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1. — Dağıtım cetveli. 

(Başkanlık Divanı seçimi hakkında) 





CUMHURİYET SENATOSU DANIŞMA KURULU KARARI 

Karar No. : 1 
Karar tarihi : 1 Kasım 1964 

Toplantı saati : 17,00 
Toplantı yeri : Divan toplantı odası 

Cumhuriyet Senatosu Danışana Kurulu 1 Kasım 1964 Pazar günü saat 17 de toplanarak : 
1) Divan üyelikleri seçimlerine esas olmak üzere İçtüzüğün 8 nci maddesine göre tan

zim edilecek dağıtım cetvelinin düzenlenmesi hususunda Grup Başkanları ve Divan üye
leri görüşlerini belirttiler ve neticede Adalet Partisine 1 başkanvekilliği verilmesi oya konuldu, 
oylama neticesinde Adalet Partisine 1 başkanvekilliği verilmesi ekseriyetle kararlaştırıldı. 

2) A. P. ve C. H. P. dışında kalan grup ve partilere 1 başkanvekilliği verilmesi teklifi oyu sunul
muş, kabul edilerek karar altına alınmıştır. 

3) Bundan sonra dağıtım cetvelinin tanzimine geçilerek : 
A. P. ne 1 başkanvekilliği, 1 idareci üyelik, 1 kâtiplik; 
C. H. P. ne 1 başkanvekilliği, 1 idareci üyelik, 1 kâtiplik; geriye kalan 1 başkanvekilliği, 1 idareci 

üyelik ve 4 kâtipliğin de bu iki parti dışında kalan Millî Birlik Grupu, Senato Kontenjan Grupu, 
Y. T. P., C. K. M. P., M. P., Bağımsızlar ve îşçi Partisine bırakılması, bunların aralarında anla
şarak bu üyelikleri taksim etmeleri ve Danışma Kurulunda hazırlanan ilişik dağıtım cetvelinin Genel 
Kurula arz edilmesi oy birliği ile kararl aştırıldı. ; v 

Başkan 
E. Aka 

Kâtip 
8. önal 

İdare Âmiri 
nci karara muhalif 

§ Koksal 

Başkanvekili 
Çekinser 

î. H. Tigrel 

Kâtip 
T. R. Baltan 

İdare Âmiri 
K. Karavelioğlu 

Başkanvekili 
Çekinser 

i / . Dağlı 

Kâtip 
K. Baykan 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

/ . S. Çağlayangü 

Kâtip 
A. Ünlü 

İdare Âmiri 
L. Tokoğlu 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

1 nci karara muhalif 
Z. Betü 

Kontenjan Senato Grupu Millî Birlik Grupu 
Â. Artus A. Yıldız 

Zihni Betil'in muhalefet şerhi 

Danışma Kurulu, çoğunlukla, A. P. Grupu Başkanının görüş ve isteği kabul ederek A. P. 
Grupunun, Başkanlık Divanına, o grup üyesi olan Başkana ilâveten, bir Başkanvekili, bir idareci 
üye ve bir de kâtip üye katılmasını kararlaştımıştır. 

1. Gerek Anayasada, gerekse İçtüzükte bu görüş ve karara hak verdikten açık ve kesin bir hü
küm yoktur. 

2. Buna karşılık, Anayasa ve İçtüzük bütünü ile göz önüne alındığı zaman görülür 'ki, sözü 
edilen görüş ve karar, Anayasanın dayandığı espri ve çizdiği hedefe aykırıdır. 

Anayasamız, Meclislerin Başkanlık Divanlarının mümkün olduğu kadar tarafsız çalışmalarını 
esas olarak ele almış ve İçtüzüğümüz de bu esasa göre hazırlanmıştır. Bu maksatladır ki, Anayasa
mızın 84 ncü maddesinin ilk fıkrasında, (Başkanlık Divanının o Meclisteki siyasi parti grupları-
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nın 'kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulacağı) kaidesi konulmuş
tur. Kaide, Başkanlık Divanının münhasıran siyasi parti grupları temsilcilerinden terekkübe-
deceği şeklinde olmadığı için, Başkanlık Divanına, Meclisde 10 üyesi bulunmıyan ve bu sebeple 
grup teşkil edemiyen siyasi partilerin ve bağımsızların da kuvvetleri ölçüsünde katılmaları şart
tır. 

Bu kaide, ilk defa 15 Ekim 19'61 seçimlerinden sonra uygulanmıştır. O uygulamada, Meclis
lerde üyeleri bulunan siyasi partiler grupları ve grup teşkil edemiyen siyasi partiler temsilcile
ri ve bağımsızlar, Meclisler Başkan adaylarının o Meclisde en çok üyesi olan siyasi parti gru-
puna mensup veya bu grup tarafından benimsen ilecek üye olması esasında birleşmişler ve bu su
retle tesbit edilen adaylar da hem Cumhuriyet Senatosu hem. de Milleıt Meclisi Genel Kurulu tara
fından Başkanlığa seçilmişlerdir. Meclisler Başkanları Anayasamıza göre iki yıl içinde seçildik
lerinden,! Kasım 1963 tarihinde başlıyan toplantı yılındaki Başkan seçimleri de, yine her iki 
Mecliste, bu esasa göre yapılmıştır. 

Anayasamıza göre Meclisler Başkanlarının görev ve yetkileri büyük önem taşımaktadırlar. 
Görev ve yetkileri Başkandan hemen sonra büyük önem taşıyan Başkanlık Divanı üyeleri de 
Başkanvekilleridir. Her ne kadar Başkanlık Divanı 13 üyeden terekkübederse de, Genel Kurul 
Birleşimini açma, görüşmelerini idare ve oylama sonuçlarını ilân etme görev ve yetkisi kaideten 
ve asil olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanına ve Başkanın mazeretli olması veya bulunmaması 
halinde de adedi 3 olan Başkanvekiline bırakılmıştır. Başkanlık için siyasi parti grupları aday 
gösteremezler. Başkanın seçimi için mevcut çoğunluk şart koşulmuştur. Başkan, oy kullanamaz ve 
Cumhurbaşkanına vekâlet eder. Gerek Başkan gerekse Başkan vekilleri, üyesi bulundukları si
yasi partilerin veya siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde veya dışm-
da'.ri faaliyetlerine katılamazlar. Halbuki, idareci üyelikler vo kâtip üyelikler için siyasi parti 
grupları aday gösterebilir ve bunlar, üyesi bulundukları siyasi partilerin veya siyasi parti grup
larının her çeşit faaliyetine katılabilirler. 

îşte bütün ibu hususların göz önüne alınması suretiyle, 15 Ekim 1961 seçimlerinden bu yana, 
her 3 toplantı yılında gerek Cumhuriyet Senatosunda gerekso Millet Meclisinde, Başkanlık Diva
nına, üyelerinden birisinin Başkan seçilmesi suretiyle katılmış bulunan siyasi parti grupları, ay
rıca üyelerinden birisinin Başkanvekili seçilmesi suretiyle de katılmayı, Anayasanın dayandığı 
espri ve çizdiği hedefe aykırı bulmuşlar ve Başkanlık Divanına kuvvetleri ölçüsünde idareci üye 
ve kâtip üye ile katılmışlardır. 

Millet Meclisinin içinde bulunduğumuz oturum yılma ait uygulaması da böyle olmuştur. Mil
let Meclisi A. P. Grupunun bu uygulamaya uygun olan görüşünde de değişiklik yoktur. Görüş de
ğişikliğini, sadece Cumhuriyet Senatosu A. P. Grupu yapmıştır. 

İçtüzüğün 8 nci maddesinde yer alan (Büyüklük sırasına göre) sözü de Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grupunun görüş değiştirmesine hak verdirtem.cz. Zira, bu söz ile kasdedilen mâna, A. P. 
Grupunun. % hesabı ile sahip bulunduğu puv anla Başkanlık Divanına katılabileceği ve katıl
ması gerektiği şekildedir. 41 pııvan.lık görev ve yetki yerlerini dilediği gibi seçip alma şeklinde 
•değildir. A. P. Grupu, 41 puvana sahiptir ve 41 puvjn, Başkanlık Divanına, görevi devam etmekte 
olan Başkana ilâveten bir idareci üye ve üç kâtip üye ile katıldığı takdirde de gerçekleşir. 

Sonuç olarak arz etmek isterim ki, Danışma Kurulunun çoğunlukla aldığı karar gerçekleştiği tak
dirde, 184 üyesi bulunan Cumhuriyet Senatosunda 77 üyeye sahibolan A. P. Grupu, birleşimi aç
ma, görüşmeleri idare ve oylama sonuçlarını ilân etme yetkisine sahibolan ıbir Başkanvekili ile üç 
Başkanvekilindeıı bir Başkan ile bir Başkanvekiline sahibolacak ve Cumhuriyet Senatosunun A. P. 
Grupu dışında kalan 107 üyesi de sadece 2 Başkanvekili ile yetinme durumunda kalacaktır. Bu, 
olamaz. Olursa, Anayasanın açık ve kesin bir hükmüne değil ama, dayandığı espri ve çizdiği hede
fe aykırı olur. 

http://verdirtem.cz
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DAĞITIM CETVELİ 

(içtüzük 8 nci maddesine göre) 

P A R T İ L E R Başkanvekili idareci Üye Kâtip Puvan toplamı 

A. P. 
C. H. P. 
Millî Birlik Grupu, Senato Kontenjan 

Grupu, Y. T. P., C.K.M. P., M. P , işçi P., 
Müstakiller 

Toplam 

1 
1 

1 

3 

1 
1 

1 

3 

1 
1 

4 

6 

O 41 
22 

37 

100 

(*) Başkanın puvanı dâhil. 




