ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas No:1967/26
Karar No:1967/26
Karar günü:12/9/1967
Resmi Gazete tarih/sayı:8.11.1967/12745
İptal isteminde bulunan : Ziya Nami Şerefhanoğlu- Cumhuriyet Senatosu eski Bitlis Üyesi
İptal isteminin konusu : Cumhuriyet Senatosu Bitlis bağımsız eski Üyesi Ziya Nami
Şerefhanoğlu, 5/8/1967 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurutunun 22/7/1967
günlü 93 üncü birleşiminde verilen, üyeliğin düşmesine ilişkin kararın Anayasa ve Cumhuriyet
Senatosu İçtüzük hükümlerine aykırı olduğunu iddia ederek, iptali isteminde bulunmuştur.
İptal isteminde bulunanın dilekçesi özeti: İstemde bulunan dilekçesinde, üyeliğin düşmesine
ilişkin kararlara karşı, bu kararların Resmî Gazete'de yayınlanmasından sonra itiraz olunabileceğini
bu kez öğrenmiş olduğundan süresinde itiraz ettiğini belirttikten sonra izinli olarak, 19/2/1967
gününde yurt dışına çıktığını, Beyrut'ta iken yeniden iki aylık izin istediğini, bu istemin sonucu
hakkında kendisine tebliğ yapılmaksızın, izinsiz olarak toplantılara katılmadığından bahisle
üyeleğinin düşmesine karar verildiğini, bu kararın usule ve teamüle aykırı olduğunu öne sürerek
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, sözü geçen kararının iptaline karar verilmesini
istemektedir.
İNCELEME :
Ziya Nami Şerefhanoğlu 5/8/1967 gününde postalanan ve 7/8/1967 gününde kaydı yapılan
dilekçesiyle Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin kararlara karşı yapılacak itirazın, bu
kararların Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayacağı gerekçesinle Cumhuriyet Senatosunca
hakkında verilmiş olan 22/7/1967 günlü, üyeliğin düşmesi kararının iptalini istemiş isede;
kendisinin daha önceki iptal istemi. Mahkememizin 3/8/1967 günlü ve 1967/25-25 sayılı karan ile
Anayasa Mahkemesine başvurma süresinin üyeliğin düşmesine ilişkin kararın Resmî Gazete'de
yayınlandığı günden değil, verildiği günden başlıyacağı Anayasa'nın 81 inci maddesinde belirtilmiş
ve bir haftalık başvurma süresinin geçirilmiş olduğu nedeniyle reddedilmiş ve böylece sürenin
Cumhuriyet Senatosu kararının Resmî Gazete'de yayınlandığı günden başlıyacağı esasına dayanan
bu iptal istemi de yerinde görülmemiştir.
SONUÇ :
İptal isteminin yukarıda belirtilen nedenlerle reddine 12/9/1967 gününde oybirliği ile karar
verildi.
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