkanlık 
Divanının Anayasanın 84 ncü maddesi muvace
hesinde saptanması» na; ikincisi, yani1 13 Ka
sım 1973 günü almanı ise «İlk karar yönünde 
saptanan ve siyasî parti gruplarının güçleri 
oranı yüzdelerini, Divan üyeliklerinin yüzde 
puanlarını ve üç siyasi parti gruibundan her bi
rine bu üyeliklerden hangilerinin ne sayıda 
düşeceğini belirleyen ayrıntılı oran çizelgesi» 
,ne iiMş-kindir. 

İlk karar,. Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulundaki görüşmelerin ışığı altında bakılınca 
daha açık görüleceği üzere, Anayasanın bir 
maddesine veya Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 4 ncü maddesinin birindi fıkrasındaild 
«Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 nci mad
desi hükümlerine göre kurulur.» kuralına bir 
gönderme yapar veya bunları tekrarlar bir 
nitelikte değildir. Karar, Cumhuriyet Sena
tosunda yıllarca yaşayan bir görüşün ve yine 
yıllarca süren bir uygulamanın tam. ters yönün
de; Anayasanın 84 ncü maddesü kuralına yeni 
bir anlayış ve yorum getiren, başka deyimle 
bu kuralı Başkanlık Divanına yalnız siyasî par
t i gruplarınım girebileceği ve bunların güç oran
lan saptanırken Cumhuriyet Senatosu üye tam
sayısına değil, siyasî parti gruplarıma mensup 
üyeler asayişi tutarına dayanılması gerektiği 
yolumda anlamlandıran bir yasama belgesidir. 
Şu niteliği ve kapsamayle bu kararın ikinci ka
rarla çok yakın ilgisi ve sıkı bağlantısı var
dır; ikinci karara temel olmuş, kaynaklık et
miştir. İkinci kararı Mrmeinin yalnızca bir 
ayrıntılı açıklaması, onun uygulama alanına 
geçıirilişji gilbi görmek de yalnış. olmaz. Esa
sen ikinci kararın metni de bu durumu ortaya 
koymaktadır. Onun içindir Osi ilki kararım bir 
arada incelenmesinde büyük yarar, üstelik de 
zoımnluluk vardır. 



Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 1 nci 
maddesine göre Cumhuriyet Senatosu her yıl 
Kasım ayının ilk günü davetsiz olarak topla
nır. Bu birleşime Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı, onun bulunmaması hallinde Başkanve-
kiHerinden birisi, bunlardan hiçbiri yoksa en 
yaşlı üye Başkanlık eder. Mevcut Divan Kâ
tiplerinden iîkâsfi, bunların bulunmamaları ha
fifinde en geç ilki üye kâtiplik vazifesini görür. 

Birinci karar Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kuruhunun yeni yasama yılı iilik birleşiminde, 
Başkanlık Divanı İçtüzüğün 1 nc£ maddesi uya
rınca oluşmuş bulunarak, alınmıştır. Bu ka
rar yönünden her hangi bir biçimsel aykırılık 
iddiası veya olasılığı söz ıkonusm değildir. Şu 
duruma göre kararın doğrudan doğruya esas 
yönünden Anayasaya aykırılık çerçevesi içimde 
ele alınması gerekir. Her ne kadar ortada ikin
ci karara ilişiklin olarak bir biçim yönünden ay
kırılık konusu varsa da ve bu konunun o ka-
trar bakımından önce çözülmesi Oilağaın ise de 
İkinci karar, yukarıda açıklandığı üzere, tek 
îbaşına, bağımsız olarak ele alınamayacağına 
ve ancak anakarar dolayısıyle onunla birlikte 
incelenip sonuca bağlanabileceğinle göre ikinci 
kararın da birinci kararın feağımiliisı olarak ve 
o kararla birilikte önce esas yönünden Anaya
saya uygunluk deneftüminden geçirilmesi zorun
ludur. 

Avni Givda ve Ahmet Akar 13 Kasum 1973 
günlü kararın biçim yönünden de Anayasaya 
aykırılık durumu söz konusu olduğumdan ön
ce ve ayrıca bu sorunun çözülmesi; Nihat Ak-
çakayalıoğlu ise iki kararın ayrı ayrı görüşül-
ımesi gerektiğini ileri sürerek ve İhsan Ecemiş 
kendi gerekçesine dayanarak bu görüşe katıl
mamışlardır. 

B) Dava konusu kararlarm esas yönünden 
Anayasaya aykırılığı sorunu : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, siyasî 
parti gruplarına veya bağımsızlara Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleriınân genel, ortak
laşa halk ve yetkilerinden ayrımlı olarak birta
kımı özel hak ve yetkiler verdiğinde bunu açık 
ve kesin kura lar la belirleme yokuna gitmiş
tir. Söz geiimi değişik 89 ncu maddenin bi
rinci fıkrasına göre gensoru önergeleri ancak 
siyasî parti grubu adına, Ibir de en az 10 
(milletvekilinin limzasiyle verilebilir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusundaki görüşmeler de ancak siya
sî parti grupları, önerge sahipleri ve Bakan
lar Kurulu adına fconuşulabilmesi yine bu mad-
Idenin iIMnci fıkrası kuralı gereğidir. 

109 ncu maddede Millet Meclisi genel seçinı-
îlerinde, seçim dönemi bitmeden seçimin yeni-
lanımesiııe Millet Meclisince veya Cumhurbaş
kanınca karar verilmesi hallerinde dahi, Ada
let, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyeleri 
arasından atanması kurala bağlanmıştır. De
ğişik 149 ncu madde, Yasama Meclisleri için-
dekilerden yalnız siyasî parti gruplarına, bir 
de Yasama Meclislerinden bilinin üye tamsa
yısının en a,z altıda biri tutarındaki üyelerine 
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya ip
tal davası açabilme hakkını tanımaktadır. 94 
ncü maddenin ikinci fıkrasında elli kişilik Büt
çe Karma Komisyonunda en az otuz üyeliğini 
İktidar grubuna veya gruplarına verileceği ya
zılıdır. 

Buna karşılık Anayasanın 84 ncü maddesi
nin birinci fıkrasındaki kural yalnızca «Mec
lislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki siya
sî parti gruplarmıın kuvvetleri ölçüsünde Diva
na katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur.» 
biçiminde bu maddede yer almış; siyasî parti 
grupları üyeleri dışında kalanıların Başkanlık 
Divanına katılmalarını önleyecek ve bu görev 
yerlerini siyasî parti gruplarına hasredecek ve
ya bu yolda bir anlayış ve yoruma elverişli 
düşecek herhangi bir kural getirilmemiştir. 
Geçmişteki acı ve üzücü olay ve örneklerden 
esinlenilerek iktidar partisi Meclis Grubunun 
'baskı yöntemlerini engellemek ve öteki siyasî 
parti gruplarına bu balkımdan bir güvence sağ
lamak ereğiyle Anayasada yer verildiğinde 
kuşku olmayan bu kuralın tıpkısı 85 nci mad
denin ikinci fıkrasında da görülmektedir. Bu
rada İçtüzük hülriimlerinin, siyasî parti grup
larının Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvet
leri oranında katılmalarını sağlayacak yolda 
düzenleneceği yazılıdır. Dava ve 'inceleme ko
nusu kararlara hâkim olan görüşe göre bu 
.kuraldan siyasî parti grupları üyelerinden baş
kalarının Meclis faaliyetlreine katılamayacak
ları anlaminm çıkarılması gerekir ki böyle bir 
sonucun, hele 80 nei maddede Meclis çalışmala-



rina izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir 
ay katılmamanın üyeliğin düşmesi medeni ola
cağımın belirlenmesi karşısında, hukukça ve 
mantıkça savunulabilir bir yanı olamaz. 

Öte yandan 84 ncü maddenin ikinci fıkra
sında Meclisteki siyasî parti gruplarının Baş
kanlık için aday göstermeleri yasaklanmıştır. 
Bu, siyasî parti gruplarından olmayan bir 
üyenin de Balkan adayı olabileceği ve Başkan
lığa seçilebileceği demektir. Dava konusu ka
rarlanın dile getirdiği görüş ise Anayasanın 
açıkça verdiği böyle bir halktan yararlanılması 
olanağını ortadan kaldırmakta ve Anayasaya 
aykırılığını kendi kendine daha da belirgin kıl
maktadır. Meclis Başkanının siyasî parti grupla
rı dışımda kalanlardan «seçilebileceği, ancak Baş
kanlık Divanımın ibir oranda daha etkisiz bir 
üyesinin, sözgelimi bir Divan Kâtibinin veya 
İdare Âmirimin mutlaka siyasî parti grupları 
üyeleri arasından getirilmesi gerektiğini kabul 
etmekle düşülecek çelişki ise ortadadır. 

Anayasa Koyucu Meclis Başkanları için 
siyasî parti gruplarının aday göstermelerimi 
(Madde 84/2,) başkanları ve başfeamvekilleriimim 
üyesi bulundukları siyasî partilerin veya parti 
gruplarımın Türkiye Büyük Millet Meclisi için
de veya dışındaki faaliyetlerine ve görevleri
min yerine 'getirilmesini gerektiren haller dı
şında Meclis çalışmalarına katılmalarını ve Baş-
fkanlarm oy kullanmalarımı (Madde 84/3) ke
şlin olarak yasaklamiakla Başkanlık Divanımın 
yansızlığı konusundaki titizliğimi açıkça ortaya 
koymuştur. Başkanlık Divanının yansız bir 
kimlik kazanaJbilmesini ise Dilvan üyeliklerinin 
«siyasî parti grupları ve gruplar dışımda kalan
lar arasında olabildiğince dengeli bir 'biçimde! 
dağılması sağlayabilir. 

Dava konusu iki kararın gerek Anayasanın 
72 noi maddesi uyarınca seçülımiş olsum, gerekse 
Cumhuriyet Senatosunun öiteki üyeleri gibi ay
nı koşullara bağlı bulundukları 70 ncıi madde
de belirlemımiş tabiî üyelerden bulunsun Cum
huriyet Senatosu üyeleri arasımda bir anayasal 
nitelik aynımı yok iken, siyasî parti grupla
rına mensup üyelere değişik hak ve yetkiler 
tanıyarak bunları imtiyazlı bir zümre durumu
ma getirdiği dle otrtadiadır. 

Anayasanın 84 ncü maddesindeki siyasî par
t i gruplarımın güçleri ölçüsünde Divana katıl
malarını öngören kural aynı zamanda bu grup-
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ılanm güçlerinim üstünde bir sayı üe Divana ka-
tılmalannı da önler. Oysa dava konusu karar
lar siyasî parti grupları dışında kalanlara Di
vanda yer verımeımekle Ibu grupların Cumhuri-
yet Senatosundaki gerçelk güçlerimin üstüme 

' çılkan sayılarla Divana katılmalarına yol ac
ımakta ve höylece bir yönden daha Anayasaya 
aykırılığı oluşturmaktadır. 

Siyasî parti gruplarınım güçleri ölçüsü sap
tanırken yüzde hesabının hangi sayıya oranla 
ibeMflıenieceği konusuna gelince; dava ve ine ele
mle konusu kararlar bu saptamada yalnızca 
Cumhuriyet Sematosunidaki ısiyasî parti grup
ları üyelerimin toplamımı hesaba katmışlardır. 
Bu, bir bakıma, Cumhuriyet Senatosunun yal
nızca siyasî part i grupları üyelerinden oluştu
ğunu kabul demek olur ki böyle bir tutum ger
çek ve eylemsel durumu yansıtanıayacağı gibi, 
Anayasanın Cumhuriyet Senatosunun kuruluşu-
mu düzenleyen 70 mei> maddesine de düpedüz 
aykıın düşer. 70 nei maddeye göre Cumhuri
yet Senatosu genıel oyla sekilen yüzelli, Cuım-
hurbaşk'amınca seçilen onlbeş üyeden, ayrıca ta
biî üyelerden (13 . 12 . 1960 günlü, 157 sayılı 
Kanunum altında adları bulunan Millî Birük 
Komitesi Başkanı ve üyeleri ve eski Cumhur-
'başkaniarı) oluşur. Tabiî üyelerin siyasî par
tilere girmeleri yasaklanmıştır. Girenlerin bu 
girişten sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üye
liği seçimi tarihinde tabiî üyelik sıfatları sona 
erer. 72 ncıi maddenin som fıkrası kuralına gö
re ise Cumhurbaşfcamımca seçilen üyelerden en 
az onunun bağımsızlar arasından seçilmesi zo
runludur. Demek iki Cumhuriyet Senatosunun 
Anayasal bünyesi içinde em az tabiî üyeler sayısı 
ile Cumhurbaşkanınca seçilmiş om üye toplamı 
kadar siyasî parti gruplan dışında kalmış üye 
bulunması her zaman için olağan görülmıeüi-
dir. Dava konusu 13 Kasım 1973 günlü karar
da Cumhuriyet Senatosundalki siyasî parti 
gruplan üyeleri toplamı 132 olarak gösterilmiş, 
ve igüç oranları bu toplama göre hesaplanmış
tır. Yine o tarihte Cumhuriyet Senatosu üye 
tamsayısııni'n ise 185 olduğu anlaşılmaktadır. 
Siyasî paıîti gruplan güçlerinin böylece gerçek 
güçlerine göre aradaki şu fark oramnca yüfc-
seMkniiş olduğu ortadadır. 

Yukarıdan beri açıklananlardan siyasî par
t i gruplarının Başkanlık Divanına katılma öl
çüleri saptamışken yalnızca siyasî parti grup-
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lan üye toplamının değil bir bütün olarak tüm 
Cumhuriyet Senatosunu ilgilendiren bu işte 
Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının esas 
alınması gerektiği kolayca anlaşıllaeaifctır. Bu
nunla birlikte Anayasada sırası geldikçe ve 
gerekli görüldükçe Meclis üye tamsayılarHia 
yapılan değinmelere bumda kısaca işaret edil
mesinde yarar vardır. Mucit Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlamnan Meclislerin 
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçile
ceklerine (Madde 84/2); her Meclisin, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile topanacağma 
(86/1); Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğun
luğu ile seçileceğine (95/2) ve vatan hainliğin
den dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzeri
ne üye tamsayısının en az üçte ilkisinin verece
ği kararl-ı suçlandmlabilmesine (99); Bafean-
llar Kurulunca görev sırasında ileri sürülen gü
ven isrteminin ancak üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile reddedilebileceğine (104/3); Ya
sama Meclislerinden birinin üye tamsayısının 
m az altıda biri tutamndalki üyelerinin Anaya
sa Mahkemesinde iptal ıdavası açabileceklerine 
(değişik madde 149) ilişkin kurallar ve kanun
ların görüşülmesini ve kabulünü düzenleyen 
92 nci maddedeki Meclislerin üye tamsayı
larına yönelmiş düzenlemeler bunlar arasında
dır. 

Özetlemek gerekirse; Cumhuriyet Senalto-
sundaki siyasî parti grupları Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanına ancak kendi güçleri 
ölçüsünde, bu ölçünün ne altında ne üstünde 
olmaksızın, katılırlar. Başkanlık Divanına ka
tılma siyasî parti gruplarının tekeli altında, 
yalnız bunlara tanınmış bir imtiyaz değildir. 
Divanın bu paylaşma sonunda boş kalan üye
liklerine siyasî parti grupları dışındaJkiler gi
rerler. Siyasî parti gruplarının güçleri oranı 
saptanırken siyasî parti gruplammın üyeleri top
lamı değil Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısı 
esas alınır. Başkanlık Divanına ilişkin olarak 
ibu ilkelere dayanılmalksızın yapılan her düzen
leme Anayasaya aykırı düşer. 

Cumhuriyet Senatosu Oenel Kurulunun İç
tüzük: düzenlemesi niteliğinde olan dâva ve in
celeme konusu 1 ve 13 Kasım 1973 günlü iki 
(kararı, yukarıda yer alan ayrıntılı (açıklamalar

la belirlendiği üzere, Anayasanın özellikle 84, 
85, 70, 12 ve 8 nci maddelerine aykırıdır-: 

C) 1 - 1 3 Kasım 1973 günlü kararın biçim 
yönünden Anayasaya uygunluk demetimiinden 
geçirilmesi: 

1 Kasım 1973 günlü kararla birlikte ve bu 
'kararın bağımlısı olarak esas yönünden Ana
yasaya aykırılık çerçevesi içinde incelenmesi
ne gidilen 13 Kasım 1973 günlü kararın Anaya
saya aykırı olduğu yukarıda saptanmıştır. An
cak davacı bu ikararın biçim yönünden de Ana
yasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğü için ka
rarın şu durumu ile, biçim yönünden de Ana
yasaya uygunluk denetiminden geçirilip geçi
rilemeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Bir kuralın Anayasaya uygunluk denetimi 
yapılırken önce ıbiçim yönünün ele alınması 
doğal ve olağandır. Ancak yukarıda görüldü
ğü üzere 13 Kasım 1973 günlü karara 1 Ka
sım 1973 günlü ikararın kaynaklık ettiği, ikin
ci İkararın birincisinin ayrıınttıh bir açıklaması, 
onun uygulama alanına geçirilişi niteliğini ta
şıdığı görüşü benimsenerek 13 Kasım 1973 gün
lü karar 1 Kasım 1973 günlü karar dolayısıyle 
ve bumun bağımlısı olarak ele alındığından; ilik 
kararın biçim yönünden Anayasaya aykırılığı 
da söz ıkonusu olmadığından inceleme sırasının 
değiştirilmesi ve bu kararın da önce esas yö
nünden Anayasaya uygunluk denetiminden ge
çirilmesi gerekmiştir. Onun içindir ki bu özel 
durumun, biçim yönünden de Anayasaya aykı
rılık ileri sürüldüğüne göre, incelemenin ve ka
rarın -eksik bırakılmasına yol açması düşünüle
mez. Öte yandan böyle bir inceleme sırasında 
tüm iddia ve aksaklıkları gözönünde bulundur
manın ve tartışmanın kararın ışık tutma gü
cünü o oranda artıracağı ortadadır. Kaldı ki 
eldeki davada inceleme yöntemi olarak önce 
Anayasaya aykırı yönlerin tek tek ayıklanıp 
saptanması yolu tutulmuş ve bu devrede henüz 
iptal kararı verilmemiştir. Şu duruma ve işin 
özelliğine göre ikinci kararın biçim yönünden 
Anayasaya aykırı yönleri bulunuyorsa bunların 
iaranması ve ortaya çıkarılması olanağı hâlâ 
vardır ve burada sıra söz konusu değildir. İn
celemenin bu yönde geliştirilmesi ve 13 Kasım 
1973 günlü kararın biçim bakımından da Ana
yasaya uygunluk denetiminin yapılması yerin
dedir ve gereklidir. 



Avni Givda, Sak Koçak, Kemal Berketm, 
İhsan Ecemiş, Ahmet Akar, Ziya önel ve Lûtfi 
Ömerbaş iş esas yönünden ine el emip Anaya
saya (aykırılık oybirliğiyle saptandığına göre 
artık biçim yönünden incelemeye yer ve ola
nak bulunmadığını ileri sürerek bu görüşe ka
tılmamışla ridır. 

2. 13 Kasım 1973 günlü Kararın /biçim yö
nünden Anayasaya aykırılığı sorunu: 

a) Cumhuriyet Senatosu Grene! Kurulunun 
dava 'konusu ikinci kararının laJlındığı 13.11.1973 
günlü 4 ncü Birleşimi yöneten Başkanlık Di
vanının görev süreleri dolmuş, leski Başkamive-
killerindon Mehmet Ünaldı'dan ve eski Divan 
Kâtipleri Mehmet Çamlıca ve O. Nuri Canpo-
(lat'tan oluştuğu anlaşılmaktadır (Cumhuriyet 
'Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt 13 - Sayfa 10)8). 

Anayasanın 85 nei maddesıinin nik fıkrasın
da yer ,alan «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Meclisler, çalışmalarını, Ikenidi yaptıkları İçtü
züklerin hüldimlerine göre yürütülür.:» kuralı 
uyarınca düzenlenmiş olan Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 3, 7, 10 ncu maddelerine göre 
«birleşimlerde birleşimi açmak, görüşımeleri yö-
ınetmek ve oylama sonuçlarını ilân etmek üze-
re CuımJhuriyet Senatosu Başkanı, Başkan ma-
Keretld olduğu veyahut bulunmadığı hallerde 
Başkanveikillerinden biri ve en az iki Divan 
Kâtibi hazır (bulunur. Aynı İçtüzüğün 4 ncü 
maddesi uyarınca Başkanvekilleri ve Divan Kâ
tipleri yalnızca bir yıllık süre için seçilirler. 
Bu süre seçimin ilişkin bulunduğu toplantının, 
'başka deyimle yasama yılının bitmesiyle yani 
Bkim ayının sonunda dolmuş olur. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün, 1 nci 
maddesi, ancak her yıl Kasım ayının ilk günün
de yer alan Birinci Birleşimde süreleri dolmuş 
Başkanıvekilleri ve Divan Kâtiplerinin görev 
(yapmalarına elverişlidir. Bundan sonraki bir
leşimlerde eski Başlkanvekillerinin ve Divan 
Kâtiplerinin iş görmeleri söz konusu olamaz. 
Çünlkü artık bunların yetkileri ve Cumhuriyet 
Senatosunun öteki üyelerinden ayrımları kal
mamıştır. Bu gibi durumlarda İçtüzüğün 1 nci 
maddesinin ötelki kurallarından yararlanılarak1 

Başkanlık Divanının oluşturulması olanağı var
dır. 

İçtüzüğün Başkanlık Divanının oluşmasına 
ilişkin kuralları. Yasama Meclisince verilen 
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î kararlarım geçerliği üzerinde etkili olabilecek' 
I nitelikte, önemli, ağır basan biçim kuralları

dır. Çünkü İçtüzüğe aykırı düşen bir Başfcan-
I İbik Divanının yönettiği birleşim alelade bir 

toplantı olmaktan ileri gidemez ve böyle bir 
I toplantıda alınan kararlar hukukî değer ve ge-
I ç erlikten yoksun kalır. 

I Özetlemek gerekirse Cumhuriyet Senatosu-
nmn 13 . 11. 1973 günlü 4 ncü Birleşiminde Baş-

j kanlılk Divanının yufcanda değinilen oluşma 
I şeMi do'layısıyle dava ve inceleme konusu ka

rar biçim bakımından Anayasanın 85 nci mad
desine aykırıdır. 

I . Avni Givda, Sait Koçak, İhsan Ecemiş ve 
Ahmet Akar bu görüşe katılmamışlardır. 

b) Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulumun 
6 . 1 . 1973 günlü 2 nci Birleşiminde Cumhu
riyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu 
Başkanvekillerinin İçtüzüğün usul üzerinde ko
nuşmaya ilişkin 85 nci maddesine dayanarak 
«görevi bitmiş BaşkanveiMllerinin Başkanlık 
'etmesinle olanak bulunmadığı ve İçtüzük hü
kümlerine uyulması gerektiği» yolunda bir 
önerge verdikleri ve Başkanvekilinin önergeyi 
oya sunmadığı anlaşılmaktadır. (Cumhuriyet 
Senatosu Tutanak Dergisi Cilt 13 - Sayfa 33 
ve 38). 

Bu olay 6 . 11 . 1973 günlü 2 nci Birleşim-
I de geçmiştir ve önerge o günkü yönetme ile il

gilidir. Dava konusu karar ise 13 . 11 . 1973 
ıgünlü 4 ncü Birleşimde o gün görüşülen bir 
önerge üzerine alınmıştır. Sözü edilen tutumun 
13 . 11 . 1973 kararı etkileyerek bunu Anaya
saya aykırı duruma düşüremeyeceği ortada
dır. Gerçi 13 . 11 . 1973 günlü birleşimi de 

| 6 . 11 . 1973 günlü birleşimdeki Başkanlık Di-
| vanı yönetmişse de bu Kurulun oluşma biçimi

nin kararı Anayasaya aykırı duruma getirdiği' 
esasen yukarıda saptanmıştır. 

I c) 13 . 11 . 1973 günlü birleşimde dava 
I konusu karara dayanaklık eden önerge oyla

nacağı sırada beş Cumhuriyet Senatosu üyesi 
ayağa kalkarak yetersayı olmadığım ileri siir-

j ımüş ve yoklama istemişlerdir. Başkan oylama
ya geçildiğinden söz ederek yoklama yapma
mış, önergeyi oya sunmuş ve kabul edildiğini 
açıklamıştır. (Cumhuriyet Senatosu Tutanak 

I Dergisi-Cilt 13 - Sayla 132 ve 133) 



Cumhuriyet Senatosu î^tn^iigünün 52 nci 
maddesinin son fıkrasında «Oturum esnasında 
yetersayı olup oüımıadığında Başjfeanlıfc Divana 
tereddüt eder veya üyelerden beşi -sözlü veya 
yazılı olarak yetersayı olmadığını diteri sürerse 
yoklama yapılacağı» yazılıdır. Bu kural açık 
ve kesindir; oturum sırasında, ister göröpos is
ter oylama yapılsın, yetersayı olup olmadığın
da Başkan veya üyelerce duraksamaya düşül
dükçe işler; işletilmesi gerekir. Oylamaya ge
çildiğinde yetersayı 'olmadığından söz edileme
yeceğini veya yoklama yapılamayacağını belir
leyen herhangi biir kural İçtüzükte yer almış 
değildir, yer alması da düşünülemıez. Çünkü 
yetresayınm bulunmamam görüşmeler sonunda 
varılan kararın geçerliliğini ertMfeyeeeğinden, 
yoklamanın en çok gerekli bulunduğu sıra bel-
Iki de bu andır. 

Dâva konusu 13 Kasım 1973 günlü karara 
kaynaklık eden ömertgen'ın oylanması sırasında 
İçtüzüğün 52 nci maddesinin son fıkrası bura
lına açıkça aykırı davranılmıştrr. Anayasanın 
86 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre her 
Meclis, üye tamsayısının salt çteğunluğuyle top
lanır ve Anayasada başkaca bir hifküm yoksa 
toplantıya katılanların saılt çoğunluğu île fea-
rar verir. Bir Meclisin Genel Khırulunda top
lanma ve karar yetersayıları bulunup bulun
madığının saptanması ve belgelendirilmesi ise 
ancıalk yoklama ile olur. Onun içindir kd İçtü
züklerin yoklamalara ilişkin (kuralları da Ya
sama Meclislerince verilen kararların geçerliği 
üzerinde etkili olabilecek nitelikte, önemili, ağır 
ıbaean biçim kurallarıdır. Bunlara aykırı tu
tumlar, tutumun ilişkin bulunduğu Meclis ka
rarını biçim yönünden Anayasaya aykırı kılar. 
Şu duruma göre dava konusu (karar da Anaya
sanın 85 nci maddesine aykırı düşmüş bulun
maktadır. 

Öte yandan, yukarıda değinildiği üziere, ka
rar ' oylanacağı sırada 5 üye İçtüzüğün 52 nci 
maddesime uygun biçimde Genel Kurulda ye
tersayı bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Baş
kanlık Divanı yoklama yapmadığı için iddıiia-
ûin aksi saptanmış ve belgelenmiş değildir. 
Esasen Tutanak Dergisine göre bu iddianın ak
si de ileri sürülmemilş ve Başkan yalnıızıca oyla
maya geçildiği gerekçesiyle yoklama yapma
mıştır. Bu durumda dâva konusu kararın Ge-

ıml Kurulda yetersayı bulunmadığı bir sırada 
aibndığını kabul etmek yerinde olur. Karar, §u 
yömi ile Anayasanın 86 ncı maddesine de aykı
rıdır. 

Ç) İncelemenin sonu : 
Yukarıda açıklananlara göre Cumhuriyet 

iSenatosu Genel Kurulunun Anayasaya aykırı
lıkları saptanan 1 ve 13 Kasıım 1973 günlü ka
rarlarının iptaline yine yukarıda belirtilen kar
şı görüşler saklı kalmak üzere karar verilmesi 
gerekâr. 

V. — Sonuç : 
1. — a) 1/11/1973 ve 13/11/1973 günlü 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu kararlarının 
birlikte esas yönünden Anayasa ya uygunluk de
netiminin yapılmasına Avni Givda ve Ahmet 
Akar'm 13 Kasım 1973 günlü kararın biçim yöf 
nünden de Anayasa'ya aykırılık durumu söz ko
nusu olduğundan önce ve ayrıca bu sorunun çö
zülmesi ve Nihat Akçakayalıoğlu'nun iki kara
rın ayrı ayrı görüşülmesi gerektiği yolundaki ve 
Ilışan Ecemiş'in kendi gerekçesi uyarınca karşı 
oylarıyle ve oy çokluğu ile, 

b) 1 ve 13 Kasım 1973 günlü Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu kararlarının Anayasa'ya 
aykırı olduğuna oy birliğiyle; 

2. — a) 13 Kasım 1973 günlü kararın biçim 
yönünden de Anayasaya uygunluk deneti
minin yapılmasına Avni Givda, Sait Ko
çak, Kemal Berkem, İhsan Ecemiş, Ah
met Akar, Ziya Önel ve Lûtfi Ömerbaş'ın iş esas 
yönünden incelenip oybirliğiyle Anayasaya ay
kırı olduğu saptandığına göre artık biçim yönün
den incelenmeye yer ve olanak bulunmadığı yo
lundaki karşı oylariyle ve oyçokluğu ile; 

b) aa - 13/11/1973 günlü Birleşimdeki Baş
kanlık Divanının kuruluş şekli dolayısiyle kara
rın biçim yönünden Anayasa'ya aykırı olduğu
na Avni Givda, Sait Koçak, İhsan Ecemiş ve Ah
met Akar'ın karşı oylarıyle ve oy çokluğu ile; 

bb - 6/11/1973 günlü Birleşimde Başkanlık 
Divanının kuruluşuna yönelen önergenin oya ko
nulmamalının 13/11/1973 günlü kararı biçim yö
nünden Anayasa'ya aykırı duruma düşürmediği
ne oybirliğiyle; 

cc - 13/11/1973 gününde çoğunluk olmadığı 
ileri sürüldüğü halde yoklama yapılmamış olma
sının inceleme konusu kararı Anayasaya aykırı 
duruma düşürdüğüne oybirliğiyle; 
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3. — Yukarıda açıklananlara göre Cumhuri

yet Senatosu Genel Kurulunun 1 ve 13 Kasım 
1973 günlü kararlarının iptaline yine yakanda! 
belirtilen karşı oylar saldı kalmak üzere; 

25/12/1973 gününde karar verildi. 

Başkan 
Muhittin Tayları 

Üye 
Sait Koçak 

Üye 
Şahap Arıç 

Üye 
Ahmet Akar 

Üye 
Abdullah Üner 

Üye 
Muhittin Gürün 

Üye 
Şevket Müftügil 

Başkanvekili 
Avni Givda 

Üye 
Kemal Berkem 

Üye 
İhsan Ecemiş 

Üye 
Zdya Önel 

Üye 
Kani Vrana 

Üye 
Lütfü Ömerbaş 

Üye 
Nihat Akçakayalıoğlu 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

Karşıoy yazısı 

1. — Dava konusu kararların esas yönünden 
birlikte incelenmesi : 

1973/43 esas sayılı davada Cumhuriyet Sena
toyu Genel Kurulunun dâva konusu, 1 ve 13 Ka
sım 1973 günlü kararlarının esas yönünden bir
likte incelenmesine gidilmiştir. 

1 Kasım 1973 günlü karara ilişkin olarak bi
çim yönünden Anayasaya aykırılık söz konusu 
değildir. Buna karşılık 13 Kasım 1973 günlü ka
rarın yalnız esastan değil biçim yönünden de 
Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 
1 Kasım 1973 günlü Genel Kurul Kararı - Ana
yasa Mahkemesinin bu karşı oy yazısının ilişkin 
bulunduğu 25/12/1973 günlü, 1973/43 - 39 sayılı 
kararında da belirtildiği gibi - Anayasa'nm 84. 
maddesi kuralına yeni bir anlayış ve yorum ge
tiren, bu kuralı Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanına yalnız siyasî parti gruplarının gi
rebileceği ve bunların güç oranları saptanırken 
Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısına değil si
yasî parti gruplarına mensup üyeler sayısı tu
tarına dayanılması gerektiği yolunda anlamlan
dıran, ikinci karara temel olmuş, kaynaklık et
miş bunu kendisinin yalnızca bir ayrıntılı açık
lamayı, uygulama alanına geçirilişi durumuna 
dönüştürmüş bir yasama belgesidir. Bu kapsam 

ve niteliği ile de 1 Kasım 1973 günlü kararın 
tek başına, öteki kararla bağımlı olmayarak in
celenmesi olanağı vardır; ve ikinci kararın ayrı
ca biçdm yönünden Anayasa'ya aykırılığı söz ko
nusu olduğu için de bu yola gidilmesi zorunlu
dur. Çünkü Anayasa'ya uygunluk denetimine 
bağlı bir kuralın hem biçim hem de esas bakı
mından Anayasaya aykırılığı söz konusu ise ön
ce biçim yönünün ele alınması bilinen bir hukuk 
yöntemidir ve Anayasa Mahkemesi de, kuruldu
ğu günden beri bu yöntemi uygulayagelmek-
tedir. 

ıŞu duruma göre 13 Kasım 1973 günlü kara
rın ayrı olarak ele alınması ve önce 'biçim yö
nünden Anayasaya aykırıbk sorununun çözül
mesi gerekmekte idi. Oysa Anayasa Mahkemesi 
iki kararın bir arada incelenmesine giderek bi
çimden aykırılık sorununu esastan -aykırılık 
sorunımidan sonraya, ikinci sıraya bırakmak 
giibi hukukça savunulamayacak bir tutumu iz
lemiştir. 

2. — 13 Kasım 1973 günlü kararın biçim yö
nünden Anayasaya uygunluk denetimi : 

13 Kasım 1973 günlü kararın esas yönünden 
Anayasaya aykırı »olduğu saptandıktan sonra 
bu kez biçim yönünden aykırılık iddiaların» 
dönülmüş ve bu sorunun çözülmesine girişilmiş
tir. Bir kuralın esas ıb akımından Anayasaya uy
gunluk denetimi yapıldıktan ve Anayasaya ay
kırı bulunduğu sonucuna varıldıktan sonra bir 
•de biçim yönünden incelenmesine artık yer ve 
olanak yolktur. Böyle bir durumda, incelemenin 
ve kararın eksik kaldığı da söylenemez. Bütün 
iddia ve olanakların karşılanması ancak dava 
konusu kararın Anayasaya aykırı bulunmadığı 
ve davanın reddedilmesi öngörülüyorsa söz ko
nusu olabilir. Eldeki davada önce Anayasaya 
aykırılığın saptanması ve iptal kararının en so
na 'bırakılması gibi bir yol tutulmuş olması da 
durumu değiştirmez. Çünkü mahkeme bir ya
sal ve hukukî gerek bulunamadığı halde böyle 
bir yönteme başvurmuştur; Anayasaya aykırı
lığın saptanması ise iptalin öngörülmesi demek
tir. 

öte yandan Anayasa Mahkemesinin kurul
duğu günden Iberi incelemelerde izlediği tu tum 
bir kuralın Anayasaya aykırılığı bir kez sap
tandıktan sonra o kurala ilişkin başka aykırılık 
yönlerinin araştırılmasına gidilmemesi yolun-
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dadır. Bu işe özgü olarak yeni bir yönteme baş
vurulması gerekçesiz kalmaktadır. 

3. — 13 Kasım 1973 gününde Başkanlık Di
vanının oluşma biçiminin o gün alman karan 
etkilemesi sorunu : 

Anayasa ''Mahkemesi 'kararında da açıklan
dığı üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun dava konusu ikinei kararının alındığı 
13 . 11 . 1973 günlü 4 ncü Birleşimi yöneten 
Başkanlık Divanı görev süreleri dolmuş, eski 
Başkanvekillerinden Mehmet Ünaldı'dan ve es
ki Divan Kâtipleri Mehmet Gamlıca ve O. Nu
ri Canpolat'tan oluşmaktadır. O güne değin ye
ni toplantı yılma ilişkin Başkanlık: Divanının 
seçilip kurulamadığı da bir vakıadır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 1 nci 
maddesinde; Cumhuriyet Senatosunun her yıl 
Kasım ayının ilk günü çağrısız toplanacağı, bu 
birleşime Cumhuriyet Senatosu Başkanının, 
onun bulunmaması halinde Başkanvekillerindeıı 
biı*inin, bunlardan hiç biri yoksa en yaşlı üye
nin başkanlık edeceği, mevcut Divan Kâtiple
rinden ikisinin, bunların bulunmamaları halin
de en genç iki üyenin ikâtiplik görevini yapa
cakları yazılıdır. Başkanlık 'Divanının kurul
mamış olması ve bu halin sürüp gitmesi duru
mu İçtüzükte özel ıbir kurala bağlanmamıştır. 
Buna karşılık Millet Meclisi İçtüzüğünde (Mad
de 8 ve 12) yasama döneminin birinci birleşi
minin ilk oturumundan başlayarak Başkan se
çilinceye değin bir geçici Başkanlık Divanının 
kurulması öngörülmekte, Başkanlık Divanı üye
liklerinde boşalma olması konusu da ayrıca dü
zenlenin ekt e di r. 

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu Cumhuriyet 
'Senatosu Genel Kurulunun 13 . 11 . 1973 'günlü 
birleşimini yöneten Başkanlık Divanının olu
şum biçiminin İçtüzüğe aykırı olduğu, bu duru
mun o gün alman dava konusu kararı biçim ha
lamından Anayasanın 85 nci maddesine aykırı 
düşürdüğü, böyle hallerde İçtüzüğün 1 nci mad
desinin öteki kurallarından yararlanılarak Baş
kanlık Divanının oluşturulmasına olanak bulun
duğu görüşündedir. Bu, 13 . 11 . 1973 günlü 
Birleşiminde Başkanlık Divanı, en yaşlı üye 
Başkanlık, en gene iki üye kâtiplik etmek üze

re kurulmuş olsaydı durum İçtüzüğe "uygun dü
şerdi demektir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 1 nci 
maddesine göre Kasını ayının ilk gününde, sü
releri bitmiş Başkanvekilleri ve Divan Kâtip
leri görev yapabilirler; ancak bunların bulun
maması halinde görev, yine o gün için, en yaşlı 
iive ile en 'genç iki üyeye yönelir. 

•Sözü geçen 1 nci madde bir bütündür ve 
1 Kasım günlü Birleşimi yönetecek Başkanlık 
'Divanı konusunu düzenlemektedir. Başka de
yimle; bu madde kuralı ancak 1 Kasım Birleşi
mi yönünden işleyecekse daha sonraki birleşim
lerde, yeni Başkanlık «Divanı kurulmamışsa da
hi, en yaşlı üye ile en genç iki üyenin Başkan
lık Divanını oluşturmaları süz konusu olamaz. 
Yeni Başkanlık 'Divanı seçilip kuruluncaya de
ğin 1 nci madde işleyecekse bu durumda da tüm 
olarak işlemesi yani Başkanlık Divanının yine 
süresi bitmiş Başkanvekillerinden ve Divan Kâ
tiplerinden oluşması ve ancak bunlar yoksa gö
revin. en yaşlı üye ile en genç iki üyeye yönel
mesi gerekir. 

İçtüzüğün 1 nci maddesi yalnız 1 Kasım Bir
leşimi için geçerli saymak ve bu madde kuralı
nın o günden sonra. - yeni Başkanlık Divanı se
çilip kuruluncaya değin - artık ıbir daha işleme
yeceği görüşünü ıbenimsemek Cumkuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun Divan seçimlerini yap
mak için dahi toplanmasına olanak bırakmamak 
ve hunim sonucu olarak da Cumhuriyet Sena
tosunun tüm çalışmaktan kalmasına yol açmak 
olur. İçtüzüğü düzenleyenlerin böyle bir erek 
güttükleri "hiç bir zaman düşünülemez. Öyle ise 
sözü edden 1 nci maddenin yeni Başkanlık Di
vanı seçilip kuruluncaya değin işletilmesi zorun
luluğu vardır ve bu durumda da görev önce sü
releri bitmiş Başkanvekilleri ve Divan Kâtiple
rine düşer; ancak onlar da yoksa en yaşlı üye 
ile en genç ilki üyeye yönelir. 

Yukarıdan beri açıklananlarla ortaya konul
duğu üzere Cumhuriyet Senatosunun 13 Kasım 
1973 günlü Birleşimini yöneten Divanın İçtüzü
ğe uygun bulunduğunu kahul etmek zorunlu
luğu vardır. Bu duruma göre de o gün alman 
kararın biçim yönünden Anayasaya aykırı oldu
ğu düşünülmez. 



4. — Sonuç : 

Anayasa Mahkemesinin 25 . 12 . 1973 günlü, 
1973/43-39 sayılı kararına yukarıda belirtilen 
nedenlerle ve o kapsam içinde karşıyız. 

Başkamvekili Üye 
Avni Givda Ahmet Akar 

Karşı oy yazısı 
13 . 11 . 1973 günlü Başkanlık Divanı Kuru

luşunun biçim yönünden Anayasaya aykırılığı 
yönünden çoğunluk kararma Sayın Avni Giv-
da'nm karşıoy yazısında belirtilen gerekçe ile 
karşıyım. 

Üye 
ıSaıit Koçak 

Karşı oy yazısı 
13 . 11 . 1973 günlü Başkanlık Divanı Ku

ruluşunun biçim yönünden Anayasaya aykırı
lığı yönünden çoğunluk kararına Sayın Avni 
Givda'nın karşıoy yazısında belirtilen gerekçe 
ile karşıyım. 

Üye 
Ziya Önel 

Karşı oy yazısı 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 13 

Kasım 1973 günlü kararının, mahkememizce, 
esas yönünden incelenip. Anayasaya aykırı ol
duğu saptandığına göre artık biçim yönünden 
incelenmesine yer olmadığı düşüncesiyle çoğun
luk kararının bu kesimine karşıyım. 

Üye 
Kemal Berkem 

Karşı oy yazısı 
İlk incelemeye ilişkin karşıoy : 
İlgililerin sözlü açıklamalarının dinlenmesi, 

şimdiye kadar Başkanlık Divanının teşkiline 
amil olan nedenlerin açıklanmasında faydalı 
olacağı kanısındayım. Bu nedenle bu isteğin 
reddi hakkındaki karara karşıyım. 

Üye 
Şahap Arıç 

Karşı oy yazısı 
1. — İptal davasının konusu Cumhuriyet 

Senatosunun iki ayrı kararıdır. Bunlardan bi
rincisi «Sayın Başkanlığa: Anayasanın 84 ncü 
maddesi muvacehesinde Başkanlık Divanının 
tespitini arz ve teklif ederim» şeklindeki bir 

önergenin kabulüne dair 1 . 11 . 1973 günlü ka
rar, ikincisi ise, «Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına: 1 Kasım 1973 günü yapılan müzakere 
sonunda, Genel Kurulca kabul edilen önerge is
tikametinde tespit edilmesi gereken ve Başkan
lık makamınca ilgili siyasî partilere tevdi edil
miş bulunan oran cetveli ekli olarak sunulmuş
tur. 

Başkanlık Divanının kuruluşuna esas ola»cafc 
bu oran cetvelinin kabulü ile Divanın bu esas
lara göre kurulmasını arz ve teklif ederiz», şek
lindeki önergenin kabulüne ilişkin 13 . 11 . 1973 
günlü toplantıda alınan karardır. 

Kolaylıkla görüldüğü üzere bu iki karar ay
nı konuya, ilişkin olmakla beraber kapsamları 
farklıdır. Bunlardan birincisinin kapsamı Ana
yasanın 84 ncü ve İçtüzüğün 4 ncü maddeleri 
gereğinin tekrarından ve gereken işlemin ya-
püması için bir işaretten ibaret olduğu halde 
ikincisinin kapsamı aynı konuda uygulanacak 
usul ve esasları göstermektedir. Bu bakımdan 
iki kararın ayrı ayrı inceleme konusu yapılma
sında usulî zıorcınluk ve hukukî yarar vardır. 
Çünkü ayrıca ele alındığı takdirde birinci ka
rarın Anayasaya aykırılığı kabul edilemez. 
İkinci kararda birinci karara bir atıf yapıl
mış olması birinci kararında ikinci karardaki 
ilkeleri kapsadığının ve bu kararların birbirin
den aynlamayacağının kabulü için bir sebep 
teşkil etmez. İM kararın birlikte incelenmesi 
için hiç bir zorunluk da yoktur. Tersine, sakın
cası ortaya çıkmış ve birinci kararın da Anaya
saya aykırılığının kabulü ve -özellikle yerleşmiş 
usule göre ikinci kararın önce şekil yönünden 
incelenmesi gerektiği halde bu ilkeye aykırı 
olarak önce esas yönünden incelenmesi durumu
na düşürmüştür. 

2. — Bir hukukî işlemdeki sakatlık incele
nirken o işlemin şekle uygun olarak yapılmış 
ve hukukî bir değer ve geçerlilik kazanmış olup 
olmadığının ve bu yönden etkili bir sakatlık 
bulunup bulunmadığının araştırılması usul ge
reğidir ve başta gelen ve re'sen ele alınması 
gereken bir husustur. Ortada, Anayasa Mahke
mesi uygulamasında da yerleşmiş olan, bu hu
kukî ve mantıkî usulden ayrılmak için bir sebep 
de yoktur. 

3. — öte yandan bir hukukî işlemin hukuka 
aykırılığı hususundaki incelemede önce şekil 
yönünün ele alınması ve şayet bu yönden ipta-
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liııi .gerektiren bir sakatlık tespit edilirse esas 
yönünden ileri sürülen iddiaların incelenmesi
ne geçilmemesi yerleşmiş usul kurallarından ol
duğu gibi, hukukî işlem şekil yönü üzerinde 
durulnıaksızm esas yönünden incelenmiş • ve ip
talini gerektiren bir sakatlık tespit edilmiş ise 
0 işlemde şekil yönünden dahi bir sakatlık bu
lunup bulunmadığının sonradan ele alınarak 
araştırılmasında da hukukî bir yarar ve sebep 
yoktur ve usulden değildir. 

4. — Dava konusu kararlardan ikincisinin 
alındığı 13 . 11 . 1973 günlü Birleşimde süresi 
dolmuş bulunan Başka nvokili ile Divan Kâti
binin Başkanlık Divanında yer aldıkları ger
çektir. Ancak bu durumda Anayasaya bir aykı
rılık yoktur. Çünkü Anayasada bu yönü düzen
leyen özel bir hüküm bulunmamakta ve 85 nci 
maddenin genel nitelikteki hükmü ile de bu yö
nün düzenlenmesinin İçtüzüğe bırakıldığı anla
şılmaktadır. Cumhuriyet 'Senatosu İçtüzüğünün 
1 nci maddesi ise her yıl Kasım ayının ilk gü
nündeki Birinci Birleşimde süreleri dolan Baş-
fcanvekilleri ile Divan Kâtiplerinin görev yapa
bilmelerine cevaz vermektedir. Bu cevazın yal
nız bir güne münhasır olduğuna ve daha sonra 
ne yapılacağına dair Tüzükte bir açıklık olma
dığına göre yenileri seçilinceye kadar bu duru
mun devam edeceğinin kabulünde hizmetin ak
lamaması bakımından zorunluk bulunduğu gi
bi böyle bir tutum Tüzüğün 1 nci maddesinin 
ilk gün için kabul ettiği çözüm şekline uygun 
düşmektedir. 

Bu sebeplerle kararın bu yönlerine ilişkin 
b ölümle rin e ka rsıyi m. 

Üye 
İhsan E e emiş 

Karşıoy yazısı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 

teşkili biçimine dair Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca alınan 1 . 11 . 1973 ve 13.11.1973 
günlü kararların usul ve esas yönlerinden Ana
yasaya aykırı olduğundan bahisle Cumhuriyet 
(Senatosu C. H. P. Grubu tarafından Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açılmış olmasına ve 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulü hakkındaki 44 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesinin son fıkrasında, (İptali istenen ka
nun veya İçtüzüğün belli hükümlerinin Anaya
saya aykırı olmadığı kanaatinde bulunan siya

sî partiler veya parti gruplarmın 25 nci mad
denin 1 nci fıkrasının 1 ve 2 nci bendleri uya
rınca Anayasa (Mahkemesine yazılı mütalâa ve
rebilecekleri) yazılı olmasına ve ibu fıkranın 
atıfta bulunduğu 25 nci maddenin 1 nci fıkra
sının 2 nci bendine göre ise bu mütalâanın si
yasî parti grupları Genel Kurulunun salt ço
ğunlukla alacakları karara dayanması gerekti
ğine ve dosyada mevcut 'Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grubu Başkanlığından Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına yazılan 13 . 12 . 1973 
günlü yazıda; 44 sayılı Kanunun işaret olunan 
hükmünden yararlanılarak dava dilekçesine 
karşı yazılı mütalâada 'bulunacakları bildiril
mesine ve davacı da ayrıca Anayasa Mahkeme
sinde sözlü açıklama isteğinde bulunmuş olma
sına göre : 

a) Cumhuriyet Senatosu Adalet Parti Gru
bu Başkanlığından, bu konuda grupça .alınmış 
bir karar bulunup bulunmadığının sorulması, 
karar varsa veya sonradan böyle bir karar alın
mışsa yazılı mütalâalarını hazırlayabilmeleri 
için imkân sağlanması, 

b) Davacı tarafından sözlü açıklama iste
ğinde de bulunulmuş olması dolayısıyle 44 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesi uyarınca hem dava
cıya hcim de yazılı mütalâa vereceklerini bildi
ren Cumhuriyet Senatosu Adalet Parti Grubu 
Başkanlığına tebligat yapılarak gönderecekleri 
temsilcilerinin sözlü açıklamalarının dinlenme
si, bu işlemlerin yapılabilmesinin onbeş gün ka
dar bir zamanı gerektirmiş olmasının sözlü açık
lama isteğinin reddi için hukukî bir neden teş
kil edemeyeceği, 

Bu eksikler tamamlattırıldıktan sonra dava
nın esasının verilen yazılı mütalâa ve yapılan 
sözlü açıklamalarla birlikte incelenmesinin uy
gun ve yararlı olacağı görüşünde olduğundan 
çoğunluğun bu konularda aksine verdiği karar
lara karşıyım. 

Üye 
Abdullah Üner 

Esas Sayısı : 1973/44 
Karar Sayısı : 1973/40 
Karar Günü : 25 .12 . 1973 
İptal davasını açan : Cumhuriyet Senatosu

nun üye tamsayısının altıda birini aşan sayıda 
üyeleri. 
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İptal davasının konusu : Cumihuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanının kuruluşuna ilişkin 
olarak Cumhuriyet Senatomu G-enel Kurulunca 
alınan 1 ve 13 Kasını 1973 günlü kararların İç
tüzük değiştirmesi ve düzenlenmesi niteliğinde 
bulunduğu ve Anayasanın kimi maddelerine 
aykırı olduğu ileri sürülmüş; yine Anayasanın 
değişik 147 nci, değişik 149 ncu ve 150 nci mad
delerine dayanılarak iptalleri istenilmiştir. 

I - Davacının gerekçesi özeti : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 ve 

13 Kasını 1973 günlü kararlan Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünü İçtüzük kurallarına aykırı 
olarak değiştirmiştir ve Anayasaya aykırıdır. 
Şöyle iki: 

1. — Anayasanın 70 nci maddesi, Cumhuri
yet Senatosu Kural usunun Millet Meclisi Kuru
luşundan kesinlikle değişik olduğunu gösterir. 
Bu Mecliste genel oyla seçilen 150 üyenin ya
nında en az onu bağımsız olmak üzere Cumhur
başkanınca seçilen onbeş üye, bir de tabiî üye
ler (13 . 12 . 1960 günlü, 157 sayılı Kanunun al
tında adlan bulunan Millî Birlik Komitesi Baş
kanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları) yer 
almaktadır. Tabiî üyeler öteki üyelerin bağlı ol
dukları kurallara bağlı tutulmuşlardır. Demek 
ki, Anayasa Koyucu Meclis çalışmalarında, ge
liş biçimi ne olursa olsun, üyeler .arasında' bir 
ayrım gözetmemektedir. Ancak tabiî üyelerin 
bağımsız kalmalarında yarar bulunduğu için 
bir siyasî partiye girmeleri halinde bunu izle
yen ilk Cumhuriyet Senatosu üye seçimi tari
hinde tabiî üyelik sıfatının sona ermesi öngö
rülmüştür. 72 nci maddenin ikinci fıkrası so
nundaki kurala göre de Cumhurbaşkanınca se
çilen üyelerin en az onunun bağımsızlardan 
olması zorunludur. 

Anayasa gerekçesinde de belirlendiği üzere 
Cumihuriyet 'Senatosunun yapısında ve kurulu
şundaki farklılıklar öngörülürken bu Meclisin) 
bir istikrar unsura olması ereği güdülmüştür. 

2. — Anayasanın 84 ncü maddesinde, Baş
kanlık Divanına siyasî parti gruplarının katıl
malarını güvence altına almak üzere yer veril
miş kuralı inhisarı anlamda yorumlayan genel 
kurul kararı ; üyelerin bütün Meclis faaliyetle
rine katılma haklarını ellerinden alarak bunlar 
arasında ayrım gözetmekte; Anayasanın baş
kanlık seçimlerinde üye tamsayısını esas alan 

84 ncü toplantı ve karar yetersayısını Meclis
lerin üye tamsayısının salt çoğunluğuna bağla
yan 86 nci, Cumhuriyet Senatosunun bünyesini 
düzenleyen 70 nci maddelerine aykırı düşmekte
dir. 

3. — Gerekçede belirlendiği üzere Anayasa
nın 84 neti ve 85 nci maddelerini getirmekle 
Anayasa Koyucunun güttüğü erek gerek Mec
lis içi çalışmalarında gerekse Başkanlık Divan
larının kurulmasında yansızlığı sağlamaktır. 
Anayasa Koyucu Başkanlık Divanının yansızlı
ğı konusunda siyasî partilerin güçleri ölçüsünde 
Divana katılmalarını da yeterli görmemiş; ay
rıca başkanlıklar için siyasî parti gruplarının 
aday göstermelerini, başkanlar ve başkanvekil-
lerinin üyesi bulundukları siyasî partilerin ve
ya siyasî parti gruplarının Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin içinde veya dışındaki faaliyetleri
ne ve görevlerinin yerine getirilmesini gerekti
ren haller dışında, Meclis tartışmalarına katıl
malarımı ve başkanların oy kullanmalarını ya
saklamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının, 
Anayasa Koyucunun aradığı yansızlığı sağlaya
bilecek niteliği kazanması ancak tabiî üyeler 
(Millî Birlik) Grubunun, Cumhurbaşkanınca 
seçilmiş üyeler grubunun, hatta bir grup kura
bildikleri takdirde bağımsız üyelerin Divan ku
ruluşuna katılmalan ile gerçekleşebilir. 

Adalet ve Cumhuriyetçi Güven Partileri 
Cumhuriyet Senatosu grupları sağladıkları ço
ğunlukla, Başkanlık Divanının münhasıran si
yasî parti gruplarınca kurulmasını ileri süren 
önergeyi kabul etmişlerdir. Böylece 185 üyeli 
Cumihuriyet Senatosunda 80 üyesi bulunan 
Adalet Partisi gerek Başkanlık Divanında ge
rekse komisyonlarda gerçek gücünün üstünde 
temsil edilme olanağını elde etmiş olacaktır. 
Bu uygulama 84 ncü maddede yer alan «Meclis
lerin Başkanlık Divanlan, o Meclisteki siyasî 
parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana 
katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur.» biçi
mindeki buyurucu kurala aykırıdır. 

4. — Anayasanın 84 ncü maddesi kuralı 
Başkanlık Divanlannım siyasî parti gruplarına 
hasredilmesini buyurur nitelikte değildir. Ana
yasa Koyucu Yasama Meclisleri Başkanlık Di-
vanlannın yansızlık içinde çalışması ereğini 
güttüğü için siyasî parti gruplarının güçleri 
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oranında Divana katılabümelerini güvence altı
na almayı öngörmüştür. Burada çoğunluğu sağ
layan siyasî grup veya grupların öte İd siyasî 
grupların Divana katılmalarını önlemesine en-
gellik etmek istendiği ortadadır. 

'Kural, 'inhisarcı ıbir nitelik taşıdığı yolunda 
yorumlanırsa, 85 nci maddedeki bunun -tıpkısı 
olan «İçtüzük hükümleri siyasî parti grupları
nın Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzen
lenir.» kuralına da aynı anlamın verilmesi gere
kir. Bu, Cumhuriyet Senatosundaki tabiî üye
ler, Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler, grup ku
ramayan siyasî parti üyeleri ve öteki bağımsız 
üyeler, Bütçe Ka r m a Komisyonu (Madde 94) 
ve geçici Bakanlar Kurulu (Madde 109) gibi 
yerler dışında ne Başkanlık 'Divalımda ne de 
Meclis çalışmalarının temelini oluşturan komis
yonlarda görev yapamazlar demektir. Böyle bir 
anlayış 70 nci , 84 ncü ve 85 nci maddelerle gü
dülen ereğe tüm aykırı düşer; tabiî üyelerin, 
Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyelerin ve öteki 
bağımsızların bakan, Başjbakan, hatta Cumhur
başkanı olajbiklikleri halde Başkanlık Divanı 
üyesi olamamaları gibi çelişik bir sonuca yol 
açar. 

5. — Anayasa ve İçtüzük Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin neler yapacağını ve neler yapa
mayacağını açık ve ikesin kurallara bağlamış
tır. Bunlar arasında siyasî parti gruplarına 
mensup olmayan üyelerin Başkanlık Divanına 
ve t. komisyonlara katılmalarını engelleyen bir 
kural yoktur. 

Anayasamın 80 nci maddesi Meclis çalışma
larına izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak 
bir ay katılmamayı üyeliğin düşmesi nedeni 
olarak saptamıştır. 'Bu da gösterir İd, Mecliste
ki her üye Meclisteki tüm faaliyetlere katılmak
la yükümlüdür. Başkanlık Divanı yalnızca siya
sî parti gruplarınca kurulur diyen görüş geçer
li sayılırsa üyelerin Anayasa güvencesi altında 
bulunan haklan gaspedilmiş olacaktır. 

6. — Anayasanın 84 ncü maddesinde Baş
kanların kendi Meclislerince üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ile seçileceği yazılıdır. Baş

kan, Başkanlık Divanı içinde bulunduğuna gö
re 'buradan hareketle Başkanlık Divanı kurulu
şuna grupların katılma oranlarının saptanma
sında Cuımihuriyet Senatosu üye tamsayısının 
esas alınması Anayasanın bağlayıcı, buyurucu 
bir kuralının gereği olur. 

70 nci maddeye göre Cumhuriyet Senatosu 
üye tamsayısı 185 iken söz konusu karar bunu 
siyasî parti grupları üyeleri toplamına, bağla
yarak 132'ye düşürmekte ve siyasî parti grupla
rının güçleri oranı buna göre hesaplanmakta
dır. Tutum Anayasanın 70 nci, 84 ncü, 85 nci 
maddelerine aykırıdır. Çünkü saptanacak oran
lar tüm Meclis çalışmalarında. Divanda, komis
yonlarda, geçici komisyonlarda üye seçiminde 
geçerli olacak ve siyasî parti grupları gerçek 
güçleri ölçüsünün çok üstünde temsil edilme 
olanağını bula cakla rdır. 

7. — Anayasanın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görev ve yetkilerini belirleyen 64 ncü 
maddesi 1924 Anayasasının 26 nci maddesiyle 
verilmiş olan kanunları yonımlama yetkisini 
kaldırmıştır. Cumhuriyet Senatosu kararı 84 
ncü maddenin birinci fıkrasının yorumlanması 
niteliğindedir. 

Yargı organlarının olan bu yetkiyi bir ya
sama organının kullanması Anayasaya aykırı 
düşer. 

S. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nının Millî Birlik ve Cumhurbaşkanlığınca se
çilmiş üyeler gruplarına ve 'bağımsızlara yer ve
rilmeksizin münhasıran siyasî parti grupların
ca kurulmasını ve siyasî parti gruplarının güç
leri oranının Cumhuriyet Senatosu üye tam
sayısı olan J85 değil siyasî parti grupları üye
leri toplamı 132 üzerinden hesaplanmasını ön
gören 1 ve 13 Kasım 1973 günlü kararlar İçtü
züğe aykırı !bir İçtüzük değiştirmesi ve düzenle
mesi niteliğindedir ve Anayasanın 64, 70, 80, 
84, 85 ve 86 nci maddelerine aykırıdır. 

Bu dilekçede imzası bulunan Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri iki kararın da iptalini iste
mektedirler. 
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II. — METİNLER 

1. — Cumhuriyet iS en at o su Genel Kurulu
nun dava konusu kararları i 

a) 1.11.1973 günlü Karar : 
<<Saym Başkanlığa : Anayasanın 84 ncü mad

desi muvacehesinde Başkanlık Divanının tespi
tini arz ve teklif ederim.» Eskişehir 

Ömer Lfcuzal 
Bu önerge Cumhuriyet Senatosu Genel Ku

rulunun 1.11.1973 günlü Birinci Birleşiminde 
oylanarak Başkanca kaıbul edildiği (bildirilmiş 
ve böylece karar niteliğini almıştır. (Cumhuri
yet Senatosu Tutanak Dergisi, Toplantı 16, 
Cilt 13 - Sayfa : 21 ve 22.} 

,b) 13 . 1 1 . 1973 günlü Karar : 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına : 
1 Kasını 1973 günü yapılan müzakere sonun

da, Genel Kurulca kalbul edilen önerge istika
metinde tespit edilmesi 'gereken ve Başkanlık 
makamınca ilgili siyasî partilere tevdi edilmiş 
bulunan oran cetveli ekli olarak sunulmuştur. 

Başkanlık Divanının kuruluşuna esas olacak 
bu oran cetvelinin kabulü ile Divanın hu esas
lara göre kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

•Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili Eskişehir Senatörü Ömer Ucuzal. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi <xrup 
Başkanvekili Manisa 'Senatörü Oral Karaosman-
oğlu. 

Cumhuriyet Senatosu C. G. P. Grup Ba§kan-
vekili Kayseri Senatörü Sami Turan. 

Başkanlık Divanının seçimlerine ait oran ve 
yüzde cetveli : 

Siyasî parti Yüz-
•grupları Adet Oran desi 

Adalet Partisi 80 '100X!80 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 42 

Cumhuriyetçi Güven 
Partisi 10 

132 

100X42 

•=60,60 

132 

100X10 

• = 31,81 

7,57 
132 

TOPLAM 1132 132 99,98 

Divan üyeliklerinin yüzde puanları : 
Başkan : 19X1 — 19 
Başkanvekilleıi : 110X3 == 30 
İdare Âmirleri : 7X3 = 21 
Divan Kâtipleri : 5X« =* 30 

Siyasî Parti 

A. P. 
C. H. P. 
C. G. P. 

İdare Âmiri 

1 
1 
1! 

Başkan 

1 

1 
Kâtip 

3 
3 

100 
Başkanvekili 

2 
1 

3 

3 '6» 
Bu önerge Cumhuriyet Senatosu Genel Ku

rulunun 13 .11.1973 günlü Dördüncü Birleşi
minde oylanarak Başkanca kabul edildiği bildi
rilmiş ve böylece karar niteliğini almıştır. (Cum
huriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Toplantı 13, 
Cilt 13 - Sayfa : 131-133). 

2. — Konuyu ilgilendiren Anayasa kuralları: 
Konuyu ilgilendiren Anayasa kuralları /aşağı

da gösterilmiştir : 
«Madde 84/1, 2. — Meclislerin Başkanlık 

Divanları, o Meclisteki siyasî parti gruplarının 
kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarım sağ
layacak şekilde kurulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları, kendi meclislerince üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için 
seçilirler; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağla
namazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis baş
kanlıkları için Meclisteki siyasî parti grupları 
aday gösteremezler.» 

«Madde '85/1, . 2. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Meclisler, çalışmalarını, kendi yap
tıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürütür
ler. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti ıgruplarmm, 
Meclislerin 'bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlayacak yolda düzenle-
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nir. Siyasî parti grupları, en az on üyedeJi mey
dana gelir.» 

«Madde 70. — Cumhuriyet Senatosu, ıgenel 
oyla seçilen yüzelli üye ile iCumhurbaşkanmca 
seçilen onbeş üyeden kurulur. 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanu
nun altında adları 'bulunan Millî Birlik Komi
tesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumlhurtoakkan
ları, yaş. kaydı gözetilmeksizin, Cumhuriyet Se
natosunun taibiî üyesidirler. Ta/biî üyeler. Cum
huriyet Senatosunun diğer üyelerinin tâibi ol
dukları hükümlere tabidirler. Ancak, hakların
da, bu Anayasanın 73 ncü maddesinin 1 nci ve 
2 nci fıkraları ve 10 ncu geçici maddesinin 1 nci 
fıkrası hükümleri uygulanmaz. Taibiî üye ola
rak Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra 
bir siyasî partiye girenlerin taibiî üyelik sıfatı, 
partiye 'girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği seçimi tarihinde sona erer.» 

«Madde 7'2. — Kırk yaşını doldurmuş ve yük
sek öğrenim yapmış bulunan ve milletvekili se
çilmeye engel bir durumu olmayan her Türk, 
Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler, çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve kırk 
yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlardan en 
az onu bağımsızlar arasından seçilir.» 

«Değişik madde 89/1, % — Gensoru yetkisi 
yalnız Millet Meclisinindir. Gensoru önergesi bir 
siyasî parti grubu adına veya en az 10 millet
vekilinin imzasıyle verilir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı, verilişinden sonraki üç birleşim içinde 
görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahip
lerinden biri, siyasî parti grupları adına (birer 
milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan 
veya bir hakan konuşabilir.» 

«Madde 94/2. — Bu tasarılar ve rapor (Büt
çe tasarıları) otuzbeş milletvekiliyle onbeş Cum
huriyet Senatosu üyesinden kurulu bir karma 
komisyona verilir. Bu komisyonun kuruluşunda, 
iktidar grubu veya gruplarına en az otuz üye 
verilmek şartıyla, siyasî parti gruplarının ve 
bağımsızların oranlarına göre temsili gözönün-
de tutulur.» 

«Madde 109/1, '2, 3, 4. — Millet Meclisi genel 
seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştır
ma Bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihin
den üe 'gün önce; seçim dönemi bitmeden seçi

min yenilenmesine karar verilmesi halinde ise 
bu karardan foaşlıyarak beş gün içinde. Başba
kanca Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağım
sız üyeleri arasından yeni Adalet, İçişleri ve 
Ulaştırma Bakanları atanır. 

•108 nci madde gereğince seçimlerin yeni
lenmesine karar verildiğinde Bakanlar çekilir ve 
Başbakan ıgeçici bir Bakanlar Kurulu kurar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri 
Ulaştırma Bakanları Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki bağımsızlardan olmak üzere, Millet 
Meclisindeki siyasî parti gruplarından, bu 
Meclisteki oranlarına göre üye alınır. 

Siyasî parti (gruplarından alınacak üye sa
yısını, Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Baş
bakana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul 
etmeyen veya sonradan çekilen partililer yeri
ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya 
dışardan bağımsızlar atanır.» 

«Değişik madde 149. — Cumhurbaşkanı; Ya
sama Meclisindeki siyasî parti grupları ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu
nan siyasî partiler ile son milletvekili genel se
çimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde 
onunu alan siyasî partiler; yasama Meclislerin
den birinin üye tamsayısının en az altıda biri 
tutarındaki üyeleri; kendi varlık ve görevle
rini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay 
ve üniversiteler, kanunların veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunla
rın belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyle, Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal davası açabilirler.» 

«Madde 8/2. —• Anayasa hükümleri, yasa
ma, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk 
kurallarıdır.» 

«Madde 12. — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siya
sî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırı
mı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz.» 

«Madde 80. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir 
suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çe
kilmesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir 
hizmet kabul etmesi veya Meclis çalışmalarına 
izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay 
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katılmaması yüzünden üyeliğinin düştüğünün 
kendi Meclisince karara 'bağlanması 'hallerinde 
sana erer.»" 

«Madde 86. — Her Meclis, üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve Anayasada baş-

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 16 nci 
maddesi uyarınca İS . 12 .1973 .gününde Muhit
tin Taylan, Avni Giıvda, ıSait Koçak, Kemal 
Berkem, Şahap Arıç, İhsan Ecemiş, Halit Zar-
ibun, Ziya önel, Abdullah Üner, Kani Vrana, 
Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Şevket Müftü-
ıgil, Nihat Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacı-
oğlu'nun katılmalarıyle yapılan ilk inceleme 
toplantısında aşağıda açıklanan konular üze
rinde durulmuş ve yine aşağıda (açıklanan so
nuçlara varılmıştır -

1. — Davanın yasa kurallarına uygun ola
rak açılıp açılmadığı konusu i 

a) Dava konusu kararlar 1 ve 13 Kasım 
1973 igünlüdür. 'Dava dilekçesi Anayasa Mah
kemesi Genel Sekreterliğince 27 Kasım 1973 ıgü-
nünde kaleme havele edilerek 2589 sıra ve 
1973/44 esas sayısını almıştır. 22 .4 .1962 ıgün-
lü, 44 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (birin
ci fıkrasına göre dava o günde açılmış sayıla
cağı için yasal süresi içindedir. 

b)l Dava dilekçesinin sonu Cumhuriyet Se
natosu tabiî üyesi Suphi Gürsoytrak'ça imza
lanmış, dilekçeye dilekçede açık gönderme ya
pılan, elyazılan ile düzenlenmiş, adların ve 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği sıfatlarının da 
ibelirlendiği iki yapraklı bir imza. çizelgesi il-e 
bu çizelgenin, yazı makinesi ile yazılmış ve 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğince 
«yukarıda isimleri yazılı üyelerin Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri oldukları tasdik olunur» (bi
çiminde onanmış tam ıbenzeri yine iki yaprak 
olarak, eklenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gür-
soytrak'ın hem dilekçenin sonunda hem de di
lekçeye bağlı imza çizelgesinin 7 sıra sayısın
da imzasının bulunmasından 22 .4 .1962 günlü, 
44 sayılı" Kanunun 25 nci maddesinin son fık-
rasmca kendisine tefbligat yapılacak üye olarak 
gösterilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

kaça hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantı 
yetersayısı, her iki Meclis üye tamsayısı topla
mının salt çoğunluğudur.» 

İmza çizelgesinde ve onanlı belgede Cumhu
riyet Senatosunun 37 üyesi yer almıştır. Bu 
toplam Anayasanın 70 nci maddesine ıgöre Cum
huriyet Senatosu üye tamsayısının altıda biri
ni aşmaktadır, imza çizelgesi onansız ise de 
dava dilekçesinde dilekçiye bağlı olarak verilen 
bu çizelgeye açıkça göndeme yapılmış ve yine 
dava dilekçesine bağlı onanlı fbelgedeki adlar ve 
kimlikler çizelgedekilere tıpa tıp uygun bulun
muş olduğundan imza çizelgesinin ayrıca onan-
mamış bulunması eksiklik sayılmamış; dosya
nın eksiği bulunmadığı ve davanın dava konusu 
kararların aşağıda belirtilecek niteliği de göz-
önünde bulundurularak Anayasanın değişik 147 
nci, değişik 149 ve 150 nci ve 44 sayılı Kanu
nun 21, 22, 25 ve 26 ncı maddelerine uygun ol
duğu sonucuna varılmıştır. 

Ahmet H. Boyacıoğlu imza çizelgesi onansız 
olduğundan bu eksiğin giderilmesi gerektiği gö
rüşünü ileri sürmüştür. 

2. — Dava konusu kararların niteliği : 
Anayasanın değişik 147 n'ci maddesinin bi

rinci fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi an
cak kanunların ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişik
liklerinin de Anayasada 'gösterilen şekil şartla
rına uygunluğunu denetler. Bu nedenle Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun dava konusu 
kararlarının değerlendirilip nitelendirilmesinin 
önemi açıktır. 

Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasasının hükümle
ri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
Meclislerin çalışmalarını kendi yaptıkları İçtü
zükler uyarınca yürütmeleri ilkesi de yer al
maktadır (Madde : 85). Bir Meclis Başkanlık 
Divanının kuruluşunu ve iş görüşünü o Mecli
sin çalışma alanı dışında, Meclis faaliyetlerin
den ayrı nitelikte bir düzen olarak düşünmeğe 
olanak yoktur. Başkanlık Divanının kuruluşu 
ve işleyişi, Divanın Meclisin çalışmalarını yö
netmesi dolayısıyle, Meclis faaliyetlerinin en ba-

III. — İLK İNCELEME 
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şında gelir. Böyle olduğu iğin de Başkanlık Di- j 
vanma ilişkin sorunların, sözüm «yeri îçt ikük ve 
Divanın 'bağlı olacağı düzenin saptanması bir 
İçtüzük konusudur. Nitekim Cumihuri^t Sena
tosu İçtüzüğünde de Başkanlık .Divanına, .grup- I 
larm divana katılmaları biçiminin saptanması- I 
na, Divanın bünyesine, oluşmasına, seçilişine ve \ 
görevlerine ilişkin iayrmtılı maddeler vardır I 
(İkinci ve Üçüncü Bölümler; madde 3 - 13). 

Birbirini bütünleyen 4'av,a konusu iki karar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Ifesaaıımn jbün-
yesi ve oluşması konusunda yeni bir düzenle- I 
nıe (getirmektedir. <Bu düzenlemede Cumhuriyet 
Senatosu îçtüzüğündeki tüm grupların Divana I 
güçleri oranında katılmaları ve oranın -saptan
masında Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının 
esas alınması ilkelerinden uzaklaşı|arak Divana I 
yalnız siyasî parti gruplarının katılması önjgö- I 
-rülmüş ve ıgüç oranının saptanmasında theşa/bın. 
siyasî parti .gruplarına mensup üyelerin toplam I 
sayısına «göre yapılması yoluna gidilmiştir. Da- I 
va konusu kararların şu durumu ile, yalnızcıa 
İçtüzükte yeri olabilecek bir konuyu düzenle- I 
diğinde ve özellikle Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün siyasî grupların oranlarına ilişkin 8 nci J 
maddesini değiştiren bir nitelik taşıdığında I 
kuşku yoktur, I 

Dava konusu kararların bir İçtüzük soru- I 
nunu ele alıp sonuca bağlandığını ve (bu neden- I 
lerle de bir İçtüzük düzenlemesi niteliğini ka
zandığım böylece (belirttikten sonra kararların I 
alınmasında İçtüzüğün değiştirilmesine ilişkin \ 
usule uyulmamasının bu niteliğe etkisi olup ola- I 
mayacağmın üzerinde durulması gerekir. I 

Anayasa, Yasama Meclisleri İçtüzüklerinin 
yapılması ve değiştirilmesi için 'belirli bir yol 
koymuş değildir. Buna karşılık Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün konuyu düzenleyen 180 ve I 
181 nci maddelerinde İçtüzükte değişiklik ya
pılmasına ilişkin önerilerin, gerekli raporu ha
zırlayıp Cumhuriyet Senatosuna sunmak üzere, I 
Anayasa ve Adıalet Komisyonuna havale edile- I 
ceği ve yapılacak değişiklik ve ilâvelerin bir I 
kez görüşmeye tabi olduğu yazılıdır. 

Dava konusu kararların, daha önce Anaya- I 
sa ve Adalet Komisyonunda incelenip rapora 
b;ağlannıaksızm ve ilgili İçtüzük kurallarının de
ğiştirilmesi açıkça istenmeyerek yalnızca iki I 
önergenin Genel Kurulda oylanıp kabul edil- | 

•mesi yoluyle oluşmuş bulunduğu bilinmektedir. 
(Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi; Cilt 
13 ; sayfa 21, 22 ve 121-133). Ancak bunların 
çözüme bağladığı konunun, alınmalarmdaki ere
ğin ve gördükleri işin açık ve kesin delâleti kar
şısında yukarıda değinilen biçim eksikliğinin bu 
yasama belgelerini nitelendirmede etkisi olabi
leceği düşünülemez. Kaldı ki tersine bir görü
şün çeşitli İçtüzük konularının tek tek karar
larla hükme bağlanması ve böylece Anayasaya 
uygunluk denetiminden kaçınılması yolunda bir 
eğilimi teşvik etmesi her zaman için olasılık için
dedir. Anayasada böyle bir durum ve tutuma 
elverişli bir açığın bulunabileceği sonucuna yö
nelen her yorum Anayasa Koyucunun ereğine 
tüm aykırı düşer. 

özetlemek gerekirse : Dava konusu kararlar 
İçtüzük düzenlemesi niteliğindedir ve bu nite
likleriyle de Anayasaya uygunluk denetimine 
bağlıdırlar. 

3. — Dâva dilekçesi örneğinin gönderilmesi 
istemi : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, aynı 
konudaki 1973/43 ve 1973/44 esas sayılı iptal 
davalarına ilişkin başvurmaların birer örneği
nin bilgi edinilmek üzere gönderilmesi 5.12.1973 
günlü, 1728-2030 sayılı yazı ile istediği anla
şılmaktadır. Bu yoldaki istemin, 44 sayılı Yasa
da yeri olmaması dolayısıyle, reddine karar ve
rilmesi 'gerekir. 

4. — îlk inceleme sonunda verilen karar : 
Böylece ve yukarıda ayrıntıları ile açıklan

dığı üzere : 
a) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının da

va dilekçeleri örneklerinin bilgi edinilmek üze
re gönderilmesi yolundaki isteminin, 44 sayılı 
Yasada "yeri olmaması dolayısıyle, reddine oy
birliğiyle ; 

b) Dosyanın eksiği bulunmadığı sonucuna 
varıldığından konusu İçtüzük düzenlemesi nite
liğinde olan ve Anayasanın değişik 147 nci de
ğişik 149 ve 150 nci ve 44 sayılı Kanunun 21, 22, 
25 ve '26 nci maddelerine uygun görülen işin 
esasının incelenmesine Ahmet H. Boyacıo.ğlu' 
nun imza çizelgesi onansız olduğundan bu eksi
ğin giderilmesi gerektiği yolundaki karşıoyu 
ile ve oyçokluğu ile; 

13 .12 . 1973 gününde karar verilmiştir. 
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!5. — Esasın incelenmesi için gün (belirlen

mesi ; 
20 .12 .1978 gününde Muhittin Taylan, Av-

ıiıi Givda, Kemal Berkem, Şahap Arıç, İhsan Ece-
miş, Ahmet Akar, Halit Zarbım, Ziya önel, Ab
dullah Üner, Kani Vrana, Muhittin G-ürün, Lût-
fi Ömerbaş, Şevket Müftügil, Nihat Akçakaya-

Davanm esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi 
ve ekleri, Anayasaya aykırılığı ileri sürülen 
İçtüzük düzenlemesi niteliğindeki Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu kararlan, 1 .11.1973, 
6 .11.1973 ve 13 .11 .1973 ıgünlü birleşimlere 
ilişkin Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergilen; 
konuyu ilgilendiren Anayasa kuralları ve bun
lara ilişkin gerekçeler ve haşka yasama belge
leri ; dava ile ilişkisi bulunan öteki metinler ve 
25 . 12 .1973 .günlü, 1973/43 - 49 sayılı Anayasa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun dava 
konusu 1 ve 13 Kasını «1973 günlü kararlan 
1973/43 sayılı dava dolayısıyle Anayasaya uy
gunluk denetiminden geçirilerek iptallerine 
25 . 12 .1973 gününde '1973/39 sayı ile. karar ve
rilmiş olduğundan konunun yeniden karara bağ
lanmasına yer olmadığına 25 . 12 . 1973 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Başkanvekili 
Muhittin Taylan Avni Givda 

Üyo Üye 
Sait Koçak Kemal Berkem 

lıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılnıala-
rıyle yapılan toplantıda davıanm, niteliği dola
yısıyle, Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün '38 ncü 
maddesinin 'birinci (fıkrasında yazılı yetkiye da
yanılarak ve aynı maddenin ikinci fıkrası uya
rınca süreler kısaltılarak, 25 .12 .1973 saat 10,00 
gündemine alınması kararlaştınlmıştır. 

Mahkemesi karan okunduktan sonra gereği gö
rüşülüp düşünüldü : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun dava 
konusu 1 ve 13 Kasını 1973 günlü kararları 
1973/43 esas sayılı dava dolayısıyle Anayasa 
uygunluk denetiminden geçirilerek iptallerine 
25 .12 .1973 gününde 1973/39 sayı ile karar ve
rilmiştir. Şu duruma göre konunun yeniden ka
rara bağlanmasına yer olmamak gerekir. 

Üyo 
Şahap Arıo 

Üyo 
Ahmet Akar 

Üyrt 
Abdullah Üner 

Üye 
Muhittin G-ürün 

uya 
Şevket Müftügil 

Üye 
İhsan Ecemin 

Üye 
Ziya Önel 

uye 
Kani Vrana 

Üye 
Lûtfi •ömevbaşş 

Üye 
Nİhut Akçakayalıoğlu 

Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu 
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