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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

.Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

İstanbul Üyesi Ekrem Özden; Hükümetin 
takibettiği memur politikası yüzünden yüksek 
kademedeki memurların huzursuz olduklarını, 
bu yola gidilmesinin 'memlekete ve iktidar parti
sine fayda sağlamadığını ifade etti. 

Zonguldak Üyesi Akit lOyidoğan; Kandilli -
Kireçtik kömür ocağında husule gelen grizu ka
zası hakkında açıklamalarda 'bulundu. 

(Cumhurbaşkanınca, seçilen üyelerden' Âmil 
Artus'un Anayasanın 84 ve 86 n'eı maddeleri 
muvacehesinde îçjtüziüğün 4 ncü maddesinin 
2 ııoi fıkrası 'hükmünün ne sakilde anlaşılması 
ve tatbik edilmesi gerektiğine dair önergesi okun
du. Bu konuda cereyan eden görüşmeler sonun
da, mesele Başkanlık Divanınca tezekkür edil
mek üzere birleşime ara verildi. 

• 'İkinci Oturumda Başkan; konunun Başkan
lık Divanınca görüşüldüğünü ve Anayasa Mah
kemesinin, İçtüzüğün 4 ncü maddesinin son fık
rasının iptali hakkındaki kararının gerekçesin
de, Anayasada aksine hüküm bulunmadığı tak
dirde, 'seçimlerde de Anayasanın 86 ncı maddesi 
'hükmünün uygulanacağına dair mevcut sarahat 
karşısında Başkanlık Divanının Başkandan gay

rı üyelerinin, mevcudun salt çoğunluğu ile se
çileceğini bildirdi. 

Başkan vekilleri seçimine geçildi. 
Üçüncü turda 78 oyla Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay, dördüncü turda 68 oyla Taibiî Üyelerden 
Kadri Kaplan mevcudun salt çoğunluğu ile 
Başkan vekilliklerine seçildiler. 

idare Amirliklerine birinci turda üye tamsa
yısının salt çoğunluğu ile İzmir Üyesi Hilmi 
Onat, Hakkâri Üyesi Necip Seyhan ve Tabiî Üye 
Kâmil Kara veli oğlu seçildiler. 

Başkanlık Divanı Kâtipliklerine, birinci tur
da, Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Arı 97, Eskişe
hir Üyesi Ömer Ucuzal 95, Oakankkale Üyesi Na-
hit Altan 91, Gaziantep Üyesi Nizamettin Öz
gül 90, Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Adil Ünlü 80 ve Niğde Üyesi Kudret Bayhan 
75 oyla seçildiler. 

8 Aralık 1965 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime, saat 19 da, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Adana 

Fikret TurhangiJ Sakıp Önal 
Kâıtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

BAŞKAN — 18 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Diyarbakır Üyesi Ilışan Hamit Tigrel'in, 
11 nci Birleşimde vâki konuşmalarının TRT ce 
hakikatlere aykırı bir şekilde yayınlandığını, bu 
işe gereken öyısmin verilmesi lüzumunu belirten 
demeci. 

BAŞKAN — Radyonun 'Millet Meclisine ait 
yayınları 'hakkında gündem dışı Sayın Tigrel 
söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler. Biliyorsunuz 
radyonun yayınları hakkında öteden 'beri şikâ
yetler mevzuubalhsol maktadır. Yakın zamana 
kadar... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Düne kadar bir 
şey demiyordunuz. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Devamla) — 
Efendim, Sayın Isıtan bir şey mi buyurdunuz?.. 
Dalha başlamadan gocunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan müdahale etmeyi
niz istMıam ederim. Dünden beri dediniz de me
sele o şekilde başladı. Buyurun efendim devam 
edin. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Devamla) — 
Evet, düne kadar şikâyet vâki olmakta idi. Ve 
düne kadar da ben radyonun aleyhinde konuşan
lara karşı idim. Ve diyordum ki, daha yeni bir 
tesistir, birçok hataları olabilir, eskisi ile muka
yese edilirse çok iyidir. Binaenaleyh, ithamda 
acele etmiyelim. Güzel. Yine bu fikirdeyim. Yal
nız dün akşam saat 22,00 radyosunu dinledikten 
sonra ki, hulasaten Büyük Millet Meclisi müza-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

kerelerini neşretmektedir. Ve bu konularda her 
şeyden daha ziyade dikkatli olması lâzımgelir-
ken, tamamen hakikate aykırı bir yayın yapmış
tır. Yayın şöyle : Başkanvekili seçiminin üçüncü 
turu akabinde İhsan Hamut Tigrel kürsüye çık
mış ve feragat ediyorum demiş... Böyle bir şey 
yoktur. Bunu söyliyen Sayın Gerger'dir. Diye
lim ki bu zuihulen olmuştur. Ondan sonra seçi
min akabinde İhsan Tigrel çıkmış Sayın Kap
lan 'ı tebrik etmiş... Ondan sonra da ben.esasen 
Başkanvekilliğine talip değildim, arzu etmi
yordum. Adalet Partili arkadaşların teşviki ve 
ısrarı üzerine kalbul ettim. Dün akşamki radyo 
yayını böyle... Bunu niçin yaptı? Ben bunun he
sabını sönmüyorum. Bu işi arzu edilir şekilde 
yapsın diyorum. Ben şöyle demiştim; «A.P. ha
ricindeki grupların iltifat ve teveccühlerinden 
cesaret alarak ve bunları teşvik telâkki ederek 
arzum olmadığı halde seçime girdim» demiştim. 
Böyle değil mi idi arkadaşlar. Ha! Şimdi mesele 
•mühim değil, hâdise mühim değil, onlar da muh
terem, A.P. de muhterem, hepinize hürmetim 
vardır. Ama, Meclis müzakerelerini, burnunun 
ucunda olan Möclis müzakerelerini bu kadar fe
na, bu kadar yanlış ve yaOan aksettiren radyo
nun, bana, New-York'tan, Londra'dan, Viyana'-
dan, Paris'ten vereceği haberlere bir vatandaş 
olarak, İhsan Hamit Tigrel nasıl itimat edebilir. 
(A.P. sıralarından, TRT ten başka ne bekliye-
bilirsin, sesleri, alkışlar) Benim ricam, eğer ehli
yetsiz memurları burada varsa ehliyetli olanları 
koysun. Ben hiçbir zaman kaıstı mahsus ile yap
mıştır demiyorum. Onkü işin ehemmiyeti yoktur. 

3. — SÖYLEV VE DEMEÇLER 
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Ama bu ehliyetsiz memurlar yerine ehliyetli 

memurlar getirilmeli Ve benim söylediğim gibi 
•diğer gruplar beni 'teşvik ettiler ama bu teşvik ve 
taahhütlerine' rağmen sözlerinde durmadılar. 
Ben bunu söyledim, bu suretle aiksettirmese dahi 
başka türlü hilafı hakikat ııasrivatta bulunma-

8 . 12 . 1965 O : 1 

ması ieabeder. Ben Radyo İdaresinden bu tav
zihimin • bu akşam yapılmasını istiyorum. Yap
madığı takdirde Heyeti Aliyenizden müsaade 
alarak 'mütemadiyen bunda ısrar edeceğim. 
Hürmetlerimle. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyon seçimleri hakkında Danışma 
Kurulu kararı 

'BAŞKAN — Hfendim, gündeme geçiyorum. 
Bir tezkere vardır, istilalarınıza arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 8 Ara

lık 1965 tarihinde toplanarak Komisyon Orantı 
Çizelgesini ilişik şekilde olduğu gibi kararlaştır
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Komisyonların seçimlerine osas olmak üzere 
İçtüzüğün 13 ncü maddesi gereğince taırzim edi
len dağıtvm cet relin in ilişikte tesbit olunduğu 
veçhi 1 e teşekkülü kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
t. Şevki Atasağun 

Başkan vekil i 
Aydm 

Fikret Turhangil 

Başkan vekil i 
Kars 

Sırrı Atalar 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Caziantep 

-Vizamettin Özgül 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Âdil Ünlü 

İdare Âmiri 
Tabiî Üye 

K â m i 1 Kara vel ioğlu 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Cnımhurbaşkanmca S.ü. 

Zerin T üz ün 
Ar 

Fehmi 

Başkanvekili 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
Kâtip 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 
İdare Âmiri 

Hakkâri 
Necip Seyhan 
İdare Âmiri 

İzmir 
Hilmi Onat 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 
Giresun 

Sabahattin Orhon 
tvin 
Alpaslan 
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CUMHURİYET SENATOSU KO 

İçtüzük Mad 

Orupu olan siyasi Grup 
partiler (*rup kuranlar 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Gen. 
Top. 

Komisyonlar 

Dilekçe 
Kitaplık 
Hesapları İnceleme 
Bütçe ve Plân 
Anayasa ve Adalet 
Bayındırlık 
Dışişiri 
İçişleri 
Malî ve İktisadi İşler 
Millî Eğitim 
Millî Savunma 
Tarım 
Sosyal İşler 
Kamu İktisadi Karma 
Fiilî 
Mükerrer 

A. 
Or. 

3.00 
1.28 
3.86 

6.44 
6.44 
6.44 
6.44 
8.15 
6.44 
5.58 
6.44 
4.72 
6.44 

P. 
Ad. 

•> 
o 1 

4 
9 
6 
(i 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
5 
6 

74 
4 

C. H 
Or. 

1.82 
0.78 
2.34 
2.74 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
4.95 
3.91 
3.39 
3.91 
2.86 
3.91 

P. 
Ad. 

2 
.1. 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
<> 
o 4 
3 
4 

43 
4 

M. B 
Or. 

0.45 

O. 
Ad. 

K. 
Or. 

0.45 
Biri İdare Âmiri 

0.58 
0.68 
0.97 
0.97 
0.97 
0.97 
1.23 
0.97 
0.84 
0.97 
0.71 
0.97 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
1 

0.58 
0.68 
0.97 
0.97 
0.97 
0.97 
1.23 
0.97 
0.84 
0.97 
0.71 
0.97 

G. 
Ad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
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BAŞKAN — Dağıtım cetveli üzerinde görüş
mek istiyen sayın: üye?.. Buyurun Sayın Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Baş
kanın bir ikazını aıılıyamadığım için kürsüye 
çıkmış bulunuyorum. Başkanvekilliği secimi ya^ 
pılırken grupları olum yani ar müstakiller arasın
da mütalâa edilmek suretiyle başkanvekillikleri-
nin biri bu kısma ayrılmıştı. Yani, Y.T.P., 
G.K.M.P., M.P. bunlar halihazırda bir grup teş
kil edemediğinden dolayı, Başkanlık, Başkanve
killiği taksimi yapılırken bir tanesi de bunların 
toplamına ayrılmıştı. Şimdi okunan tabloda na
zarı dikkatimi şu çekti. Yeni Türkiye Partisine 
'bâzı ahvalde bir tane verilmekte ve Yeni Tür
kiye Partisi olarak mütalâa edilmektedir. Fakat 
bir arkadaşımızın Başkana bir soru tevdi etme
si üzerine Yeni Türkiye Partisi, grupu olmayan
lar arasında mütalâa edildiğini, tabloda buna 
göre tevziat yapıldığım ifade buyurdular. Ben 
şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Meselâ Bütçe 
Komisyonu, ben -şahsan Bütçe Komisyonunda iki 
seneden beri çalışmaktayım ve yine çalışmak is-
tiyenlerdenim, arzu ediyorum. Fakat gördüm ki 
orada yoktur. Acaba şimdi Yeni Türkiye Par
tisinden her hangi bir arkadaş, veyahut da 
C.K.M.P. den bir arkadaş, grupu olmadığı hal
de, Bütçe Komisyonuna adaylığını koyduğu tak
dirde, grupıı olmıyanlar arasında mütalâa edil
mek suretiyle seçilebilir miyiz, seçilemez miyiz? 
Bunu öğrenmek istiyorum muhterem arkadaş-
rım. Ya «diğerleri değil», «gruıp olmıyanlar» diye 
alınıp onların içinde mütalâa edilmesi daha ye
rinde ve isabetli olurdu. Meselâ C. K. M. P. 
ye bakıyorum yüzde 22 almıştır, Y. T. P. Bütçe 
Komisyonunda yüzde 45 almıştır. İkisini birleş
tirecek olursak bir tane düşüyor. Millet Partisi
ni de tekrar Yeni Türkiye Partisiyle birleştirdi
ğimiz takdirde yine düşüyor. Görülüyor ki, bâ
zı yerlerde birleştirilmiş, bâzı yerlerde birleş-
tirilmiyerek mütalâa edilmiştir. Bunun tashih 
edilmesini, ve tavzih edilmesini istirham ediyo
rum. Zamanınızı aldığım için özür dilerim. 

Hürım etile rimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir'in dokunduğu 
noktanın açıklanmasına ihtiyaç hâsıl olmuş
tur. 

Danışma Kurulunda oranları itibariyle; 
C K. M. P. nin Yüksek Senatomuzda iki üye-

I simin bulunduğu, birinin Başkanlık Divanında 
görevi olması hasebiyle komisyonlarda'görev ala-
mıyacagı, oran itibariyle de % 50 nin dûnunda 

I bulunduğu fakat bir üyesinin mevcudolduğu bi
zatihi görülmektedir. Komisyon 'görevi verilmesi 

I lâzımdır. M. P. den ise iki arkadaşımız mevcut
tur. Bunların oranı da oran dağıtım cetveli 
itibariyle % 50 nin üstünde olmadığı cihetle 
kendilerine komisyonlarda/ ayrı, ayrı mütalâa 
edildiğinde yer verilememektedir. Biz bunları 
tesbit ettik. Dağıtım cetvelinde yerlerini (gös
terdik. Fakat cetveli takdim ederken bağımsız
lar olrak mütalâa ettiğimiz grupu kısmından 

I tefrik ettiğimizi bağmsızlarin grup kuran kı
sımları, Millî Birlik Grupu, ve Kontenjan Gru-

I pu olarak ayırdık. Diğerleri de bağımsızlar ha-
nesindedir. Bu demek değildir ki, Yeni Türkiye 
Partisine dağıtım cetvelinde verilen yerlerle 
mukayyettirler. Yeni Türkiye Partisi de Anaya
sanın 85 nci maddesi gereğince 10 sandalye iş
gal edip grup olamama vasfı karşısında bağım
sızlık ve bağımsızlar arasında mütalâa edilmek
tedir. Ancak 8 üyesi bulunması hasebiyle dağı
tım cetvellerinde kendilerine yer verilmiştir. 
Bağımsızlar anlaşmak, suretiyle pekâilâ seçimin 
olabileceği mümkündür. Arz ederim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Usul 
hakkında/ söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, biraz evvel muhterem 
Başkanlık bugün toplanan Danışma Kurulunun 
tesbit etmiş olduğu dağıtım cetvelini ıttılaınıza 
arz etmiş bulunmaktadır. Eğer yanılmıyorsam 
Danışma Kurulunun esas ittihaz ettiği bir hu
sus vardır, o da Yüce Senatoyu teşkil eden bu
günkü tertip tarzı ile İçtüzük ve Anayasanın ta
rifi içine giren siyasi parti grupları ki, bu tarif 
içine giren bugün Senatomuzda aneak bünye iti
bariyle iki siyasi parti grupu vardır. Bunlardan 
birisi Adalet Partisi, diğeri de Cumlhuriyet Halk 
Partisi grupudur. Bir de tüzükte yerini bulup 
Anayasada yerini bulmıyan bir grup tarzı daha 
vardır ki, burada 10 kişiden ibaret olup siyasi 
grup kurma hakkında, yani Anayasadaki bu hak
tan istifade etmemek şartı ile on kişiyi bulabil
dikleri takdirde. Yine Senatomuzun terkip tarzın
da bugünkü vaziyetinde Millî Birlik Grupu ve 

I Kontenjan Grupu 12 kişilik kadrosu ile birer 
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grup mahiyetinde ve manzarasmdadırlar. Bu
nun haricinde kalanlar ya bunlar bağımsızlardır 
yahut da yine bir icaibımız olarak kabul edelim, 
topluluk tâbiri ile, birtakım isimler izafe etmek 
suretiyle, 10 kişiden az topluluklar şeklinde 
tesmiye edilmekte olan gruplar da vardır. Bun
ların arasında Y.T.P., C.K.M.P. iki veya üç ki
şiden, M.P. si üç kişiden ibaret siyasi topluluk
lar, bunlar da başka bir şekilde bir tarif şeklidir 
diyelim. Şimdi esas üzerinde durmak istediğim 
husus; 10 kişiden ibaret olmıyan kimselerin 
müstakiller içerisinde .mütalâa, edilerek komis
yonlarda vazife taksimi yaptığımız zaman bunları 
Y.T.P. sinden bir kişi, C.K.M.P. den bir kişi 
şeklinde tevcih etmekle değil: doğrudan doğ
ruya kaç kişi mevcutsa yani Anayasa ve İçtü
züğe göre siyasi parti grupu kuranın yan ve gru-
pu bulunmıyanların dışında kalanlar .için hangi 
komisyonda vazife verilmesi düşünülüyorsa bun
lara vazife tevcih edilir, bunlar kendi arala
rında Muhterem Divan kendilerine tezkere yaz
mak suretiyle ihtisaslarına göre onlara bildirir 
yahut da şu şu komisyonlarda şu miktarda ko
misyon üyelikleri 45 kişi arasında taksim edil
mek üzere bırakılmıştır. Bunu da siz taksim 
edin, diye bir tebligat yapması icabederdi. 
Bunlar yok, Ben Yeni Türkiye Partisi siyasi 
topluluğunda bulunduğum için bâzı yerlerde 
Yeni Türkiye Partisine tahsis edilmek suretiy
le kontenjan veriliyor. Bâzı hususlarda da 
grupu olmıyan diğer kısımlar arasında müta
lâa edilmiş olduğunuz için burada size bir şey 
verilmedi. Nitekim demin Rayın Yasfi Gerger 
«Tkadaşımla 'birlikte bir husus dikkatimizi cel-
betti. Bir komisyonda 0,65 puvanımız var. Ora
da bize bir üyelik isaıbet ediyor. Yine bir başka 
komisyonda, üye adedi aynı olduğu halde 0,65 
puvammıza rağmen o komisyonda, üyelik hak
kımız yok. 

Bunlar mütenakıs ve nıüterafik olan husus
lardır. Siyasi parti topluluğu olarak ya bize 
muayyen komisyonlarda doğrudan doğruya bi
rer üyelik verilsin veyahut da bu siyasi topluluk 
kabul edilmiyorsa, diğer, yani siyasi parti veya 
grup kurma dışında kalanların heyeti um ilmi
yesine hangi komisyonlarda vazife tevcih edi
yorsa, onları olduğu gibi tüm halinde onlara 
bırakılır ve mesele ancak bu şekilde, iltibasa 
mahal kalmamak suretiyle halledilmiş olur. Ak-
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si takdirde bugün Danışma Kurulunun kabul 
etmiş olduğu esas içerisinde eğer muameleye 
tabi tutulursa çok karışıklığa meydan verecek
tir. Nitekim, nu nokta biraz karışık olduğu 
için daıha vazıh bir şekilde muhterem arkadaş
larımıza anlatmak da mümkündür. İçtüzüğü
müz 'buna cevaz veriyor. İçtüzüğün 8 nci mad
desinin (B) bendi; Danışma Kurulunun dağı
tım cetvellerinin tanzim edilip Yüksek Ku
rula takdimi sırasında izah için o Danışma 
Kuruluna iştirak etmiş grupların sözcülerine 
onar dakikayı aşmamak üzere, söz verilir, der. 
Binaenaleyh, Danışma Kurulu kimlerden mü
teşekkil ise oraya, iştirak eden parti grup.mü
messillerine, Başkanına 10 dakikalık ki 8 nci 
madde bunu âmirdir, buna âmir bir hüküm 
koymuştur. Bunlara söz verilir, dağıtım cet
veli üzerinde geniş izahat verilir. Eğer bizim 
anlayışımız yanlışsa tatmin edilmiş oluruz, yok
sa düzeltilir, mesele bu şekilde halledilmiş olur, 
hürmet ederim. 

BAŞKAN — Dağıtım cetveli üzerinde başka 
görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Cetveli tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

:Sayın grup başkanlarının bugün saat 17 ye 
kadar Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
isimleri lütfettikleri takdirde tabedilip yarın
ki gündeme alınması ve seçimlerin yapılması 
mümkün olacaktır. Sayın bağımsız üyelerin de 
isimleri tesbit edilerek Genel Sekreterliğe bildir
meleri, listeye ithali imkân haline getirecektir. 

AZMİ EKDOĞAN (Diyarbakır) — Bir hu
susun tasrihinde fayda var. Bağımsızların liste
sini kim getirecektir, onların dağıtımını kim ya
pacaktır? Her bağımsız üye arkadaş ayrı ayrı ge
lip kendi isimlerini Divanımıza mı yazdırsınlar? 

BAŞKAN — Eğer bağımsızlar bu hususu 
halledemezler ise kendiliklerinden adaylıklarını 
koyarlar, mesele yok. Bu şekilde adaylıklarını 
koymak suretiyle bu mesele halledilmiş olur. 

Gündemimizde başka görüşülecek husus bu
lunmadığı cihetle 9 Aralık 1965 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 15,55 
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