
C İ L T : 24 TOPLANTI: 15 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

4 ncü Birleşim 

11 .11 . 1975 Salı 

tÇINDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 110 

II. — Yoklama 110 

III. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 111 

1. — Başkanın, Başkanlık Divanının bu Bir
leşimdeki teşekkül tarzına dair demeci. 111:113 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun 
vekilli'k etmesinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/690) 113 

3. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tu
tulacak dağıtım cetveli. 113:127 

IV. — SORULAR ve CEVAPLAR 127 
A) Yazdı Sorular ve Cevapları 127 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Sayfa 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'de kurulması öngö
rülen tekstil makineleri fabrikası inşaat hazırlık
larına dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. 
(7/417) 127:128 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'ın, Su Ürünleri ve Uygulama Tüzüğü
ne dair soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/422) 128:130 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çeli'kbaş'ın, TRT Ge
nel Müdürlüğündeki yolsuzluk iddiaları dola-
yısıyle yapılan işlem hakkında soru önergesi ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/423) 130:133 

)>m<m-~<-



C. Senatosu B : 4 1! . 11 . 1975 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak dağı
tım cetvelini hazırlamak üzere kurulmuş olan Özel 
Dağıtım Komisyonunun vazife taksimine dair tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Özel Dağıtım Komisyonu raporu henüz hazırlan

madığından; 

11.11.1975 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 15.20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
M. Tekin Arıburun Niğde Üyesi 

Abdullah. Emre İleri 
Kâtip 

Bursa Üyesi 
Barias Küntay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,15 

BAŞKAN : Fahri Özdik-k 

KÂTİPLER : Abdûîgani Demirkol (Urfa), Barîas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 4 ncü Birleşimi 
açıyorum. 

Görünüşe göre çoğunluğumuz bulunmadığından 

dolayı bir saat sonra tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.16 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16,10 

BAŞKAN : Fahri Özdüek 

KÂTİPLER : Abdullah Emre İleri (Niğde), Barias Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır. 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Başkanın, Başkanlık Divanının bu Birleşim
deki teşekkül tarzına dair demeci. 

BAŞKAN — Bir hususu Yüksek Heyetinize arz 
etmek, istiyorum. 

Geçici Başkanlık hizmetini İçtüzüğün 1 nci mad
desine göre en yaşlı arkadaşınız sıfatı ile ben ifa et
mekteyim. 

Geçirdiğim bir rahatsızlıktan ötürü daha evvel 
bu vazifeye gelemedim. Eski Başkanımız Sayın Te
kin Arıburun beni hastanede iki defa, ayrıca tele
fonla da istirahat ettiğim yerde aramak suretiyle bu 
vazifeye devam edip edemeyeceğimi benden istedi
ler ve ben kendilerine bir yazı ile beni mazur gör
melerini bildirdim. Ondan sonraki yaşlı arkadaşlar
dan; Atasagun, Sunay, Ergeneli ve Nazif Çağatay 
arkadaşlarımızdan da aynı vazifeye devam edip ede
meyeceklerini sormuşlar, onlardan da gelemeyecekleri 
hakkında yazılı olarak cevap almışlar. 

Ancak, albümde kaydı bulunamadığından, bu hiz
mette Sayın Anburun'a yardımcı olmak sıfatı ile ça
lışan arkadaşlarımız Sayın Sadi Irmak arkadaşımı
zın durumunu tespit edememişler. Sonradan anlaşıl
dığına göre. Sayın Tekin Arıburun Sayın Sadi Ir
mak arkadaşımızı kendisinden bir yaş daha küçük 
sanmış. Bilâhara yapılan tetkik neticesinde Sayın Sa
di Trmak arkadaşımızın Sayın Arıburun arkadaşımız
dan daha yaşlı olduğu tebeyyün etmiş. 

ikinci Birleşimde Başkanlık vazifesini ifa eden 
Başkanın idaresinde alınmış olan karar Anayasaya ve 
Anayasa Mahkemesinin geçmiş bir hükmüne istina
den geçerli sayılamadığından ötürü, özel olarak se
çilmiş ve çalışmaya devam etmesi kararlaştırılmış 
olan Komisyonun çalışması da hükümsüz görülebilir. 

Bu sebeple şimdiye kadar neticeye varamadıkları 
hususunu, Komisyona vazifeli olarak seçilmiş ve 
Komisyon Başkanı sıfatı ile vazife gören Sayın Cihat 
Alpan arkadaşımdan bilâhara burada, çalışmalarını ve 
vardıkları neticeyi Yüksek Kurulunuza tafsilâtı ile 
bildirmesini ve açıklamasını rica edeceğim. 

Ancak şu anda bir Gündem dışı teklif vardır. Sa
yın Orhan Kor arkadaşımız tarafından verilmiştir. 
Ben Sayın Orhan Kor'dan rica etsem, henüz daha 
kendimize çalışma istikameti veremediğimiz bugün
lerde Gündem dışı konuşmaları tehir etsek mümkün 
mü? Sayın Orhan Kor'dan yaşlı bir arkadaşı olarak 
şahsen rica ediyorum. Bunu hüsnü telâkki etmesini 
rica ediyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ORHAN KOR (İzmir) — Aktüel bir mevzu ol
duğu için gecikmesinde memleketimiz için zarar gö
rüyorum. Bu bakımdan birkaç dakika müsaade et
menizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Siz ısrar ediyorsunuz. Heyeti Umu-
miyenin arzusuna arz edeceğim. Ancak, kendimize bir 
istikamet ve çalışma hüviyeti verebilmiş olmanın za
rureti sizin bu konuya dokunmanızla alâkalı durum
dan daha mı az önemlidir, bilmiyorum. Bunu takdiri
nize arz edeceğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Us-ul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz mü istiyorsunuz? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlar: 

Şu anda uygulamak üzere bulunduğumuz usul 
hukuka, Anayasanın bazı hükümlerine ve içtüzüğe ta
mamen aykırıdır. 

Filhakika Cumhuriyet Senatosunun Millet Mecli
sine nazaran büyük bir özelliği vardır. Millet Mecli
sinde seçim yenileme kararı verilirse dört yıldan ev
vel, verilmezse dört yıl içerisinde behemahal tümüy-
le Meclis yenilenir. Orada en yaşlı üyenin Başkanlık 
etmesi gayet tabiîdir. 

Cumhuriyet Senatosu böyle olmadığı için İçtüzü
ğe hazırlayanlar fevkalâde isabetli bir hüküm getir
melerdir : Şöyle demişlerdir 1 Kasımda yapılan 
Birleşimde Başkan, mazeretli olduğu halde Başkan-
vekülcrinden biri. o da yoksa en yaşlı üye Başkan 
olur, demiştir. Onu da düşünmüştür. 

Şimdi, bugünkü tatbikatın büyük bir mahzuru 
şudur : 

Sayın Cumhurbaşkanımız resmî bir ziyaret için 
yakında Pakistan'a gidecekler. O zamana kadar biz 
Cumhuriyet Senatosu Başkanım seçemezsek kim ve
kâlet edecek diye yeni bir mesele mi çıkartalım ar
kadaşlar? Kim vekâlet etsin?.. 

Ben Anayasanın alâkalı hükmünü okudum, hepi
nizin okumasını tavsiye ederim. Okunmaya değer 
muhalefet yazılarıyle birlikte okunmaya değer; onun 
tahliline girmek istemiyorum. Çünkü, hukuk yönün-

j den üzerinde durulacak bazı konular vardır; ama bü-
j tün hukukçu arkadaşların mensup oldukları parti ile 
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alâkalarını keserek, hukukçu olarak tetkikinde, tah
lilinde fayda görüyorum. 

Yeni bir yanlış tatbikata meydan verilmemesi 
için, 1 nci madde hükmünün esasları dahilinde ya
pılan geçen deıaki toplantımız tamamen İçtüzüğe 
uygundur ve İçtüzüğe uygun olmayan bir şey var
sa, maalesef ifadeye mecburum, Anayasa Mahkeme
sinin usulle alâkalı olduğu halde esasa dair verdiği 
karardan sonra, hukukta hiç yeri olmadan, ikinci ka
rar olarak biçime ait karar vermesidir; ki, muhalefet 
şerhlerinde bunu belirtmişler. Hukukta, önüne gelen 
bir konu evvelâ biçim bakımından, usul bakımından 
tetkik edilir. Anayasa Mahkemesi bunu yapmamış. 

Muhalefet şerhlerinde diyorlar ki, «Böyle bir tu
tum yoktur. Her ne kadar ekseriyet buna karar ver-
mişse de, ne bugüne kadarki Anayasamızın tatbika
tında bize gelen davalarda bu yolu takip ettik, ne de 
hukukta böyle bir yol vardır. Evvelâ biçim bakımın
dan bakılır, sonra esasa girilir. Biçim bakımından esa
sen iptal edilirse, esasa girilmez.» diyor arkadaşlar. 
Muhalefet şerhlerinde de var. Onlarda insan arkadaş
lar. 

Bu itibarla, 1 nci maddemiz isabetlidir. Başkan baş
kanlık eder. Mazereti halinde başkanvekillerinden bi
risi başkanlık eder, o da yoksa, o zaman yaşlıyı dü
şünmemiş değil, vazu kanun yaşlıyı düşünmüş, ama 
bir sıra koymuş. Başkan demiş, başkanvekillerinden 
biri, onlar da yoksa o zaman yaşlı üye demiş. Eğer 
bu sırayı gözetmemiş olsaydı itiraz etmeyecektim. 
Cumhurbaşkanına vekâlet edecek zatın tespiti bakı
mından ehemmiyetli olmasına rağmen, haydi şekle 
bağlı kalalım itiraz etmeyeyim diyecektim, ama iç
tüzüğümüz 1 nci maddesi bir sıra koymuş; Başkan, o 
bulunmadığı takdirde başkanvekillerinden. biri demiş. 
İlk oturumda bir başkan seçeceğiz, başkan yerini al
dıktan sonra artık öteki oturumlar devam etse, aralık 
versek vesaire etsek de eskileriyle devam edecek ar
kadaşlar; yenisi teşekkül edinceye kadar. 

Yani, bu kadar isabetle Cumhuriyet Senatosunun 
hüviyetine uygun bir hüküm vazetmişken, bu hük
mü yok farzederek, Anayasa Mahkemesinin o kararı 
dolayısıyle yeni bir tatbikata geçip, Devlet idaresin
de yeni yeni sorunların ortaya çıkmasına meydan ve
rebilecek bir uygulamanın büyük mahzuruna dikka
tinizi çekmek için huzurunuza geldim. Çok rica ede
ceğim konuya hukukçu gözüyle, serinkanklıkla baka
lım ve memlekette yeni yeni buhranlara meydan ver
meyelim. Geçen yıllarda muhterem Heyetinize arz et
tim; Fransa gibi uzun mazisi olan ülkede dahi 1958 

yılında, anayasada bulunmamasına rağmen De Gaulle 
meclisin dışından bir başvekili getirmek suretiyle buh
ran izale edilmiştir. Hukuk bu; devlet hayatı yürüye
cek, ikide bir buhran çıkarıp tedbir almaya kalkma
yacağız. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık ma
kamı yeni Başkan seçilinceye kadar eski Başkan ta
rafından doldurulmaktadır. Eğer onun mazereti var
sa başkanvekilleri tarafından doldurulmaktadır. Bu 
da olmadığı takdirde, sıraya ko3'muşuz, en yaşlı üye 
demişiz. Şimdi, bunun dışına çıkarak bir tatbikat yap
makta büyük mahzurlar görüyorum, bunu işaret et
mek istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 
Benim burada vazife görüşüm ikinci defadır. İki 

yıl evvelde yine Başkanlık vazifesini ifa etmiştim. O 
gün buna herhangi bir suretle itiraz edilmemişti. Be
nim dokunmaya çalıştığım konu, Sayın Tekin Anbu-
ruırun 6 nci sırada yaşlı olmasından neşet etmiştir. 
2 nci celse aktedildiği zaman Sayın Irmak burada, 
Genel Kurul toplantısına iştirak etmiş. Daha yaşlı bir 
üyenin idaresi icabeden bir toplumu, daha genç bir 
arkadaşımız idare ettiği için, Anayasa Mahkemesi
nin verdiği bir karara ittibaen o birleşimlerin hüküm
süz olduğunu beyana ve arza çalıştım. Bu sebeple de 
şu maruzatıma devam etmek istiyorum : 

Her zaman olduğu gibi, Başkanlık hizmetinin de
vamı sırasında bana yardımcı olacağını ümit ediyo
rum. 

Ayrıca şu temennilerimi de arza çalışacağım : Ge
rek Senatoda, gerekse Mecliste (Anayasanın ve Tü
züğün emrettiği ahkâm içerisinde) vazifelilerin bir an 
evvel seçilmesine müteallik anlayış ve birleşen bir ha
va içerisinde iyi bir neticeye ulaşma dileğimi arz ede
rim. 

Tekrarlıyorum, Sayın Orhan Kor'a, bu konuşma
sında ısrar ediyorlar mı?.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Aktüel bir konu oldu
ğu için, geç kalmamasında memlekete menfaat oldu
ğu için ısrar- ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Ben bir neticeye ulaşıncaya kadar 
gündem dışı konuşmayı pek uygun bulamıyorum, He
yeti Umumiyenin arzusuna ve reylerine arz ediyo
rum. 

Arkadaşımız ısrar ediyor gündem dışı konuşma
da. Konuşmayı uygun bulanlar... (A. P.. şıralarından 
«Konu nedir» sesleri.) 

BAŞKAN — Konuyu okutayım : 
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Yüksek Başkanlığa 
Hava Kuvvetlerimiz tarafından Türki imali

ne çalışılan TC -111 hafif iye uçasdan gunun 
önemli bir konusudur. Bu hususta gündem dışı 5 da
kikalık söz verilmesini arz ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Arkadaşım bu konuda konuşmak 
istiyor. Konuşmasını uygun bulanlar... Bulmayanlar... 
Arkadaşlar uygun bulmadılar. 

ORHAN KOR (İzmir) — Efendim, oylama doğ
ru olmadı... 

BAŞKAN — Huzurunuzda aylamayı yaptırdım, 
tekrarlıyorum; Sayın Orhan Kor'un konuşmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, bir 
hususu yerimden tavzih etmeme müsaade buyurur 
musunuz? 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Zatı âlinizin beya

nı hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Tekin Arı-
burun kenchsmi Sayın Sadi Irmak'tan daha yaşlı zan
nederek geçen celse toplantıya Başkanlık etmiştir. Hal
buki, Sayın Tekin Anburun Zatişlerinden akhğı iza
hat karşısında, Zatişlerinin kendisine verd;;:! yanlış 
malûmat üzerine burada görev almışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, biraz evvel sizin te
mas buyurduğunuz konuya ben de dokundum. Bu iş
te kendilerine yardımcı olan arkadaşların, albümde 
kaydı bulunmamasından ötürü Sayın Irmak hakkın
da Sayın Arıburun'a bilgi veremediklerini, bu sebep
le Sayın Anburun'un bu vazifeyi ifaya devam ettiği
ni açıklamış ve kendilerinin elinde Sayın Irmak'tan 
gayri daha yaşlı, arkadaşların bu vazifeye gelemeye
ceklerine ait yazılı beyanları bulunduğunu da bir ve
sile açıklamaya çalışmıştım. Ben de sizi teyiden bunu 
tekrarlıyorum. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (31690) 

BAŞKAN — Bir sunuş var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar, Millî Savun

ma Bakanlığına; Devlet Bakanı Başbakan Yardımcı
sı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun, vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
dağıtım cetveli. 

BAŞKAN — Biraz evvel, Özel Komisyon Başka
nı sıfatıyle çalışan ve çalışmalarının son durumu hak
kında bize açıklama yapmak üzere davet etmekte ni
yet sahibi olduğumu, fikir sahibi olduğumu arz etti
ğim Sayın Cihat Alpan bir teklifte bulunuyor. Tekli
fini okutacağım ve kendisini, bu hizmetin ifası ile alâ
kalı açıklama yapmak üzere davet edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Y'üksek Başkanlığına 

İlgi : 6 Kasım 1975 tarihli ve esas 1, karar 1 sa-
yıh. yazımız. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu Başkanvekiilerince Cumhuriyet Senatosunun 4 
ve 6 Kasım 1975 tarihli 2 nci ve 3 ncü Birleşimlerini 
yöneten Başkanlık Divanına ilişkin olarak kamuoyu
na yapılan açıklama üzerine. Cumhuriyet Senatosu
nun 4 Kasım 1975 tarihli 2 nci Birleşiminde, Başkan
lık Divanı üyelikleri dağıtım cetvelinin yeniden ince
lenmesi için görevlendirilen Geçici Komisyonumuzca, 
konu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi lüzumu 
h"\s:l olmuştur. 

Ba maksatla söz isliyorum. Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Başkanı 
M. Cihat Alpan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Sayın Cihat Alpan, buyurun. 
GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI M. CİHAT AL

PAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Başkanlık Divanınca, bu toplantı yılının 1 nci Bir
leşiminde Genel Kurulunuza sunulan yeni Başkanlık 
Divanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım cetvelinin, 
sunulan önergeler üzerine yeniden incelenmesi ve ye
niden düzenlenmesi için 4 Kasım 1975 Salı günü ya
pılan 2 nci Birleşimde Genel Kurulun, İçtüzüğün 17 
nci maddesine dayanarak aldığı karar gereğince, üye
leri dört grup tarafından 5 Kasım 1975 tarihinde be
lirlenen ve 13 üyeden oluşan Geçici Komisyonumuz, 

- 1 1 3 — 



C. Senatosu B : 4 

3 ncü Birleşimde Genel Kurula da arz edildiği gibi, 
birinci toplantısını 6 Kasım, ikinci toplantısını ise 10 
Kasım 1975 günleri yapmış bulunmaktadır. 

Bu çalışmalara gruplarını temsilen; Adalet Par
tisi Grupundan Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Ahmet 
Nusret Tuna, Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Sayın 
Macit Zeren, Sayın Mustafa Deliveli, Sayın Refet 
Rendeci; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan Sayın Recai 
Kocaman, Sayın Hasan Güven, Sayın îmadettin El
mas, Sayın Kâzım Kangal. Sayın Sırrı Atalay; 

Millî Birlik Grupundan Sayın Selâhattin Özgür: 
Kontenjan Grupundan Cihat Aîpan katılmışlar

dır. 

Sayın senatörler; 
Komisyonumuzun ikinci toplantısından bir gün 

önce; yani 9 Kasım- 1975 tarihinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu Başkanvekillerince, Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Başkanlık Divanı ile Başkanlığın, İçtüzü
ğümüzün 1 nci maddesine göre teşkil ve temsil edil
miş olması gerektiği konusunda ilgilileri uyarmak ve 
kamuoyunu aydınlatmak için yazılı bir açıklama ya
yınlanmıştır. Bu açıklamaya veya değişik ölçüdeki 
ilişkin haberlere, 10 Kasım 1975 tarihli gazetelerde 
yeteri kadar yer verilmiş olduğu için. açıklamanın 
bugün burada okunmasına ihtiyaç duyulmayacağını 
sanıyorum; fakat konuyu ve olayı Genel Kurula ge
tirişimizin maksadını ve sebebini ortaya koyabil
mek için açıklamanın Genel Kurulu ilgilendiren özü
nü ve amacını kısaca belirtmek isterim. 

Bu açıklamada, Cumhuriyet Senatosunun 2 nci 
ve 3 ncü Birleşimlerini; yani Komisyonumuzu da bi
rinci derecede ilgilendiren bu Birleşimlerini Geçici 
Başkan olarak yöneten Sayın Tekin Arıburun'un yaş 
durumunun, Başkanlık adına bizzat yaptıkları yazılı 
işleme dayanarak deruhte etmek zorunda kaldıkla
rı hizmetlere müsait olmadığının araştırmalar sonu
cunda anlaşıldığı, dolayısıyle 2 nci ve 3 ncü Birleşim
lerin İçtüzüğün 1 nci maddesine aykırı cereyan ettiril
diği ve bu usulsüzlüğün daha fazla devam etmemesini 
sağlamak için ilgililerin uyarıldığı ileri sürülmüştür. 
Bunun üzerine, konu ve uyanyle ilgili olduğuna bi
raz önce değindiğim Geçici Komisyonun Başkanı s:-
fatıyle ikinci toplantıdan önce tamamlayıcı bilgiler 
ve kanıtlayıcı belgeler toplayarak gerekli incelemeyi 
yaptım. Vardığım sonucu bir sunu tarzında Komisyo
na anlattım. Komisyonumuzca Genel Kurula da 
arzı uygun ve gerekli görülen bu sunuda : 

11 . 11 . 1975 O : İ 

1 — 2 nci Birleşimin Geçici Başkanlık Divanım 
İçtüzüğün 1 nci maddesine göre teşkil etmek için, 
Başkanlık görevini deruhte edecek en yaşlı sayın üye
yi meydana çıkaracak işlemin Sayın Tekin Arıburun 
tarafından zamanında ve yazılı olarak yapıldığını; 

2 — Bu işlem sonucunda 2 nci Birleşime Başkan
lık görevinin kendilerine kaldığının anlaşıldığım ve 
bu görevin hem bu Birleşimde, hem de 3 ncü Birleşim
de kendilerince yerine getirldiğini; 

3 — Açıklamada, Sayın Tekin Arıburun'dan yaş
lı olduğu belirtilen Sayın Sadi Irmak'ın 2 nci Birle
şimde Genel Kurulda bulunduklarının, 3 ncü Birle
şimde ise bulunmadıklarının yoklama tutanakların
da kayıtlı olduğunu; 

4 — 2 nci Birleşimde Geçici Başkanlığı ne suretle 
deruhte ettiğini sçıklayan Sayın Tekin Arıburun'un, 
doğum tarihini ifade etmediğini ve bu yüzden, aynı 
Birleşimde bulunmalarına rağmen, Sayın Sadi Irmak 
tarafından durumu düzeltici bir işarette bulunulama-
dığmm bu Birleşime ait tutanağın gözden geçirilme
siyle anlaşıldığını; 

5 — Başkanlıkta ve Genel Sekreterlikte, bugünkü 
bütün sayın üyelerin doğum tarihlerini gösterir bir 
listenin bulunmadığını ve henüz hazırlanmamış oldu
ğunu; 

(Bunu anlayınca. Genel Sekreterlikten, sayın üye
lerden aynı yılda doğmuş olanların ve kayıtlarda mev
cut ise günlü olarak doğum tarihlerini belirtir acele 
bir listenin verilmesini istedim. Bu liste ancak Ko
misyon çalışması cereyan ederken önümüze geldi.) 

6 — En yaşlı saym üyeyi meydana çıkarabilmek 
için başvurulduğu anlaşılan Cumhuriyet Senatosu al
bümünün, 1 Haziran 1974 tarihindeki sayın üyeleri 
kapsadığını (ki, kapağın altında da zaten bu tarih be
lidir.) ve bu albümde saym Sadi Irmak hakkında bir 
kayıt olmadığı; çünkü Sayın Irmak'ın sayın Cum
hurbaşkanınca 1 Hanmn 1974 tarihinden sonra Cum
huriyet Senatosu üyeliğine seçildiğini ve mezkûr albü
mün dağıtımından sonra Senatoya katıldıklarını; 

7 — Saym Tekn Arıburun'un, Saym Sadi Irmak' 
m bir yaş büyük olduğunu öğrenince, diğer yaşlı sa
yın üyelerin son durumları da bilinmediğinden, Ge
çici Başkan olarak kendilerini 6 Kasım 1975 tarihli 
ve 3216 sayılı bir yazıyle aynı göreve davet etmiş ol
duklarını açıkladım ve Cumhuriyet Senatosunun 14 
Ekim 1973 tarihinde yapılan üçte bir yenileme seçim
lerinden sonra Anayasa ve İçtüzüğe aykırı olarak ku
rulan ve İçtüzüğe aykırı olarak görev yapan bir Baş
kanlık Divanı marifetiyle alman iki kararın, açılan 
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iki dava sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edildiğini; buna benzer bir bünyedeki bir Baş
kanlık Divanı tarafından kurulan; yani 2 nci Birle
şimdeki Başkanlık Divanı tarafından kurulan Komis
yonumuzun, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekillerince yapılan açıklama ile Anayasa Mahkeme
sinin bağlayıcı ve mezkûr iptal kararı karşısında ge
çersiz bir duruma düştüğünü ve çalışmalarımızın sür-
dürülemeyeceğini de ilâve ettim. 

Konuyu ve olayı, bu bilgiler ile sunu çevresinde 
her yönüyle etraflı bir şekilde müzakere ve mütalaa 
eden Komisyonumuz, bu durumun kasıtsız bir zü
hul sonucunda oluştuğuna ve keyfiyetin yanlış anla
yış ve kanaatlere yol açılmaması ve bu gibi ihtimal
lerin giderilmesi için tam bir açıklıkla Genel Kurulu
muza arzına karar vermiştir. 

Bu kararı, açıklama ile oluşan durumun gereğini 
Genel Kurulumuzun takdirlerine arz ediyorum. 

Teşekkür ve saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

27 . 10 . 1975 tarihli Danışma Kurulu Raporun
da bazı hatalar olduğu anlaşılmaktadır, Anayasa Maii 
mesi kararına göre, 2 Kasım'dan itibaren eski görev
lilerin vazifesi sona ermektedir. 

Genel Kurula yardımcı olmak üzere, Tüzüğün 17 
nci maddesine göre özel geçici bir komisyonun ku
rulmasına zaruret vardır. Bu itibarla; 

1 — Dağıtım cetvelindeki hataları tashih etmek 
ve yeni duruma göre bir dağıtım cetveli hazırlamak 
üzere 13 kişilik özel ve geçici bir komisyonun kurul
masını; 

2 — 13 kişilik komisyonda grupların ve grup ku
ramayanların kuvvet oranlan; 

a) Adalet Partisi 5, 44, 
b) Cumhuriyet Halk Partisi 4, 38, 
c) Millî Birlik Grupu 1, 13, 
d) Kontenjan Grupu 0, 84, 
e) Grupsuzlar 1, 20 olduğundan, küsuratların bü

yüğü de nazara alınarak Anayasanın 85 nci madde
si gereğince kurulacak komisyona; Adalet Partisin
den 6, Cumhuriyet Halk Partisinden, 4 Millî Birlik 
Grupundan 1, Kontenjan Grupundan 1, grupsuzlar-
dan 1 üyenin katılmasına karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

i BAŞKAN — Buna benzer bir önerge daha var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının oluş

turulması amacıyle dağıtım çizelgesi düzenlemek üze
re İçtüzük hükümleri uyarınca; 6 üyesi Adalet Parti
si Grupundan, 5 üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pundan, Ter üyesi Millî Birlik ve Cumhurbaşkanlığın
ca Seçilmiş üyeler Gruplarından oluşacak 13 üyeden 
ibaret geçici bir özel komisyon kurulmasını arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; her iki önerge ara
sında bir fark var. Sayın Ucuzal'ın önergesinde, Cum
huriyet Halk Partisi için 4 temsilciden, diğer önerge
de ise Cumhuriyet Halk Partisi için 5 temsilciden söz 
edilmektedir. 

Bu durumu arkadaşlarımızın ne suretle telâkki 
edeceklerini bilemiyorum; ancak eğer tensip buyu
rursanız, bu hususu kendi aralarında daha iyi bir 
anlayış havası içerisinde konuşarak tespit edebilmek 
ve varacakları bir neticeyle Yüksek Kurulunuzu ten
vir etmek için çalışmalarına bir istikamet vermek üze
re bu Oturuma bir ara vermek hatıra gelebilir veya 
Perşembe günü toplanmak üzere oturumu tatil et
mek gibi bir durum da mevzubahis olabilir. Bunu ar
kadaşlarımızın takdirlerine arz ederim. 

REFET RENDECf (Samsun) — Sayın Başkan, 
son okunan takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RAFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Şu dakiyaya kadar yüksek huzurlarınızda cere
yan eden müzakereden bir netice hâsıl oldu O netice 
şu: Sayın Başkan açıkladılar, muteber olmayan ko
misyonun Sayın Başkanı da açıklamada bulundular, 
öyle anlıyoruz ki; Anayasa Mahkemesi kararına göre 
celseyi idare etmek üzere seçilen Başkanın Tüzüğe 
uygun yaş sırasına göre celseye riyaset etmemesi se
bebiyle o celselerde alman kararın hükümsüz olduğu 
ortaya çıktı. Biz bunları kurulan Komisyonda da gö
rüştük. Komisyonun hukukî bakımından; yani men
şei, İçtüzüğe göre normal bir celsede alınan bir karar 
ile kurulamayan bir komisyonun hukukî bakımın
dan da yok farz edileceği yolunda Komisyonumuzda 
aşağı yukarı fikirler müzakere edildi; ama hukukî ol-

J mayan Komisyondan da bir karar çıkmayacağı ne-
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ticesine ve kanaatine vardığımız için, Komisyon bir 
karar almadan dağıldı. Komisyon Başkanı Sayın Ci
hat Alpan da durumu yüksek huzurlarınızda açıkla
dılar. 

Şimdi nereye geldik?.. Danışma Kurulu Raporunu 
müzakere ederken, verilmiş olan takrirlerin kabulü 
safhasına yeniden döndük, işe oradan başlıyoruz. O 
halde, oradan işe başladığımıza göre; verilen takrir
lerin de usulüne uygun olması ve usulünce oylanması 
gerekir. 

Biz o zaman da işaret etmiştik, bu Komisyonun 
ilk celsesinde de işaret ettik. Şimdi bir yönüyle Ana
yasa Mahkemesi kararına saygılı olacağız, diğer yö
nüyle Anayasa Mahkemesi kararını kenara iteceğiz. 
Bu, mümkün değil. Bir defa Anayasa Mahkemesi 
kararından evvel, Anayasa var; Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre, bütün üyeler seçilecek komisyonlar
da tam olarak temsil edilmeliler. Bütün gruplar ve 
grup dışı kalan üyelerin temsil edileceği 1973 senesin
de Anayasanın 85 nci maddesini sarahate kavuşturan 
Anayasa Mahkemesinin kararında belli. Diyor ki; 
«Grupları ve grup kuramayanları mutlak olarak Di
vanlarda ve Komisyonlarda temsil ettireceksiniz.» 
Buna riayet etmemek Anayasaya aykırıdır. Anayasa
nın 85 nci maddesi de sarih zaten. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi durum bu olunca; geçen defa burada ka

bul edilen Adalet partisinden 6, Cumhuriyet Halk 
Partisinden 5, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupundan 1 ve Millî Birlik Grupundan 1 olmak kay-
dıyîe 13 kişiden müteşekkil bir kurulun kurulması, 
Anayasanın 84, 85 ve Anayasa Mahkemesinin 1973 
yılındaki hadiseyi iptal eden kararına tamamen ay
kırı düşmektedir. 

Şimdi bir Başkanın yanlışlık eseri celseye çıkışının 
ve bir karar alışının Anayasaya aykırılığı üzerinde bu 
kadar hassasiyetle durduğumuza göre, asıl görev ya
pacak komisyonların oranlara göre teşekkül etmesi 
üzerinde de evleviyetle durmamız lâzımdır. Asıl Ana
yasaya aykırı olan yönü bu. 

Şimdi oranlara gelince.. Diyor ki, «Komisyonlar, 
Divan ve Umumî Heyet adına vazife görecek kişi
ler 84 ncü maddedeki oranlara mutlak olarak riayet et
mek mecburiyetindedir. Bu mecburiyeti nazarı itiba
re aldığımız zaman ve 184 üyesi bulunan Cumhuri
yet Senatosunun gruplarını nazarı itibare aldığımız 
zaman; Sayın Ucuzai'ın takririnde izah edildiği gibi, 
Adalet Partisine 6, Cumhuriyet Halk Partisine 4, Mil
lî Birlik Grupuna 1, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye

ler Grupuna 1 ve bağımsız üyelere de 1 üyelik düşün
mektedir. Cumhuriyet Halk Partisine 5 üye düşmez; 
bu oranlara aykırıdır. 

Bu sebeplerle, bu oranlara ve dolayısıyle 85 nci 
maddeye aykırı olan ve ikinci sırada okunan takri
rin Anayasaya aykırılığı sebebiyle oya arzı mümkün 
değildir. 

Birinci takrir, Anayasanın koyduğu nispetleri ve 
oranları içerisinde getirmesi ve Anayasaya uygunlu
ğu dolayısıyle Anayasaya uygun düşmektedir. 

Sayın Başkanın dikkatlerine arz ediyorum; bu tak
rir oya arz edilemez, oya arzı Anayasaya aykırıdır. 
Bu sebeplerle bu takririn oya konulmamasını; ancak 
birinci takririn oya konulmasını ve diğer takrir oya 
konamayacağı, Anayasaya aykırı olduğuna göre bir 
oylama muamelesi de bahis mevzu olamayacağı için 
sayın arkadaşlarıma, «Bu takririn aleyhinde rey kul
lanın». demeye de imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Durumu saygıyla arz ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın ha

tip neyi görüşecek efendim? 
BAŞKAN — Kendi fikrini izah edecek. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söyleye

yim efendim. 
Aslında Sayın Ucuzai'ın önergesinin aleyhinde 

konuşacağım ve kendi önergemi izah edeceğim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İlk önce 

bir önergeyi halledelim efendim. İki önerge birden 
mütalaa edilemez. 

BAŞKAN — Bu önergenin aleyhinde konuştular. 
Lehinde ve üzerinde konuşma için de arkadaşlara söz 
vermek zaruretimiz vardır. Bunu hatırlatırım. 

ERDOĞAN ADALI (İSTANBUL) — Üzerin
de olmaz, lehinde ve aleyhinde olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Sayın Rendeci'nin beyanlarını hepimiz dinledik. 
Bu beyanlar, benim takdim ettiğim önerge aleyhine 
bina edilmiş düşüncelerin dile getirilmesinden ibaret 
değil, aslında bu beyanlar, ömer Ucuzal arkadaşımı
zın önergesinin, izahından ibarettir. Oysa, Ömer Ucuz
al arkadaşımızın verdiği önerge, Anayasaya, İçtüzük 
hükümlerine uygun olmayan bir önergedir. Bu itibar
la, sayın Rendecnıin beyanları da Anayasaya ve İç
tüzüğe uygun olmamakla maluldür. 
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Vaktinizi fazla israf etmemek kaydıyle nedenlerini 
de kısaca arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuları gerçek amaçlarından saptırmadan, 

kendi çerçeveleri içerisinde ele alıp, çözüme bağla
ma yöntemlerini şiar edindiğimiz takdirde, hailede -
miyeceğimiz sorun yoktur. Bizim çözmek ile karşı 
karşıya kaldığımız sorun nedir?. Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanı üyelerinin dağıtımını sağlamak 
ve bir dağıtım çizelgesi düzenleyip, o dağıtım çizelge
si gereğince Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
üyelerini seçmek. Amacımız bu, bize yüklenen görev 
bu. Demek ki, bizim yapacağımız işin esası, sınırları, 
çerçevesi belli ve başka konularla başka istikametlere 
çekilmeyi müsait olmayan bir konu. Bir dağıtım çizel
gesi düzenleme görevi ile karşı karşıya bulunan Yü
ce Heyetiniz işe, bu çizelgenin düzenlenmesinde aca 
ba parlamento hukuku içinde bir hukuk yapıtı var mı
dır diye aramaktan başlamalıdır. Böyle kısa bir araştır
ma yaptığımız zaman görürüz ki, Başkanlık Divanı
nın seçilmesine esas olmak üzere tanzim edilen da
ğıtım çizelgelerini, İçtüzüğümüzün 13 ncü maddesinde 
yer almış bulunan Danışma Kurullarına tevdi edil
miş bir görev olarak görüyoruz. Demek ki, bizim şim
di halline mecbur olduğumuz meselenin hukuku, İç
tüzüğümüzün 13 ncü maddesinde yer almış bulunu
yor. Bir başka deyimle, şimdi biz bu dağıtım çizelge
sini içtüzüğümüzün 13 ncü maddesindeki esaslara da
yalı olarak hal ve farzla yükümlüyüz. 

13 ncü maddeyi açtığımız zaman ne görüyoruz?. 
İsterseniz hatıralarınızı tazelemek için okuyayım: 
«Görüşüp kararlaştırmak ve Başkanlı'k Divanı ile bir
likte toplanmak üzere Cumhuriyet Senatosunda- bu
lunan gruplar temsilcilerinin katılacağı bir Danışma 
Kurulu teşkil eder.» 

İşte gördüğünüz gibi, dağıtım çizelgesini düzenle
me görevini ve yetkisini üzerinde toplayan Danışma 
Kurulumuzda (Çok sarih olarak bu madde yazıldığı 
üzere) yalnız grup temsilcileri yer alabiliyorlar; tabiî 
Başkanlık Divanının yanında. 

Kısa bir hatırlatma yapayım. Birinci Oturumdan 
sonraki oturumdaydı sanıyorum, böyle bir kuruluşun 
da mümkün olabileceğini şahsen burada ifade etmiş 
tim. Başkanlık Divanı, benim şahsî kanıma göre meş
ru Başkanlık Divanıdır, doğru bir Başkanlık Divanıdır 
ve görevini yapıyor. 

Sayın Çelikbaş'a cevap vermek için değil, ama 
zihinlerinizi tatmin etmek için söylüyorum; 
Sayın Çelikbaş biraz evvel buradaki beyanlarında 

«Niye yanlış yollara giriyoruz?. Mevcut başkanlar ve
ya-başkanvekilleri varken, bunların görevlerinin yeni^ 
leri seçilinceye kadar devam etmesine mani nedir?. 
Anayasa Mahkemesi kararı gereksiz bir hüküm vaz
etmiştir.» dediler. Oysa, öyle değil. Bildiğiniz gibi, 
Anayasa Mahkemesi kararı hüküm bina ederken, İç
tüzüğün 1 nci maddesinin kesin hükmüne ve tabiî o 
İçtüzüğün, Anayasanın 85 nci maddesine uygun ola
rak yapılmış olmasından dolayı Anayasanın 85 nci 
maddesine dayanmış ve kararı biçim yönünden on
dan dolayı bozmuştur. 

Anayasa Mahkemesi «Toplantı yılının 1 nci günü 
olan 1 Kasım 1973- 1974, 1975 hangisi olursa olsun 
günü Oturumu eski Başkanlar idare eder.» diyor. Bu
nu nasıl saptamış?. Kesin olarak, «Bu Oturumu» de
mekle. O oturum bitince, eski başkanların ve başkan
vekillerinin artık yetkisi kalmıyor. Çünkü Anayasada 
başkanların ve başkanvekillerinin görev sürelerinin 
bitimi belirlenmiş. Başkanvekillerinin her birisi birer 
yıl için seçiliyor, başkanlar da ikişer yıl için seçiliyor, 

O itibarla, başkan 2 yıl için seçilmiş olduğun
dan, ikinci yıl tamamlanmış ve başkanın görevi kal
mamışsa, toplantı yılının ilk gününde başkanın artık 
yalnız o gün için yetkisi kalıyor. Eğer başkanvekille-
rinden herhangi birisi başkanlık etmeye kalkarlarsa, 
onların da bir gün için yetkileri var; ama ikinci gün 
için yetkileri yok. Bu nereden çıkıyor? İçtüzükten. İç
tüzük; hiç kimsenen şekkî ve şüphesi yoktur sanıyo
rum, ama olmasın istiyorum. Anayasanın 85 nci mad
desi demektir. Başka hiç birşey demek değildir ve 
şayet Anayasanın 85 nci maddesine göre hazırlanmış 
İçtüzükte Anayasaya aykırı bir hükmün varlığı iddia 
ediliyorsa, İçtüzüğün 180 nci maddesinde ne yolla o 
aykırılığın giderileceği gösterilmiştir. 

Binaenaleyh, hukukî netice doğurmayacak birtakım 
iddialarla, İçtüzüğün Anayasaya aykırılığını ileri sür
mek suretiyle zihinlerde teşevvüş yaratmaya lüzum 
yoktur. Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi kararı, Ana
yasa hükmüne dayalıdır, 85 nci madde hükmüne daya
lıdır, İçtüzük hükmüne değil. İçtüzük Anayasadan 
başka birşey söylemiyor, daha doğrusu Anayasa iç
tüzüğün nasıl yapacağını söylüyor. 

Şimdi dönelim.. Hududu, daha doğrusu biraz sı
nırı aşmış oldum, özür dilerim. 

Demek ki biz, Danışma Kurulunun yüklendiği 
görevi yapacağız: yani dağıtım çizelgesini tanzim 
edeceğiz. Öyle ise biz bir hukuk yapıtı arayacağız, bu
nun için bir hüküm arayacağız. Aradığımız zaman bu
luyoruz; 13 ncü maddede var bu. Danışma Kurulu 
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görevi görecek bu özel komisyon. Ondan dolayıdır 
ki, Danışma Kurulu görevini yapacak olan bu özel 
komisyon; geçici komisyon falan değildir, karma 
komisyon da değildir; öpözel bir komisyondur; ama 
maksadı nedir, bundan muradımız nedir, bunu kur
maktan ne yarar sağlamak istiyoruz, neyi amaçlıyo
ruz?. Dağıtım çizelgesini düzenlemeyi amaçlıyoruz. 
O nasıl düzenlenir?.. Onunda bir hukuku var. O iti
barla, bizim teklifimizde yer alan, «Adalet Partisi 
Grupu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, Millî Birlik 
Grupu ve Kontenjan Grupundan, (Biraz evvel oku
nulan önergemizde bildirildiği gibi) 6-5-1-1 üye ile 
bir özel komisyon kurulmasında zorunluk vardır» di
yoruz. 

Şimdi, Sayın Adalet Partisi Grup Başkanvekiiı 
Ömer Ucuzal'm teklifinde, önce İçtüzüğün 13 ncü 
maddesine aykırılık vardır diyorum, ama hemen ha
tırlatıyorum; yani Anayasanın 85 nci maddesine ay
kırılık vardır .Eşit tutacaksınız daima, zihinlerinizden 
bunu hiç bir zaman uzaklaştırmayacaksınız: İçtüzük -
85 nci madde.. Binaenaleyh, bu olmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaldı ki, bağımsızların bu komisyonda temsilini 

sağlamak özel amaciyle, (Müsaade ederseniz bunu 
bilerek, bilinçle söylüyorum) Adalet Partisi Grup Baş
kam/ekili Sayın Ömer Ucuzal'm önergesinde yer alan 
ve parti gruplarının veya diğer grupsuz üyelerin oran
larını, güç oranlarını gösteren rakamlar da bu özel 
amacın varlığına yeter delil sayılır 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi lütfen insaf ile düşününüz, bakınız 

şu önergede ne var?. 15 yıldan beri görme
diğimiz, tesadüf etmediğimiz, rastlamadığımız, 
aklımızın ucundan dahi geçirmediğimiz bir yeni 
anlayışı; baş veren, uç veren yeni bir anlayışı bu 
önergede görüyorsunuz. İşte bu yeni anlayışı, şimdi 
dile getireceğim özel amacın kanıtı olarak sizin hu
zurunuza getiriyorum 

Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, kendilerinin 
de imzalarıyle verilmiş birçok önerge vardır bu konu
da; dağıtım çizelgesinin düzenlenmesine medar ola
cak matematiksel denklem önergeleri vardır. Şimdi 
hemen elimde; 1963 yılında vermişler, Grupların ve 
Senatoda bulunan diğer kişilerin (Bağımsızların diyo
ruz, dilimiz nereye yatıyorsa onu söylüyoruz) he
saplanması, güç oranlarının tespitinde şöyle! bir denk
lem kuruyorlar. Özür dileyerek tekrar ediyorum; 

«100 x Adalet Partisi Grupu mensuplarının top
lamı: Senato üyelerinin tamsayısı = Belli bir oran.» 

Meselâ bu sene, «100 x 77 (Adalet Partisi): 184» 
gayet açık, 41, 84 gücünde bir Parti. Temsil gücü bu. 

Cumhuriyet Halk Partisi şöyle; 100 x 62: 184 = 
33,69» gücünde bir Parti. 

Millî Birlik Grupu bir başka rakamı, Kontenjan 
Grupu bir başka rakamı, bağımsızlar bir başka raka
mı gösteriyor. 

Şimdi, bütün hesaplar; 15 yıldan beri partilerin ve 
diğer varlıkların güçleri meydana çıkarılmak istendi
ğinden bütün hesaplar böyle yapılırken; «100 x Belli bir 
grubun adedi : Tamsayı» esasına göre yapılırken, bu 
sene bakınız ne geliyor karşınıza. «Adalet Partisi 
5,44.» Allah Allah... Halbuki biz. o 15 seneden beri 
yapageldiğimiz, artık zabıtlara geçe geçe bir çeşit 
kanun haline gelmiş olan hesap yerine; yani «41,84» 
yerine, «5,44» diye bir rakam görüyoruz. Yine Cum
huriyet Halk Partisi için «33,69 yerine 4,38» diye bir 
oran, bir güç oranı buluyoruz. «Millî Birlik 1,13, 
Kontenjan Grubu 0,84, Bağımsızlar 1,20» diye göste-
tiriliyor. 

Efendim, bunların birbirinden farkı var mı?.. Var 
efendiler. Özel niyetin, maksadın ve müsaadenizle 
ikinci celsede ifade ettiğim gibi, Adalet Partisinin ken
dine yarar sağlama amacının aracıdır bu yeni sunulan 
oran rakamları. Eğer Adalet Partisinin, 15 seneden 
beri yapageldiğimiz hesap sonunda 41.84'lük bir puanı 
varsa, bu komisyonda ister istemez 6 kişi olarak ka
lacaktır. Filhakika, değişmiyor diyeceksiniz; ama he
men arkasından Cumhuriyet Halk Partisi eğer 15 se
neden beri yapageldiğimiz hesap sonucunda bulacağı
mız rakam ile andırsa, o zaman bu komisyonda ister 
istemez 5 üye ile temsil edilecektir. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Özel 
amaç belli oluyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, evet.. 
Oysa, Adalet Partisi Grubu Başkanvekili arkada

şımızın koyduğu 5,44'îer, 4,38'ler, 1,18'ler gibi yeni 
yeni oranlar, şu özel niyete, özel amacın varlığına işa
ret ediyor. Ne oluyor o zaman?.. Efendim, Adalet 
Partisi 5,44 olunca, buradaki 5, 5 kişidir, 44'de 1 ki
şidir; eder 6. Pekâlâ Cumhuriyet Halk Partisi?.. 4 ra
kam: 4 kişiyi gösterir, peki (.'; 38 nedir? O. hiç bir şey 
değildir. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — O yarım 
olur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu <ft 38 
bir şey ifade etmez... 

Şimdi size göre, (/c 44 değeri l'in yarısı mıdır? 
Değildir. <?> 38de değildir, ama Adalet Partisine (/c 44 

18 — 
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imdatlarına yetişiyor, onlan komisyonda 6 üye ile 
seçtirmeye yetiyor, bizim Cumhuriyet Halk Partisinin 
% 38'i bize yaramıyor, onu biz feda etmeliyiz... Ne
den?.. Adalet Partisinin özel amacı tahakkuk etsin. 
Neden?.. Çünkü bizim yerimize bir üye bulmak lâ
zım. Bize o üyeyi vermezseniz, kime vereceksiniz?... 
Besbelli, bizim dışımızda bir yere vereceksiniz. Kim o 
bizim dışımızdaki bir yer?.. Eh, Millî Birlik Grupuyle 
Kontenjan Grııpunu da herhalde içinize sindiremedi
ğiniz gibi... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Estağfurullah; bizim gruplara hürmetimiz var. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — İçinize sin
diremediğiniz gibi, beyninize de sindiremediğiniz için, 
onlardan pek o kadar fazla medet de umamazsmız; 
olsa olsa burada, 5'i Cumhuriyetçi Güven Partisine, 
5'i Millî Selâmet'e, diğerlerini de kime, nereye, niçin, 
nasıl ait ve bağlı oldukları bilinmeyen ve fakat Baş
kanlık Divanında yer verilmek mi, bilmem harice 
gidecek üye seçiminde taviz verilmek mi gibi, bilinen, 
huy haline getirdiğiniz bir maksadınızı tahakkuk et
tirmek için yeni bir oran çizelgesi ortaya çıkarıyor
sunuz. E, biz buna rıza göstermeyiz. Neden göstere
meyiz? Çünkü Anayasanın 85 nci maddesine aykırı 
hareket etmeye niyetimiz yok. Bunu yapamayız; siz 
de yapamazsınız, ama siz yaparsın:?:. Tarih içinde gö
rülmüştür ki, sizler bu Senatoda 185 (Eski deyimle 
söyleyeyim) zihayat üye varken, 132 üye varmışçasına 
hesap yapmışsınızdır ve' Başkanlık Divanını, kucağa 
nızın alamayacağı kadar büyüklükte üyelerle elinize 
geçirmeye çalışmışsınızdır ve 2,5 ayda buna muvaffak 
olmuşsunuzdur Ta ki, 18 Şubat 1974 tarihine kadar, 
ama Tanrı yardımcı oluyor arasıra doğrulara. 18 Şu
batta işi değiştirdiniz. 

BELİĞ BELER (İzmir) 
belli oluyor. 

Niyetiniz konuşmanızla 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Şimdi, 
durmadan dinlenmeden, Anayasa Mahkemesi kararı
nın da bu işe nereden elini attığı, affedersiniz koku 
aracını soktuğu gibi bir düşüncenin içinde kıvranıp 
duruyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman bizim kaybe
decek bir şeyimiz yoktur; ama bu ülkenin kaybede
ceği çok şeyler vardır. 

Arkadaşlar; 
Bunu bellemek zorundayız; biz burada, bütün 

Türkiye varlıklarından; insanlarından, taşından da
ğından, toprağından, düşüncelerinden, inançlarından, 
geleneklerinden soyutlanmış birer odak varlıklar da 

değiliz. Böyle; kalkmış, Anayasaymış, hukukmuş, akıİ-
mış, manîıkmış, kuralmış tanımasak da, zaten kimin 
bize ne söyleyeceği var, zihniyetinden kurtulmak lâ
zım. 

Bizi cümle âlem gözlüyor, cümle âlem bizimle 
meşgul ve zannederim biz cümle âlem için burada 
varız, kendimiz için değil. Hareket noktalarımız bu
rada yanlışlığa düşüyor. 

Her zaman söylerim; siz, bizim tarihten önceki 
dönemlerimizde birtakım yönetimlerimize özenen par
ti olarak tarihe geçeceksiniz. Geç kalmış oluyorsu
nuz; o devri biz yaşadık, şimdi onu tekrar ihya et
mek kolay değil, mümkün değil, sosyal gerçeğe, siya
sal tarih gerçeklerine aykırı. 

Hiç şüpheniz olmasın sevgili arkadaşlarım, eğer 
siz, bizi .Anayasaya karşı duruyor gibi ithamlar altın
da bırakmaya çalışırsanız; biz, sizin karşınıza kazi-
yei muhkeme haline gelmiş Anayasa ilâmları çıkarı
rız. Dahası var; Anayasa Mahkemesine götürmeye 
gerek görmediğimiz ve imkân bulmadığımız, sizin eli
nizle yapılmış birçok tatbikat gösteririm. 

Söyler misiniz bana; Millet Meclisi ile Senatonun 
beraber çalıştığı hazırlık tahkikat komisyonlarında, 
kurduğunuz komisyonlarda bir tek bağımsız üye var 
muin?.. Kaç tane hazırlık soruşturma komisyonu kur-
cİLini'.z; hepsine inat ve ısrarla Millî Birlik ve Konten
jan grupları gibi Anayasal kuruluş ve kurumların hiç 
birini sokmackmz. İddia ettiniz... 

Siz kendi kendinizi çelmek istemiyorsanız, 
Anayasa Mahkemesi kararına rağmen şunu demek zo
rundasınız : «Biz öteden beri; kalû - belâdan beri 
bu Meclislerde yalnız siyasî parti gruplarının temsi
linden öteye bir temsil şekli düşünemeyiz. İster Ana
yasa Mahkemesi karar versin, ister başkası, bunu an
lamayız biz. Millî Birlik, Kontenjan ve Bağ:rnsızlar 
Grupu yoktur. Ya?.. Anayasada yazdı olduğu üze
re, siyasi parti gruplar' vardır. 1962'den bu yana kaç 
sme ediyorsa, işte bu Senatonun bütün varlığı bun
dan ibarettir.» diyen insanlarsınız. Niye bundan ca
yıyorsunuz?.. 

Sayın Çehkbaş'm dediği gibi, bir mahkeme hata 
etmiş olabilir. Böyle dediğiniz zaman sizi anlarız. 
Şimdi siz geliyorsunuz, kendi kendinizle çelişme pa
hasına; ama biraz evvel söylediğim özel çıkar ve ya
rar sağlamak için komisyonu, güya Anayasaya uy
gunluk peşinde koşuyormuş gibi, özel bir şekilde kur
maya çalışıyorsunuz. Kurmamalısınız. Belki bu sizin 
süregelen iddianızın, ileride faydası olacak. Biz, Ana
yasanın 05 nci maddesi demek olan İçtüzüğün 13 ncü 
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maddesine dayanıyoruz, onun için bu teklifi yaptık. 
İşte, Sayın Cihat Alpan Başkan olarak geldi oturdu 
huzurunuza, bundan iki celse evvel; kurduğunuz ko
misyon, bizden mi ibaretti?.. 6'sı sizden, 5'i bizden, 
l'i Millî Birlik Grupundan, l'i de Kontenjan Gru-
pundandı. Buradalar, kendileri beyanda bulundular, 
hassas insanlar. Onlardan bize bir fayda geleceği art 
mülahazası içinde bulunmadığımızı anlamanızı iste
riz. Başkan oldular, sözcüsü sizden oldu ve bu ko
misyon bayağı çalıştı, mesai de yaptı. Yani bu, ha
kikaten bir kasde makrun olmaksızın oluşagelen Baş-
kanlık Divan: meselesi olmasa idi, tahmin ederim biz 
bugün o kurduğumuz komisyonun getirdiği dağıtım 
çizelgesi ile amel edecek ve Başkanımızı seçmiş ola
caktık. 

Şimdi ne değişti?.. Başkanlık makamı, İçtüzüğe 
uygur> bir şekilde kuruldu. Öyle ise, bundan iki celse 
evvel kurduğunuz özel komisyonun yerine, başka bir 
komisyonu niye ikame etmek istiyorsunuz?. Gelecek
ti de konuşacaktık... Zaten o komisyonun yapacağı 
dağıtım çizelgesinden sonra Genel Kurulda karar ve
receğimize göre, bu itibarla biz o önergeyi kabul et
miyoruz. Bizim önergemizin doğruluğunu Anayasa ve 
İçtüzük maddelerine dayatıyoruz ve kusura bakma
yın, siyasî parti olduğumuz için değil, bütün nezake
timize rağmen sezmemek elde olmayan bu özel çıkar 
davranışınıza da müsaadenizle prim vermiyoruz. Tah
min ediyorum ki, değerli arkadaşlarım da bu izaha
tımıza inanacaklardır, içtenliğimize inanacaklardır ve 
Anayasayı koruyacaklardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

MAC İT ZEREN (Amasya) — Ben de usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaîdı usul hakkında buyu
runuz efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Fikret Gündoğan söz istediler. Sayın Baş
kan, kendilerine, Sayın Ömer Ucuza! tarafından ve
rilmiş oian takririn aleyhinde söz verdiler. Bu usul
süzdür; verilmiş iki takrir vardır, bu iki takrirden bir 
tanesi, diğerine nazaran daha aykırı ise, o takrir mu
ameleye konur, muameleye konan takrir hakkında 
aleyhte söz verilir. 
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Şimdi, iki takririn daha hiç birisi muameleye kon
madan takrirler hakkında konuşulmaya başlandı, bu 
usulsüzdür. 

Bunu tespit ettikten sonra, Tüzüğümüzün 17 nci 
maddesi, komisyonların nasıl kurulacağına dair hü
küm istar etmiştir. Bu da 3 bölümde anlatılmış. 

Birinci bölüm daimî komisyonlardır ve daimî 
komisyonlar diğer bölümlere ayrılmış. 

İkinci bölümde, Genel Kurulca başka komisyon
lar kurulabileceği gibi, mevcut komisyonlardan ba
zıları kaldırılabilir veya komisyonların üye sayısı 
değiştirilebilir. Genel Kurul, lüzum görürse karma ya
hut geçici komisyonlarda teşkil edebilir. 

Bu, Umumî Heyetin lüzum gördüğü bir komisyon, 
Tüzük hükmüne göre geçici bir komisyon, özel bir 
komisyon diye Tüzükte ayrıca bir hüküm yok; geçi
ci komisyon. 

Şimdi, sayın Gündoğan derler ki, verilmiş olan 
takrirde Adalet Partisinin üye sayısı ICC ile çarpı
lacak, 184'e bölünecek, oranlar böyle bulunacak ve 
15 senelik tatbikat da budur. Evet. Buna itiraz yok; 
ama sayın Gündoğan'a işaret etmek isterim ki, bu 
hesap, sadece Başkanlık Divanı seçimine ait bir he
sap şeklidir. Tüzüğümüzün komisyonlar teşkiline 
dair hesap şekli ise, burada beyan ettikleri 5 bilmem 
ne, 4 bilmem ne gibi puanları gösteren hesap şeklidir. 

Şimdi burada Umumî Heyetin lüzumsuz yere mü
zakerelerini uzatmak durumuna girmeyelim. Yapıla
cak iş şudur: Grup temsilcileri anlaşsınlar, kurulacak 
olan geçici komisyon kaç kişiden oluşacak evvelâ 
bunu tespit etsinler. Bunun tespitinden sonra bu ra
kama nispet yapılır. İşte o zarnan bu 5'ler, 6'lar, 
4'ler çıkar. Bu hesap 15 seneden beri yapılmaktadır. 
Sayın Gündoğan farkında değillerse, ben kendilerine 
ikaz ve hatırlatma bakımından, usul yönünden söz 
aldım, aynı zamanda meselenin kısa şekle ifrağı hu
susunu arz ettim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 

ben başka bir usul noktasına kısaca temas etmek is
tiyorum izin verirseniz. 

BAŞKAN — Buyurun, 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın üyeler, 
bugün burada konuştuğumuz konu, Danışma Kurulu 
raporu üzerindedir; yani konunun esası, aslı budur. 

Danışma Kurulu raporları üzerinde Genel Ku
rulda ne suretle müzakere cereyan edeceği, eli
mizdeki İçtüzükte yazılıdır. Danışma Kurulu 
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raporları üzerinde, lehte, aleyhte ve bir de Da
nışma Kurulunun sözcüsü olmak üzere üç sayın ar
kadaşa onar dakika müddetle söz verilir. Konunun 
esası üzerinde vaki olacak konuşmalar on dakika ile 
kısıtlanınca, bu konuya bağlı olarak verilen önerge
ler üzerinde on dakikayı aşan bir süre için konuşma
ya izin vermenin mümkün olmadığı kanısını taşıyo
rum. Birincisi bu. 

İkinci arz edeceğim husus: Matematik problem
leri üzerinde bu kürsüde münakaşa yapılamaması 
hususudur. Çünkü, iki kere iki, Türkiye'de dört ise; 
dünyanın hemen her yerinde de dörtdür. Mesele, 
bir problemi çözmektir. Nedir bu problem? 184 ü-
yesi bulunan bir toplulukta 76 üyesi olan bir grup 
13 kişi içerisinde kaç kişi ile temsil edilir? Prob
lem ve dava bu. Eski tabiriyle dava bu; yani veriler 
ortada. 184 üyeden müteşekkil bir grupta bir partinin 
76 üyesi bulunur ise, 13 kişilik bir komisyonda kaç 
üye ile temsil edilir. Veri bu olunca, rica ederim 
bunun münakaşasına mahal var mı? 

Bugün teknik imkânlar var, bir bilgisayara verir
siniz bunun cevabını size hemen verir. Veriler orta
da. Şayet biz bu hesaplan yaparken, burada birtakım 
ihtilâfa düşersek, yapacak yeteneğimiz yoksa, bu
günkü medeniyetin teknik imkânları var. Bu velileri 
verirsiniz bilgisayara, dersiniz ki, «Bu toplulukta 184 
sayın üye vardır. 184 üye içerisinde 76 üyemiz bu
lunur ise, 13 kişi içerisinde kaç üyemiz bulunur?» 
Hemen cevabını alırsınız. 

Şimdi, burada verilen önergelerde 13 kişilik bir 
Komisyon teşkili arzu edilmiştir, bu oylanır. Bu 13 
kişi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisinin, bağım
sızların, Adalet Partisinin kaçar kişiyle temsil edile
ceği hususunun hesabı burada yapılmamalıdır. 

MEHMET ALİ ARJKAN (Mardin) — Bu ko-
nuşmalann usul ile ne alâkası var? 

MACİT ZEREN (Devamla) — Riyaset Divanı 
bu hesabı yapar ve her partiye : «Genel Kurulda 13 
kişilik bir Komisyon kurulması kabul edilmiştir, 
13 kişinin içerisinde sayın grupumuzun şu kadar üye
si bulunması gerekir.» der. 

Maruzatım bu kadardır, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bundan evvelki 

Gensl Kurul toplantısında Özel Komisyonunun ka
çar kişiden terekküp edeceğini yüksek toplumunuz 
kararlaştırmış ve bu Komisyon çalışmaya başlamış
tı. Bugün bu Komisyona oranları nispetinde veril
miş olan üyelerin adetlerinde fark var. Bu farkı 
tebarüz ettiren iki arkadaşımı konuşturacaktım; 

11 . 11 . 1975 O : 2 

| Sayın Rendeci arkadaşımız. «Sayın Fikret Gündo-
ğan'ın verdiği önergenin aleyhinde konuşacağım.» 
deyince, Sayın Fikret Gündoğan arkadaşımı da, hak
lı olarak esbabı müdafaa ve noktai nazarını açıkla
mak üzere söz istemesi dolayısiyle, kürsüye davet 
ettim. 

Usul hakkında iki arkadaşımız konuştular. Ben 
bir usulsüzlük yapmış olabilirim; ama Umumî Heye-

J tinizin dikkatini çekmek istiyorum; daha önce ya
pılmış olan anlaşmayı bugün ihlâl etmenin bir se
bebi var mıdır? 

I Arkadaşlarımız kanunun iki maddesine dayanı
yorlar: Rendeci arkadaşımız 85 nci maddeye, Gün
doğan arkadaşımız da 13 ncü maddeye dayanıyor
lar. Rendeci arkadaşımız, «Verilmiş olan bu takrir 
oya sunulamaz.» diyor. Her ikisi de hukukçu olan 
arkadaşlarımızın hangisinin sözüyle amel etme
miz lâzım geldiğini Genel Kurulun takdirine arz 

i etmek amaciyle oylayacağım... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
I önergeyi tavzih için bendeniz de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Önergeyi tavzih hakkında değil mi?.. 
« Buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, diğerlerinin de aleyhinde konuşulsun; onun aley

hinde konuşulmadı. 
BAŞKAN — Tamam... Siz lehinde konuşacak

sınız Sayın Ucuzal. Daha sonra aleyhinde ve üze
rinde 10'ar dakika olmak üzere arkadaşlara söz ve
receğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergemi açık
layacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

4 Kasım 1975 günü yapılan Birleşimde almış ol
duğunuz karar, celsenin açılışında ortaya konulan 
esaslar muvacehesinde muallel hale gelmiş ve böy
lece 27 Ekim 1975 tarihinde tespit edilen dağıtım 
cetvelinin tekrar eksikleri varsa düzeltilmesi ve ne
ticede Anayasaya ve 18 Şubat 1974 tarihli Resmî Ga
zetede neşredilen Anayasa Mahkemesi kararma gö
re, bir dağıtım cetveli yapılmak üzere, özel. bir ko
misyonun kurulması hususu ortaya çıkmıştır. 

Bu komisyonun 13 kişiden teşekkül etmesi, gerek 
bendenizin arz etmiş olduğu önergede, gerekse sa
yın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımın takdim 

I ettiği önergede tespit edilmiştir. Her iki önergede 
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de, kurulacak özel komisyonun 13 üyeden tevek
kül etmesi isteniyor. Burada bir ihtilâf yoktur. İh
tilâf; 13 üyenin siyasî partilerin grupların ve grup 
kuramayan topluluğun bu komisyonda temsil edil
mesi hususu nazarı itibara alındığı takdirde ken
disini göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzda şunu gayet açıkça ifade ediyorum; 

ne benim, ne grupumun özel bir amacı yoktur, öner
ge, açıkça matematik hesaplara dayanmaktadır ve 
hesabın neticesinde çıkan rakamlar ortaya konul
duğu takdirde, komisyonun teşekkül etmesi, hem 
Anayasanın âmir hükmünü, hem de Anayasa Mah
kememizin son kararının hükmünü yerine getirmek
tedir. 

Şimdi, Sayın Fikret Gündoğan arkadaşım geli
yor buraya, 1973 yılı Kasımından sonra ortaya çı
kan Anayasa görüşlerinin tartışılmasında ileri sür
düğümüz fikirleri cerhetmeye çalışıyor. O gün biz 
ne demişiz?.. «Anayasanın 84 ncü maddesi hükmü 
gereğince, siyasî parti gruplarının Başkanlık Divan
larında görev alması gerekir» demişiz. Bizim bu gö
rüşümüze karşı Sayın Cumhuriyet Halk Partisi. «Ha
yır, Cumhuriyet Senatosunda bulunan bütün siyası 
parti grupları, siyasî parti grupları dışında kalan 
gruplar ve grup kuramayanlar Başkanlık Divanına 
iştirak eder.» iddiasında bulundular. 

Şimdi, 1961 Anayasasına göre, her iki Meclisin 
teşekkülünden ayrı olarak Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşunun bir sebebi hikmeti vardır. Yüce mec
lislerde ortaya atılan görüşler bir karara bağlandık
tan sonra, artık o karar yürüsün diye değil, bu karar
lar üstünde bir karar verme, doğru kararı bulma im
kânını sağlamak için, bir merci olarak Anayasa Mah
kemesi kurulmuştur. 

1973'de Adalet Partisi olarak görüşümüz böyle, 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü öyle ise: e, siz 
yine Anayasanın hükmüne dayanarak, Anayasa Mah
kemesine gittiniz, Anayasa Mahkemesi her iki gru-
pun görüşlerini ele aldı, inceledi; neticede bir karara 
vardı. Bu karar hepimiz için bağlayıcıdır. 

O halde şimdi değerli arkadaşlarım, bizi 1973'te 
böyle düşünüyorsunuz, diye itham etmeye hakkınız 
yoktur. 1973"te savunduğunuz fikre, Anayasanın ka
rarma da dayanarak sizi davet ediyoruz. Diyoruz ki, 
teşekkül edecek 3 3 kişilik Komisyonda siyasî parti 
gruplarının, siyasî parti dışındaki grupların ve grup 
kurmamış topluluğun, kuvvetleri oranında bu ku
rulacak Özel Komisyona iştirak etmeleri gerekir; 

11 . 11 , 1975 0 : 2 

yani sizin 1973 senesindeki Anayasanın 84 ncü mad
desinde ileri sürdüğünüz fikre sizi davet ediyoruz. 

Nitekim Anayasa Mahkememiz son kararında 
açıkça bu hükmü ortaya koyuyor. Siyasî parti grup
larının güçleri oranı saptanırken, siyasî parti grup
larının üyeleri toplamı değil, «Cumhuriyet Senatosu 
üye tamsayısı esas alınır.» diyor. Biz de onu söylü
yoruz, sevgili arkadaşlarım. 

Bendeniz de önergemin ikinci fıkrasında Adalet 
Partisinin 77 üyesi var diyorum, Cumhuriyet Halk 
Partisinin 62 üyesi, Millî Birlik Grupunun 16, Kon
tenjan Grupunım 12, grupsuzlarm adedi ise 17 diyo
rum. O halde kurulacak özel Komisyonda bu ra
kamların esas alnıarak temsili gerekir. Özel bir amaç
tan gayretleri nedir, onu anlamak mümkün değil? 

Şimdi Sayın Başkan konuşmasının bir yerinde 
de buyurdular: Geçen 4 Kasım tarihli celsede al
mış olduğunuz karar var. Şimdi verilen önergelerle 
bu karar ortadan kaldırılıyor. Karar mevcut değil, 
Sayın Başkanım... Eğer karar olsaydı, biz huzuru-

I nuza kurulan Özel Komisyonun bir raporu ile ge-
| lirdik. O rapor üzerinde şimdi bir müzakerenin ce-
) reyan etmesi gerekirdi. O komisyon görev yapamama 

durumu ile karşı karşıya kaldığını, birleşim açılır 
açîimaz Yüce Kurula arz etti ve yeni bir komisyo
nun kurulması gerektiğini de böylece ortaya koy
du. 

Şimdi Sayın Gündoğan diyorlar ki. «İçtüzüğün 
13 ncü maddesi var, içtüzüğün 13 ncü maddesinde 
Danışma Kurulunun görevi var. Danışma Kurulu
nun yerine kâim olmak üzere, bu Özel Komisyon ku
rulurken niçin Ömer Ucuzal böyle bir teklifle geldi 
Yüce Kurulun huzuruna?...» Ben kendilerine şunu 
hatırlatmak isterim. Yine Anayasa Mahkememizin 
1973 tarihinde Yüce Heyetinizin almış olduğu kararı 
iptal ederek ortaya koyduğu yeni neticede, Başkan
lık Divanında siyasî partiler, onun dışındaki grup
lar ve grup kuramayanların Başkanlık Divanında gö
rev almasını; yani temsil edilmesini karara bağîa-
ırnş. Başkanlık Divanımız da buna göre teşekkül et
miştir. Eğer. Sayın Gündoğan 13 ncü maddeye da
yanıyorsa, yine bizim dediğimize geliyor. Çünkü, 
Başkanlık Divanında grup kurmayan arkadaşlarımı
zın temsilcileri var. Değerli arkadaşım biliyorsu
nuz, Danışma Kurulu da, Başkanlık Divanı ile bir
likte, grupların temsilcilerinden teşekkül ediyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Danışma 
Kurulunda... 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ben Sayın Gündoğan'm konuşmasını açık
lamak mecburiyetindeyim. 

Sayın Gündoğan bir yerde 15 yıldan beri görül
meyen bir hadiseden bahsediyor. Biz ortaya 15 yıl
dan beri görülmeyen bir hadiseyi getirmedik. Şim
di, çok özür dilerim kendilerinden, Sayın Kocaman 
kurulmuş olan Özel Komisyonda 13 kişinin bulun
masını ve A. P.'den şu kadar, C. II. P.'den bu kadar, 
diğer gruplardan bu kadar üye bulunmalını tespit 
için hesap makinesine müracaat ettiklerini, onun 
neticesinde de bendenizin önergemin ikinci mad
desinde ileri sürdüğüm 5,44 A.P.'nin, 4,33 C. H. P.' 
nin, 1,13 Millî Birlik Grupunun, 0.84 Kontenjan Gru-
punıın, 1,20'de grııp~uzlann oranı olarak tespit ettik
lerini Komisyonda söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi o halde Yüce He
yette temsil edilen siyasî parti grupları, onun dışın
daki gruplar ve grupsuzlar olarak bes topluluk var. 
Beş topluluk bir rakam olarak karşımıza çıkıyor; 
yani 13 kişilik bir Özel Komisyonda her topluluğa 
düşen rakam, biraz evvel arz ettiğim gibi karşımıza 
çıkmakta. 

Şimdi Gündoğan verdiği önerge ile A. P.'ye 6, C. 
H. P.'ye 5. Millî Birlik Grupuna 1, Kontenjan Gru-
puna 1 üye verilmesini arz ediyor. Fakat, 17 kişimn 
temsil ettiği bağımsızlık topluluğuna bir hak tanımı
yor. Biz bu gri'.puıı hakkının da verilmesini istiyo
ruz; yani sözümün basmda arz ettiğim gibi. 1973 
dönemi başında bizim ileri sürdüğümüz fikre kar
şı çıkılan gikrin; yani Cumhuriyet Halle Partisi Gru-
punca ileri sürülen fikrin şu anda nazarı itibara 
alınarak, grupsuzları teşkil eden topluluğun hak
kının verilmesini istiyoruz. Bu dileğim bir özel ama
ca dayanmamaktadır. Dileğim tamamen Anavasanm 
84 ve 85 nci maddesindeki hükmün yerine getiril
mesidir. Dileğim, yine İçtüzüğün hükmüne de uy
maktadır. 

Bu sebeplerle önergeme müspet oy verilmesini 
tekrar Yüce Heyetinizden istirham ediyorum. Ben 
Anayasa dışında Anayasa Mahkememizin vermiş ol
duğu son karar dışında Yüce Heyetinizden bir talep
te bulunmuyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 

Gündoğan'm önergesi lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Saym Ucuzal, 

komisyonda yaptığım bir izahatı amacımın dışında 
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bir vadiye getirip, Yüce Genel Kurula intikâl ettir
miştir. Cevap verme hakkımı kullanmak üzere söz is
tiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
ben Sayın Kocamamın hesap makinesinden almış ol
duğu rakamı bir defa daha tekrar edip, amacından 
saptırmak gibi bir gaye ve maksadım yoktur. Şimdi 
13 X 77: 184 ki bu 5,44 yapar. Arkadaşım bundan 
başka bir rakam bulursa, amacını saptırdığımı kabul 
ederim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Tavzih ettiler, kastı olmadığını be

yan ediyorlar Sayın Kocaman. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Hayır efendim, 
yanlış istikâmete yöneltildi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Kocaman, 
öyle bir kasfcm yok efendim, ben gerçeği söyledim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz Sayın Koca
man0... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bir çarpma ve bölme ameliyesinden ibaret bir 

hesap, her doğru hesap yapmasını bilen veya hesap 
makinesini kullanmasını bilen şahıs için aynı sonu
ca ulaşır. Bu kadar basit bir çarpma, bölme ameli
yesini izah ederken, benim başka amaçla Komis
yonda ileri sürdüğüm bir fikri, sadece çarpma, böl
me ameliyesini izah ederken benim fikrimi saptı
rarak benim şahit gösterilmiş olmamı yadırgadım ve 
bu nedenle Sayın Başkanımızdan söz istirham et
tim. 

Benim Komisyondaki sözümü aynen nakledi
yorum: Eğer, genel hükümleri itibariyle Komisyon 
dağıtımı muamelesini yaparsak; yani her grupun 
veya grupsuz topluluğun adedini Komisyonun mik-
tariyle çarpar, Senato Genel Kurulunun tüm mikta
rı olan 184'e bölersek, bu dediğiniz rakamlar elde 
edilir. Bu nihayet çarpma, bölme amcliyesidir. Her 
kalem tutan veya her makine kullanan, eğer yanlış 
çarpma, bölme yaprnamışsa aynı sonuca ulaşır. Ama 
benim sözüm burada bitmiyor. Ben bu girişi bir 
başka sonuca ulşamak amaciyle ileri sürmüştüm ve 
demiştim ki, içtüzüğümüzün 13 ncü maddesinin (A) 
bendini okuyorum: 

«Madde 13. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı : 
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A) Divan ve komisyonların seçimlerinden ev
vel oranları, adayları ve seçim gününü...» (Gereksiz 
kelimeleri atlıyorum) 

Görüşüp kararlaştırmak üzere bir Danışma Ku
rulu teşkil eder». 

Ben o Komisyonda demiştim ki, daimî komis
yonlardaki dağıtımı amaçlıyorsanız, ona benzer, 
onun tıpkısı bir esası amaçlıyorsanız; bu dağıtımı 
yapacak, oranları saptayacak kurul, Başkanlık Di
vaninin teşkilinden sonra oluşturulacak olan Danış
ma Kuruludur. Bu kurul yok demiştim. Tekrar edi
yorum, bu kurul şu anda yok. Başkanlık Divanı yok 
çünkü. 

Ayrıca ilâve etmiştim, demiştim ki, Anayasa Mah
kemesinin 18 Şubat tarihli Resmî Gazetede neşre
dilen kararı, Başkanlık Divanının tarzı teşekkülü 
ile ilgilidir. Siyasî parti grupları, diğer siyasî grup
lar ve grup kuramayanlar, bunların bütününün kuv
vetleri oranında temsil edilmelerinin muhakkak ge
rekli olduğu mercii, yetkili yer Başkanlık Divanıdır 
ve bu karar Başkanlık Divaniyle ilgili bir karardır. 
Komisyonlar için böyle bir kural yoktur. Anayasa
mızın 84 veya diğer maddelerine dayanarak kuru
lacak komisyonlar için böyle bir zaruret yoktur ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin uygulamasında bu
nun örnekleri vardır. Soruşturma Hazırlık komis
yonlarına siyasî parti grupları güçleri oranında üye 
verir. Soruşturma Komisyonuna, ki bir insanı Yüce 
Divana sevkeden kararı, araştırmayı, soruşturmayı 
yapan çok geniş yetkili olan soruşturma komisyonu
na yalnız siyasî partiler güçleri oranında üye verir ve 
bu Anayasaya aykırılık teşkil etmez. Bu nedenle özel 
bir geçici Komisyon niteliğinde olduğu için, işin ace-
leliği gerektirdiği için (Aceleleğinden neyi kastettiği
mi şimdi bir cümle ile işaret edeceğim) biz bu önerge
yi verdik, önerge oylandı kabul edildi, Genel Kuru
lun kararı halini aldı, bunun Anayasaya aykırılığı 
söz konusu değildir dedik. Çünkü soruşturma komis
yonlarında, (Soruşturma Hazırlık komisyonları örne
ğinde vardır.) bağımsızlar, grupsuzlar temsil edilmez
ler; fakat ona rağmen o komisyonlar oluşur, görev 
yapar ve bir Türk vatandaşını, k?mu yetkilisini; o so
ruşturma komisyonlarının dosyalan, raporları. Yüce 
Divana sevk eder. 

Şimdi, acelelik noktasına bir cümle ti mas edip 
sözlerime son vereyim. 

Acelelik şu: Bu komisyonu gruplardan oluştu
rursak, gruplara verilen kontenjan dairesinde der
hal grup yetkilileri, grup başkanlık divanları üye
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J lerini saptarlar, gönderirler ve komisyon bir araya 
gelir. Grupsuzlara bir kontenjan üye verdiğiniz tak-

1 dirde, o komisyonu kim seçecek, kim görevlendire
cek o üyeyi?.. İşin aceleliği ile kabili telif değil. Bu 
çok acele bir şey. Derhal bir dağıtım cetveli düzen
lemesi yapıp, Genel Kurulun huzuruna çıkacak bir 
kurul bu... (A. P. sıralarından «Bu çok aykırı» sesle
ri) Hiç aykırı değildir. Soruşturma komisyonlarım 
kuralken aykırı olmuyor da, burada niçin aykırı 

I oluyor?.. 
Bütün bu izahlarımla oluşan komisyonun Ana-

j yasaya uygun olduğunu o zaman söylemiştim, tek
rar söylüyorum ve bu görüşüme uygun olan Fikret 

i Gündoğan imzalı önergenin daha pratik, daha seri 
sonuç almaya yönelik bir görüş olduğundan bahisle 
o önergeye oy verilmesi gerektiğini, benim komis
yonda sovunduğum fikirlerin de bundan ibaret oldu
ğunu arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş-
I kanım, 1 nci önergenin aleyhinde ve biraz da usul 

hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte konuştular. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hayır, bir 
önerge aleyhinde konuştular, öbür önerge üzerinde 
konuşmadılar. 

I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benim önerge-
I nin. aleyhinde de, lehindede konuşuldu Sayın Kara

man. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usul hakkın

da ve her iki önergenin aleyhinde konuşmak istiyo-
' rum Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Peki efendim, usul hakkında buyu

run. 
Sayın Sırrı Atalay, size de usul hakknıda söz ve

receğim efend;m. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kanım; 

Kürsüde söz almak için usul hakkında talepte 
bulunmak saym üyeler için bir cankurtaran simidi
dir. Ben bu hakkımı böyle kullandım; ama benden 

I evvel de usul hakkında söz alıp, usulün dışında bir
çok konuşma yapıp, konunun esasına giren arkadaş-

J lanınız oldu. O nedenle ben de aynı yolu kullanma k-
J ta mahzur görmüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
i Aslında bu komisyonun şu veya bu tarzda, şu ve-
I ya bu oranlar içerisinde kurulmuş olmasının önemi 
I pek o kadar büyük değildir. Günlerce bizi müzake-
| relerle meşgul edecek bir netice de değildir, Çünkü, 
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bu komisyon sonunda matematiksel rakamlara da
yanan bir rapor sunacaktır. O rakamlar zaten yan- ; 
lışsa mesele yine geriye gidecektir. Bu kadar mate
matiksel rakamlara dayalı bir raporu sunacak olan 
bir komisyon yanlış da kurulsa, onun getireceği ma
tematiksel rakamların doğru olması onun yürüme
si için şarttır. Ancak, şu veya bu espriye göre ko
misyonun kurulmasını önerirken, yapılan matema
tiksel işlemlerin herkes için aynı olması iddia edil
mektedir. Bu doğrudur; fakat matematiğin, istatistiğin 
ve rakamların bazen insanları yanıltıcı işlemlerle 
sonuçlar aldığı da vakidir. 

Şimdi, komisyonu 13 kişiyle kurmayıp dal 5 ki
şiyle kursanız, çoğunluk partisi olan Adalet Parti
siyle ondan biraz daha küçük grupta olan Cumhuri
yet Halk Partisi arasındaki fark bir veya ikiyken üçe 
çıkabilir veya bire inebilir. Yani, komisyonun sayısı
nı 13'ten 15'e, 17'ye, 19'a çıkardınızmı sonuşlar deği
şir. Küçük grupların artık oyları büyük grupların le
hine olarak şu veya bu partinin lehine sonuçlar do
ğurabilir. Onun için 13 rakamı nereden çıktı, niçin 
13 rakamı üzerine meseleyi bina ediyoruz?.. 

Belki bu bir yanlıştır; ama 13 rakamının bazı İç
tüzük maddelerinde, bazı özel komisyonlar kurmak 
için bir rolü vardır. Fakat bu komisyon, Danışma Ku
rulu yerine iş yapacak olan komisyondur. Öyle ise, 
Danışma Kurulunun esprisi içerisinde kurulması lâ
zımdır. Danışma Kurulunun esprisi içerisinden ay
rılıp da. Anayasanın 84 ncü maddesinde bütün ko
misyonlar. bütün Başkanlık Divanlarının kurulma
lında önerildiği gibi, «Siyasî partiler ve siyasî grup
lar kuvvetleri oranında Meclis komisyonlarına, Mec
lis faaliyetlerine ve Başkanlık Divanına katılırlar» 
hükmünden hareket etsek belki yanlış sonuca vara
biliriz. Çünkü, benden evvel izah eden arkadaşımın 
açıkladığı gibi, bazı özel komisyonlara, soruştur
ma komisyonlarına, araştrıma komisyonlarına hiçbir 
ciyasî partiye mensup olmayan, bağımsız dediğimiz 
sayın üyelerden üye almamaktayız. Anayasanın bu
na ait maddeleri vardır; bazı komisyonların kuv
vetleri oranında kurulmadığını gösteren, hem siyasî 
partilerin kuvvetleri oranında, hem Millet Meclisinin 
ve Cumhuriyet Senatosunun birbirine oranı nispe
tinde kurulmadığını belirten maddeleri vardır. 

O nedenle bu komisyonu kaç kişiden kurmak 
lâzımdır, hangi espriyle kurmak lâzımdır düşüncesin
den hareket ederken; ben, meselâ bu komisj'onun 17 
kişiden teşekkül etmesini önermekteyim. 13 kişi de
ğil de 17 kişi. Neden? Çünkü, aslında Danışma Ku

rulu 17 kişidir. Danışma Kurulunun görevini yapa-
: cak bu komisyonun da 17 kişiden oluşması lâzım

dır. Bu 17 kişinin de, öncelikle siyasî partilerin bir ön
ceki Başkanlık Divanındaki temsil oranlarına uy
gun biçimde, aynı zamanda Danışma Kurulunun na
sıl teşkil edileceğinden bahseden İçtüzüğün 13 ncü 
maddesine göre, siyasî parti veya siyasî gruplardan 
birer kişinin verilmesi suretiyle temin edilerek ku
rulması belki en doğru hal tarzıdır. Yani, 13 yerine 
17 ile kurulması, eski Başkanlık Divanının teşkilin-
deki nispete de uygun. Yeniden oranlar değil. Eski 
Başkanlık Divanında siyasî gruplar veya bağımsız
lar hangi oranda bulunuyorlarsa, o oranda, olac?.k. 
O zaman bağımsızların da mevcudiyeti ortaya 
çıkacaktır. Onun dıştnda, Danışma Kuruluna Baş
kanlık Divanının dışında aldığımız siyasî gruplardan 
birer kişi vardır ki, bir de onları alırız olur biter. 

Bu, bir hal tarzıdır. Ya da illâ 13 kişiden kura-
caksak, o zaman da Danışma Kurulunun nasıl ku
rulduğunu belirten 13 ncü maddenin esprisine göre 
hareket etmek gerekir. 13 ncü madde, Danışma Ku
rulunun siyasî partilerin, siyasî grupların kuvvetleri 
oranında kurulacağını âmir değildir. Burada Baş
kanlık Divanını takviye maksadiyle alınan diğer üye
lerin yalnız siyasî gruplardan alınacağını öngörmek
tedir. 

Öyle ise, bu espriden hareket etmek lâzım: yani 
siyasî partilere dahil olmayan, bağımsız arkadaşları
mızın, siyasî gruplara dahil olmayan bağımsız 
gruplu arkadaşlarımızın bu 13 kişinin arasında temsil 
edilmemesi gerekir. 

Bu nedenle, bu açıklamayı yapmış bulunuyorum. 
Eğer, 13 rakamında ısrar edilecekse, bu iki önerge
nin oylanması gerekir. Bu iki önergenin hangisinin 
aykırı olduğunu tespit etmek oldukça güçtür. Çün
kü, değişik durumlara göre değişik sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Bir görüşe göre şu önerge aleyhtedir, 
bir görüşe göre öbürü aleyhtedir. 

Bu duruma göre Sayın Başkan; bu önergeler, 
Başkanlık Divanına veriliş sırasına göre oylamaya 
konursa, mesele de yüksek oylarınızla çözüme bağ
lanır ve bir sonuca gideriz. 

Aslında, Başkanlık seçimlerinin gerek Millet 
Meclisinde, gerekse Cumhuriyet Senatosunda bu ka
dar uzamasının, içinde yaşadığımız politik ortamı 
da etkilediğini hepimiz gözönüne alarak, bir an önce 
sonuca varmanın gayret içinde olacağımızı sanıyo
rum, 
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Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Sayın Ünaldı, 

hatırımda yanlış kalmadıysa, usul hakkındaki ko
nuşmaları sırasında parti grupu başkan vekiller inin 
kendi aralarında bir anlaşma lüzumunu, hal tarzı şek
linde ifadelendirdiler. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yanlış efen
dim, affedersiniz. Sadece komisyonun kaç kişiden 
kurulması üzerinde anlaşma olur, ondan sonra nis
petler yapılır. 

BAŞKAN — Ben de onu ifadeye çalışıyorum, 
böyle bir şey söylediniz. 

Sayın Macit Zeren, usul hakkında söz aldığı za
man, oranlara göre yapılması lâzım gelen işin, Baş
kanlık Divanınca tespit edilmesinden bahsettiler. Yük
sek malûmunuzdur ki, Başkanlık Divanı ve ya Baş
kan seçimi yapılmamıştır. Ben, bu vazifeyi geçici 
olarak ifa etmekteyim. Temenni ediyorum; geçici ko
misyon veya özel komisyon ki, adına ne diyorsanız, 
bu komisyon üzerinde bir anlaşma olsun, komisyon 
çalışmaya başlasın ve ondan sonraki toplantımızda 
da Başkanı seçmek bahtiyarlığına biran evvel nail 
olalım. 

Şimdi iki ayrı önerge var, ikisi de her iki gru-
pun başkanları tarafından başka mânalarda kabul 
ediliyor. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bir grup 85 nci 
maddeye, bir grup da 13 ncü maddeye dayanıyor. 
Her iki grupun temsilcisi de hukukçudurlar. Bina
enaleyh, hangi maddenin ahkâmına göre iş yapma
mız lâzım geldiğini sıra ile verilmiş olan takrirleri 
oya arz etmek suretiyle kıymetlendireceğim. 

REFET RENDECt (Samsun) — Bu şekilde oya 
koyamazsınız Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir tekli
fim var, efendim. 

BAŞKAN — Gelmedi. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, şi

fahen arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen

dim, buyurduğunuz istikamette bir teklifim olacak; 
diğer arkadaşlar ve gruplar da katılırlarsa, o istika
mette bir çalışma yapabiliriz. Müsaade ederseniz 
bunu izah edeyim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçeceğiz diye arz ettim, 
müsaade ederseniz.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oylamaya 
geçilmedi efendim. 

BAŞKAN — Size, on dakikayı geçmemek üzere 
teklifi tavzih için söz veriyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gayet kısa 
efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Herhangi bir grupta veya herhangi bir arkada

şımızın kafasında yanlış bir istifham hâsıl olma
ması için bazı öneriler meydana kondu. Bunlar içe
risinde bazı muhterem arkadaşlarımız; grupların, 
grup başkanvekillerinin toplanarak bir intibak mey
dana getirebilmeleri; yani kurulacak olan geçici ko
misyon üzerinde bir anlaşmaya varabilmeleri husu
sundaki mutabakatın faydalı olacağını zikrettiler. Eğer, 
diğer gruplardaki arkadaşlarımız bu öneriye iltifat 
ederlerse, ben şöyle bir teklif ileri süreceğim: 

Yarın saat 10,00'da gruplardan, grup başkanları 
veya temsilcilerinden müteşekkil arkadaşlardan ku
rulacak bir komisyon ile kendi aralarında bu kurmak 
istediğimiz komsiyon hakkında bir rakam üzerin
de anlaşabileceği düşüncesindeyim. Kabul edildiği 
takdirde, yarın saat 10.00'da böyle bir toplantı yapıp, 
kendi aramızda olacağımız bir kararla pekâlâ Genel 
Kurula gelebiliriz. 

Teklfim budur. Kabul edildiği takdirde, yarın 
saat 10.00'da toplanmak üzere grup başkan veya tem
silcilerinden müteşekkil, her gruptan birer kişinin 
katılacağı bir toplantı yapabiliriz. 

Teklifim budur efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar: Sayın Ege'nin 
bir teklifinin, verilmiş olan takrirleri kıymetlendir
mek için bir fırsat ve imkân bahşedeceği, bir çığır 
açacağı kanaatindeyim. Eğer, uygun bulursanız bunu 
oyunuza arz edeceğim. Ben de konuşmalarından not 
edebildiğim kadar aynı şekilde düşünüyorum: Yarın 
saat 10.00'da grup başkanları veya gruplardan birer 
arkadaş toplanmak suretiyle yeniden Başkanlık Di
vanımızın oranlara göre kaçar kişiden terekküp etmesi 
lâzım geldiği hakkındaki komisyonun üyelerini tes
pite medar olacak bir neticeye varırlarsa, çok güzel 
bir anlayış havası içerisinde müteakip toplantımızın 
idamesine imkân ve fırsat bahşetmiş olabilirsiniz. 

Bu teklifi, başka bir itiraz olmadığına göre oyla
rınıza sunmak istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lütfen, yerinizden efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aslında, 
kendi teklifleriyle uyuşmuş yeni bir teklif değildir. Ba
ğımsız grup temsilcileri toplansın diyorsunuz. Hal-
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buki, onların tekliflerinde grupu olmayanların da 
varlığı belli. Her ne ise, ancak yarın saat 15.00'te bi
zim görüşme imkânımız var. 

Affedersiniz Sayın Başkan, yüksek hatırınız için 
bu toplantıyı kabul ediyoruz. Yarın saat 15.00'te 
olursa rıza gösteririz. 

(A. P. sıralarından gürültüler, «Vazgeç» sesleri.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan; Vazgeçtim eefndim, geri aldım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, teklifini geriye aldı. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Tek
lifi kabul ediyoruz efendim. Yarın saat 14.00'te 
toplanmak üzere. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, çok ciddî meseleler konuşuyoruz. Hatır için 
böyle bir şey olmaz. İnanıyorlarsa katılırlar, inanmaz
larsa katılmazlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan sözlerimi yanlış anlamaya, yanlış mâna vermeye 
lüzum yok. Ben zatıâlinizin ta Celse başından beri 
böyle bir teklifte bulunduğunuzu işitmiş biriyim. O 
bakımdan, onu ifade ediyorum, onu anlatmak iste
miştim. Yoksa alınmaya lüzum yok, kelimeyi yanlış 
seçmiş olabilirim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'te kurulması öngörülen 
tekstil makineleri fabrikası inşaat hazırlıklarına dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/417) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasına saygılarımla arz ve rica ederim. 

Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sayın Ege, bu teklifiniz üzerinde bir 
mutabakat meselesi mevzubahis olacak kanaatinde
yim. Bu; «hatır için» kelimesine gelince, konuşma sı
rasında ben, böyle bir imkâna sahip olabilir miyiz 
diye bir teklif mahiyetinde mevzuya dokunmuştum. 
Bundan mülhem olarak söylendiğinden bahsettiler. Bi
naenaleyh, sizin bu sözünüzü, bu teklifinizi benim ha
tırım değil, daha evvelki bir hatırlatmama dayanı
lan bir söz diye ifade ettiler. 

Binaenaleyh, bu teklifinizi ben arkadaşların oyu
na arz etmek istiyorum. Yalnız onlar sabah saat 
10.00'da buna imkân bulunamadığım, ancak 15.00'te 
bu imkâna sahip olacaklarını bildirdiler. Eğer uygun 
buluyorsanız.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 15.00'te de 
olur efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın arkadaşlar; bu konuda başka bir düşünce 

olmadığına ve söz isteyen bulunmadığına göre, Sayın 
Ege'nin «saat 10.00» diyerek yaptığı, sonradan 
«saat 15.00» olarak düzeltilen bu teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 Kasım 1975 Perşembe günü toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.03 

Soru : 
Üçüncü Beş Yıllık Planın üçüncü diliminde Ga

ziantep'te yapılması öngörülen 73 C 200010 proje 
numaralı Tekstil Makineleri Fabrikası inşatı hazır
lıklarına başlanmış mıdır? 

Ne zaman ihale edilecektir? Bu yıl, programın 
öngördüğü 10 000 000 TL. harcanabilecek midir? 
Bunun 500 000 TL. kısmı dış yatırım olduğuna göre 
gereken teşebbüsler yapılmış mıdır? 

Programın uygulanmasında gecikme varsa sebebi 
nedir, sorumlusu kimdir? 

^ * » i 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 127 — 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 . 1 1 . 1975 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı : 13/SB-3/1445 

Konu : Gaziantep Senatörü Sayın 
Salih Tanyeri'nin soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 9 . 1975 tarihli ve 7177-3166/7-41 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Sa

lih Tanyeri'nin Gaziantep'te kurulacak tekstil maki
neleri fabrikasına mütedair soru önergesi hakkında 
hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın Salih 
Tanyeri'nin Gaziantep'te kurulacak tekstil makinele

ri fabrikası ile ilgili soru önergesi hakkında not 
1. Fabrika için lüzumlu arsanın alım hususun

da Sümerbankm bir heyeti mahallinde inceleme yap-
matkadır. 

2. İnşaat hususunda katî projenin sarahata ka
vuşması ve lisans alınacak firma ve firmaların seçi
mi gerekmektedir. 

3. 1975 yılı programına konulan dış para, bu 
mevzuda yapılacak dış temaslar ve gerekli hallerde 
katî proje çalışmaları için yabancı firma ve uzman
lara ödenecek ücretlere ait bulunmaktadır. 

4. Tekstil makineleri imalâtçısı yabancı firma
larla lisans mevzuunda Sümerbankça yazılı ve şifa
hi temaslar devam ettirilmekte olup, henüz firma 
seçimi yapılmamıştır. 

5. Hazırlanan fizibilite raporunda, projenin 
gerçekleştirilmesi için MKE Kurumu ve Sümerban
km iştirakiyle özel teşebbüs hüviyetinde bir şirket 
kurulması derpiş edildiği cihetle, böyle bir şirketin 
kurulması hususundaki çalışmalar devam etmekte
dir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, Su Ürünleri ve Uygulama Tüzüğüne dair 
soru önergesi, ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/422) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Tarım Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

A) Durum : 
1. Su ürünleri yasasına ve uygulama tüzüğünde-

ki açık hükümlere ve kesin cezalara rağmen özellikle 
şu üç noktadaki davranışlar, doğal zenginliklerimizi 
ve doğal ürün kaynağımızı, giderilmesi güç hatta ola
naksız bir biçimde tahrip etmektedir. 

a) Patlayıcı madde kullanılması, 
b) Sürütme ağları ile avlamak, 
c) Çöp ve artık maddelerin sulara bırakılması, 
2. Bu durumları yerinde çok gördüm ve ilgilile

rin dikkatini çektim, 

Yasanın oldukça açıklığı ve cezaların fazlalığı 
bile hiçbir etki yapmamakta, suçlar alenen işlenmek
tedir. 

3. İdare amirleri, kontrol araçlarından yoksun 
olduklarım ifade etmektelersede, olanakları içindeki 
bazı tedbirleri de yeterince almamakta, olayın üzeri
ne gitmemektedirler. 

B) Sorularım : 
1. Bu durum, yasa ve tüzükteki boşluklardan

ım ileri gelmektedir? 
2. Bu konuda etkin bir kontrol ağı kurulama

makta mıdır? Bunun sebepleri nedir? 

3. Hiç değilse dip yatak balıkçılığı bakımından 
zengin olan bölgelerimizin belirlenerek buralarda 
deniz araçlarından oluşan bir örgütlenme bugünkü 
olanaklarla mümkün değil midir? Böyle bir örgüt li
man araçları ve jandarma araçlariyle de desteklene
mez mi? Kontrol etkinliği için, çeşitli kuruluşların, 
hizmete sokulması konusunda mülkî amirlerin ola
nakları, yetki ve sorumlulukları artırılamaz mı? 

4. Bir kontrol örgütlenmesinin maliyeti yaklaşık 
olarak kaça malolacaktır? 

5. Su ürünleri yasasının uygulanmasından bu ya
na, yasaya aykırı olarak işlenen suçlar, katagorik ola
rak nelerdir ve bunların sonuçlarını hapis ve para 
cezası olarak gösteren bir istatistik bilgisi var mıdır? 
Varsa nasıldır? Yoksa bu bilgileri toplayıp cevap
landırmak mümkün müdür? (Bu sorum zaman ala
caksa belirli bir tarih verilerek cevaplandırılması.) 

6. Bakanlığın almayı düşündüğü tedbirler özet
le nelerdir? 

01.07.000/2598 
7 Kasım 1975 

Su ürünlerinin korunması Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 21 . 10 . 1975 tarih ve 7275 - 318/7 -422 sa
yılı yazı. 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan' 
in Su Ürünleri ile ilgili olarak cevaplandırılmasını 
istediği konular ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Korkut Özal 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı 

Cevaplar : 
1. Su Ürünleri Yasasının açık ve kesin hükümle

rine rağmen su ürünlerini tahrip eden başlıca faktör
ler : 

a) Su kirlenmesine neden olan tüm faktörler, 
b) Patlayıcı madde kullanılması, 
c) Trolle avcılık (kıyılarda) gibi. 
Bunlar yasa ve tüzüklerdeki boşluklardan olmayıp, 

etkin bir kontrol sisteminin bugüne kadar kurulama
ması nedeni iledir. 

Her ne kadar 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 
33 ncü maddesi emniyet teşkilâtından köydeki muhtar 
ve ihtiyar heyetlerine kadar kanunla konulan yasakla
rı yürütmek için salâhiyet vermekle beraber, asli bir 
görev olarak bu vazifeyi benimsemediklerinden su 
ürünlerinin tahribi devam etmektedir. 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanununu yürütecek olan teşkilât kanunu 
çıktığı takdirde, teşkilât kanunu ile kurulacak olan ko
ruma ve kontrol teşkilâtı su ürünlerinin tahribini bü
yük ölçüde azaltacaktır. 

N o t : 1380 sayılı Kanunun yürütülmesini sağlaya
cak olan teşkilât kanunu, Maliye Bakanlığının görüşü 
alınmak üzere 5 aydan beri Maliye Bakanlığında bu
lunmaktadır. 

2. Bu sorunun cevabı 1 nci sorunun cevabı ile bir
likte verilmiştir. Halihazırdaki uygulamada sorumlu
luk ilgililerce tam yüklenilmemektedir. Teşkilât ka
nunu çıktığında sorunun çözümleneceği kanaatindeyiz. 
(Personel ve ekipmanca tatmin edildiğimiz takdirde). 

4. Kontrol örgütlenmesinin asgari maliyeti: 
T. L. 

3. Kontrol etkinliği için, çeşitli kuruluşların, hiz
mete sokulması konusunda mülki âmirlerin olanak
ları, yetki ve sorumlulukları artırılsa dahi arzulanan 
etkinlik tam ve yeterli olmıyacaktır. Teşkilât kanu
numuz çıktıktan ve dolayısı ile koruma kontrol örgü
tümüz kurulduktan sonra, adı geçenlerin yardımları et
kinliği artırabilecektir. 

— Mahallî deniz araçlarından yararlanma konu
sunda ise: Böyle bir imkân geliştirilse dahi, bunun ba
şına gönderilebilecek ne elemanımız ne de o elemanın 
her an emrine amade bir araç olamayacaktır. 

13 000 000 Personel giderleri (370 personel) 
Araç giderleri (15 adet koruma kontrol 
gemisi, 10 adet motorlu kayık) + 12 000 000 

Toplam 25 000 000 

5. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 20 nci ve 
buna ilişkin Tüzüğün 11 nci ve 13 ncü maddelerine 
göre sulara zararlı maddelerin dökülmesi yasaklanmış
tır. Aynı Tüzüğün geçici 1 nci maddesince sanayi ku
ruluşlarına tasfiye tesislerini kurmaları için tanınan sü
re 27 Temmuz 1975 tarihinde sona eriştir. 

1380 sayılı Kanunun yukarda bahsedilen ilgili mad
deleri gereğince yapılan kontrollarda artık sularını tas
fiyeye tabi tutmaksızın denize ve iç sulara verdiği tes
pit edilen sanayi kuruluşları hakkında, 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanununun 33 ncü maddesi gereğince tan
zim edilen zabıt varakaları, 1380 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinden hareketle, ayni kanunun 36 ncı maddesi
nin (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere ilgili 
cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilmiş olup, mah
kemeler devam etmektedir. 

Şimdiye kadar haklarında zabıt varakası tutulan 
sanayi kuruluşlarının isimleri aşağıdadır : 

ADANA : 
1. Bossa Basma Fabrikası A. Ş., 
2. Güney Sanayi A. Ş., 
3. Marsa Margarin Sanayi A. Ş., 

ANTAKYA (İskenderun) : 
4. Demirçelik A. Ş.'nin Kok İşletme Müdürlüğü, 
5. Süper Fosfat Gübre Fabrikası A. Ş., 
6. Hatay Yağları Fabrikası. 
BALIKESİR (Bandırma): 
7. Etibank Mahdut Mesuliyetli Bandırma Boraks 

ve Asit Fabrikaları İşletme Müessesesi, 
8. Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları, 
9. Özderi Fabrikası. 

ÇANAKKALE: 
10. Alaettin Konserve Fabrikası - Gelibolu, 
11. Aykan Konserve Fabrikası - Gelibolu, 
12. Boztuna Rafine Ayçiçek Fabrikası - Gelibolu, 
13. Tekel Konyak ve Şarap Fabrikası - Merkez, 
14. Akfa Konserve Fabrikası - Merkez. 

ELÂZIĞ : 
15. Azot Sanayi Süperfosfat Fabrikası, 
16. K. H. ve Orta Ağın Dericilik Sanayii, 
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17. Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi, 
18. Keban Simli Kurşun İşletmesi, 
19. Şark Kromları İşletme Müessesesi. 

ESKİŞEHİR : 
20. Lokomotif ve Motor Sanayi, 
21. Sümerbank - Eskişehir Basma Sanayi. 

İZMİT (Kocaeli): 
22. Kazlıderi Sanayi A. Ş. - Köseköy, 
23. Fürsan Fermantasyon Ürünleri Sanayi ve T. 

A. Ş. - Köseköy, 
24. Ansa Antibiyotik ve İlâç Hammaddeleri Sana

yi, - Köseköy, 
25. Pak Gıda Sanayi ve T. A. Ş. İzmit Pak - Ma

ya Fab., - Köseköy, 
26. Besin ve Mısır Sanayi A. Ş., - Yarımca, 
27. Süperfosfat Fabrikası - Yarımca, 
28. Koruma Tarım İlâçları A. Ş. - Merkez, 
29. Türkiye Selüloz ve Kâğıt İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü İzmit Tesisleri ve Klor Alkali Tesisleri -
Merkez. 

İSTANBUL : 
30. Sümerbank Yünlü Sanayi Müessesesi - Defter

dar, 
31. Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrika

sı - Beykoz, 
32. Ağırçelik İzabe Sanayi - Kartal, 
33. Alemdar Kimya Sanayi - Kartal, 
34. Mutlu Akümülâtör - Kartal, 
35. Depek Kimya Sanayi - Kartal, 
36. Altaş El Aletleri - Kartal, 
37. Boru Sanayi - Kartal, 
38. At ve Eşek Mezbahası - Kartal, 
39. Simon Tutak Kömür İşletmesi - Eyüp (Akpı-

nar köyü), 
40. Mustafa Çimen ve Ort. Kömür İşletmesi -

Eyüp (Çiftalan köyü). 

KÜTAHYA: 
41. Kütahya Şeker Fabrikası - Merkez. 
SAMSUN : 
42. Azot Sanayi T. A. Ş. Azot İşletmeleri - Mer

kez, 
— Ayrıca İzmir Bölge Müdürlüğümüz kanalı ile 

15 sanayi kuruluşu hakkında zabıt varakası tanzim 
edilerek Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

— Av yasakları konusunda : 
a) Trol, 
b) Patlayıcı madde, 
c) Kum çıkarılması, 
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d) Av yasaklarının ihlâli hakkında çeşitli girişim
lerde bulunulmuştur. 

— İsparta ili Yalvaç ilçesinde av yasağını ihlâl eden 
8 kişi hakkında zabıt tutularak mahkemeye verilmiş
tir. 

— Şereflikoçhisar ve Eğridir ilçelerinde birer kişi 
tutuklanarak savcılığa verilmiştir. 

— Trol ve patlayıcı maddeler kullananlar için il
gili valiliklere gerekli talimatlar verilmiştir. 

— Kum çıkarılması hakkında bir tamim yayınlan
dı. 

6. Bakanlığın almayı düşündüğü tedbirler: Teş
kilât kanunu çıkar çıkmaz koruma kontrol örgütü ve 
araştırma istasyonlarının kurulması ele alınacaktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Müdür
lüğündeki yolsuzluk iddiaları dolayısıyle yapılan işlem 
hakkında soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı. (7/423) 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu 

Başkanlığı 
7/423 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyrulmasını arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Fethi Çelikbaş 

1. — Sayın Ecevit Hükümetinin güvenoyu alır 
almaz, yetki dışına çıkardığı Kanun Hükmündeki 
bir kararnameye dayanarak TRT Genel Müdürlüğü
ne tayin ettiği İsmail Cem İpekçi'nin bir aylık icraa
tı sonunda, sorduğum ve Başbakan tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını rica ettiğim 14.3.1974 
tarihli sözlü soruma İçtüzük hükümleri ihlâl edilerek 
ancak on ay sonra Sayın Sadi Irmak Hükümetinden 
cevap alabilmiştim. 

2. — TRT Genel Müdürlüğüne İsmail Cem İpek
çi'nin tayini ile ilgili Hükümet tasarrufunun hukukî ve 
siyasî yönlerden imkânsızlıkları, sakıncalarını ayrın-
tılarıyle belirterek konu ile ilgili C. G. P. Kayseri 
Senatörü Dr. Sami Turan ile birlikte 19 Nisan 1975 
tarihinde verdiğimiz Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
önergesi de müzakere edilmeden, tayini yapan Ecevit 
Hükümeti aylar sonra çekilip gitti. 
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3. — İsmail Cem İpekçi'nin Genel Müdürlüğü sı
rasında TRT İdaresinde malî ve idarî muamelelerde 
ileri sürülen çeşitli iddilar üzerine, TRT Kurumunun 
yönetiminin suiistimal idaresi görüntüsü vermesindeki 
sakıncalar sebebiyle Malatya Senatörü Nurettin Ak-
yurt, Kayseri Senatörü Dr. Sami Turan ile birlikte 
24 Ocak 1975 tarihli Cumhuriyet Senatosu araştırma 
önergemizde konuşulamadı. 

TRT Genel Müdürlüğünden alman İsmail Cem 
İpekçi'den sonra yapılan tayin ile birlikte, idarenin hiç 
olmazsa 24 Ocak 1975 tarihinde verdiğimiz idarî ve 
malî yöndeki yolsuzluk iddiaları dolayısıyle gerekli 
tetkikat ve tahkikatı yaptırmak üzere Maliye Bakan
lığına yazı ile müracaat ederek müfettiş talebinde bu
lunulup bulunmadığı, müfettiş istenmemişse sebebi? 
Eğer müfettiş talep edilmişse vazifeye başladıkları ta
rihin ve verilmiş ise raporların neticesinin bildirilmesi 
rica olunur. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 6 . 1 1 . 1975 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 577-17200-7269 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 10 . 1975 gün ve 72 sayılı yazıları. 
7290-3193-7/425 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Prof. Fethi Çelik-
bâş'ın Basın Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Soru önergesinde, «Resmî ve Özel Millî Haber 
Ajans Kuruluşları» hakkında 6 madde halinde so
rular sorularak bu soruların cevapları istenmektedir. 

Basın mesleğinde yerleşmiş kavram olarak «Mil
lî Haber Ajansı» deyimi, münhasıran resmî ya da 
gayri resmî olarak devlete bağlı veya devletin gö
rüşleri paralelinde haber yayını yapan haber ajansı 
kuruluşlarını ifade etmektedir. 

Ülkemizde bu nitelikte tek haber ajansı Anadolu 
Ajansıdır. 

Bununla beraber Prof. Fethi Çelikbaş'ın soru öner
gesinin cevaplandırılmasında yaygın habercilik faali
yetinde bulunan başlıca haber ajansları hakkında 
dosyâlarımızdaki bilgi arz edilecektir. 

Anadolu Ajansı : 
1. Mücessel Unvanı «Anadolu Ajansı Türk Ano

nim Şirketi» dir. 

2. Şirketin nev'i : Anonim Şirkettir. Kuruluş 
tarihi 6 . 4 . 1920'dir. Kurucuları : Büyük Millet 
Meclisi Azayı kiramından Kars Mebusu Ağaoğlu 
Ahmet, Siirt Mebusu Mahmut, Mardin Mebusu 
Yakup Kadri, Karahisar Mebusu Ruşen Eşref, Bolu 
Mebusu Falih Rıfkı beyefendilerle, Ankara'da mu
kim Tevfik, Kâmil ve Hikmet ve elyevm Ajans Mü-: 

düri umumisi Alâeddin, Ajansın İstanbul Mümessili 
Ethem Hidayet, Ajansın Edirne Mümessili Enver 
Nurettin ve Ajans Başmuhabiri Kemalettin Kâmi 
beyler» dir. Halen, Anonim Şirketin % 40 hissesi 
hazineye ait olup, öteki hisseler kurucularının varis
leri elinde bulunmaktadır. Ancak, şahıslardaki bu 
hisselerin el değiştirip değiştirmediği hususuna kayıt
larımızda rastlanamamıştır. Kuruluş sermayesi 20 000 
TL. olup, 6762 sayılı Ticaret Kanununun 272. mad
desinden istisna kılınmasına dair bir özel ka
nundan yararlanılarak sermaye artırımına gidilmemiş
tir. 

3. Şirket esas nizamnamesine göre teşkil edilen 
Genel Kurulca seçilen son yöneticiler ve murakıplar 
şunlardır : 

Yönetim Kurulu : Mithat Perin (Başkan), Samet 
Ağaoğlu, Abbas Parmaksızoğlu, Sabri Süphandağh, 
Hazım Dağlı. 

Murakıplar : Cenap Çetinel (Genel Kurulca se
çilen murakıp), Erdoğan Tamen (Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Basın - Yayın Genel Müdürlüğü murakıbı.) 

4. — Ajans, 265 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi 
ve 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa göre Basın 
- Yayın Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşmeye uy
gun olarak 21 000 000 TL. (1975 Bütçe Yılı için) al
mıştır. TRT'den yaptığı haber hizmeti karşılığı ol
mak üzere, abone ücreti olarak yılda 300 000 TL. 
civarında ücret almaktadır. 

5. — Anayasamızın 121 nci maddesinin son fıkra
sı açısından «Haber Ajanslarının tarafsızlığını sağ
layacak tedbir ve müeyyideler» tespit edilmemiştir. 
Bu konuda Anayasamızın 22 nci madesine göre dav-
ranılmakta ve ajansın habercilik faaliyeti basın mev
zuatının hükümleri içinde mütalâa edilmektedir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğünden Ajansa tayin edilen denetçi, 265 
sayılı Kanunun 33 ncü madesi uyarınca Ajansın 
bütçe ve kadrosunu ve bunların uygulanmasını de
netleme göreviyle yükümlüdür. 

6. — Herhangi bir mahkeme kararı bulunmadı
ğından, hiç işlem söz konusu olmamıştır. 
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Türk Haberler Ajansı : I 
1. — Mücessel unvanı «Türk Haberler Ajansı I 

Anonim Şirketi» dir. I 

2. — Şirketin Nev'i : «Anonim Şirket» tir. Şirke- I 
tin esas sözleşmesi, 5 Kasım 1968 tarihli Tür- I 
kiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Ku- I 
ruluş sermayesi 500 000 TL. olup, 1970 yılında ser
mayesi 1 000 000 TL. ye çıkarılmıştır. 

Kurucuları : Dünya Basın, Yayın ve Ticaret Li- I 
mited Ortaklığı namına vekâleten hareket eden Eş
ref Topaloğlu, Milliyet Gazetecilik Anonim Şirke- I 
ti namına imzaya mezun Ercüment Karacan, Tercü
man Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi na
mına imzaya mezun Kemal Ilıcak ve Hasan Gün
gör, Tifdruk Matbaacılık Sanayii Anonim' Şirketi 
namına Şevket Rado. 

1972 yılı kayıtlarına göre 1 000 hisse senedinden 
550'si Kadri Kayabal, 134'ü Neşriyat A. Ş.'ne, 133'ü 
Tercüman Gazetecilik A. Ş.'ne, 133'ü Milliyet Gaze
tecilik A. Ş.'ne ve 50'si Dünya Basın, Yayın Limi
ted Şirketine ait bulunmaktadır. 

3. — Mevcut kayıtlara göre ajansın sahipliğini 
şirket adına Kadri Kayabal yapmaktadır, tdare Mec
lisi, Şevket Rado (Başkan), Kemal Ilıcak ile Ercü
ment Karacan'dan oluşmaktadır. 

4. — Ajans, Basın - Yayın Genel Müdürlüğün
den yapılan mukavelelerde gösterilen hizmetlerin kar- j 
şılığı olmak üzere 1971 Malî Yılından itibaren aşağıda 
belirtilen meblâğları almıştır. 

a) 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 
geçerli olmak üzere ayda 10 000 TL. hesabiyle 
120 000 TL. 

b) 1 . 3 . 1972 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 
ayda 13 000 TL. 

c) 1 . 3 . 1973 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 
ayda 25 000 TL. hesabiyle 300 000 TL. 

d) 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 1 yıl için 4 000 000 TL. 

1975 yılı içinde Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
ile Ajans arasında hiç bir sözleşme yapılmamış ve do-
layısıyle bir ödeme söz konusu olmamıştır. 

Ajansa TRT'nin abone olduğu bilinmekle birlik
te, yapılan ödeme hakkında kayıtlarımızda herhangi 
bir bilgiye rastlanmamıştır. 

5. — Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ile Ajans. 
arasında sözleşme yapılan yıllarda, Ajansın sözleşme 

hükümlerine uygun hareket edip etmediği hususu baş
lıca değerlendirme ölçüsü olarak kabul edilmiştir. 

Anayasamızın 121 nci maddesinin son fıkrası açı
sından «Haber Ajanslarının Tarafsızlığını Sağlayacak 
Tedbir ve Müeyyideler» tespit edilmemiştir. Bu konu
da Anayasamızın 22 nci maddesine göre davramlmak-
ta ve Ajansın habercilik faaliyeti basm mevzuat n:n 
hükümleri içinde mütalaa edilmektedir. 

6. — Herhangi bir mahkeme kararı intikal etme
diğinden hiç bir işlem söz konusu olmamıştır. 

ANKARA AJANSI 
1. — Basın Kanunu mucibince verilen beyanname

de adı, Ankara Ajansı (ANKA) olarak belirtilmekte
dir. 

2. — 1972 yılında «Siyasî, günlük ve Türkçe» ola
rak yayına başlayan Ajansın sahibi Mehmet Altan 
Öymen'dir. Ajans, şirket statüsünde değildir. 

3. — Kişiye bağlı bir kuruluş olduğundan, yöne
ticileri ve murakıpları söz konusu değildir. 

4. — Ajansa TRT'nin abone olduğu bilinmekle 
birlikte, yapılan ödeme hakkında kayıtlarımızda her
hangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. 

5. — Genel olarak tespit edilen herhangi bir ted
bir ve müeyyide bulunmamaktadır. Öte yandan, 
Ajansla TRT arasındaki hizmet sözleşmesinin hüküm
lerine kayıtlarımızda rastlanmamıştır. 

6. — Herhangi bir mahkeme karan intikal etme
diğinden hiç bir işlem söz konusu olmamıştır. 

HABER AJANSI 
1. — Ticaret unvanı «Haber Ajansı Anonim Şir

keti» dir. 
2. — Şirketin nev'i Anonim Şirket'tir. Sermayesi 

500 000 TL. dır. 12 . 4 . 1963 tarihinde kurulmuştur. 
Kurucuları ve şirket esas mukavelesine göre sahip 
oldukları hisseler şöyledir : 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şir
keti (650 pay), Muammer Kaylan (200 pay), Haldun 
Simavi (50 pay), Erol Simavi (50 pay) Tahsin Öztin 
(10 pay), Memduh Yaşa (10 pay), Feridun Eryılmaz 
(5 pay), Necati Zincirkıran (4 pay), Halit Karaku-
rum (2 pay), Sahabettin Gökçe (2 pay), Adnan Akın 
(2 pay), Cemal Altop (2 pay), Muammer Sürendallı 
(2 pay), Hakkı Yaygın (2 pay), Samet Koçyiğit (2 
pay), Mazhar Arda (1 pay), Sadi Bozkurt (1 pay), 
Asım Can (1 pay), Seyfi Cömert. (1 pay), Hilmi Ka-
rakurum (1 pay), Habib Kartak (1 pay). 

3. — Dosyalanmadaki 1968 yılma ait kayıtlarda 
şirketin İdare Meclisinde Haldun Simavi (Reis), Mem-

— 132 — 



C. Senatosu B : 4 11 . 11 . 1975 O : 2 

duh Yaşa, Necati Zincirkıran, Aydoğan Önal ve Sa-
met Koçyiğit'in bulunduğu görülmektedir. 1975 yılı 
kayıtlarından Haber Ajansı A. Ş. adına imtiyaz sa
hibinin Erol Simavi olduğu anlaşılmaktadır. 

4. — Bu konuda herhangi bir bilgiye rastlanma
mıştır. 

5. — Genel olarak tespit edilen herhangi bir ted
bir ve müeyyide bulunmamaktadır. 

6. — Herhangi bir mahkeme kararı intikal etme
diğinden hiçbir işlem söz konusu olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lûtfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

)>m<t 
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GÜNDEMİ 

4 NCÜ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 
I 

A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
dağıtım cetveli. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi. 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


