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Başkan, Başkanlık Divanının bu Birleşimdeki te
şekkül tarzına dair bir demeçte bulundu. 

Sayın üyelerden bazıları, Başkanlık Divanının bu 

Birleşimdeki teşekkülü ile ilgili olarak görüşlerini bil

dirdiler. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birleşime saat 16,10'da son verildi. 
Kâtip 

Başkan Niğde Üyesi 
Sadi İrmak Abdullah Emre İleri 

Kâtip 
Bursa Üyesi 

Barlas Küntay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Fahri Özdilek 

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

BAŞKAN — 7 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

n . — YOKLAMA 

| BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, zaptı 
sabık hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, zaptı sa
bık hakkında iki arkadaşımızın müracaatı vardır; 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 13 . 11 . 1975 gün be

şinci Birleşiminde, «Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım cetvelini 
hazırlayacak komisyona bağımsız üye seçimi» Ana
yasamızın 86 ncı İçtüzüğümüzün 112 nci maddesine 
uygun yapılmadığından, zaptı sabık hakkında söz is
tiyorum. 

Gereğine, emirlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hüseyin Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatomuzun 13 Kasım tarihinde 
yaptığı 5 nci Birleşimde, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı üyelerinin partilerarası dağıtımını ya
pacak komisyona, bağımsız üye seçimi yapılmıştır. 

18 Kasım günü yapılan 6 ncı Birleşimde geçen 
tutanak üzerinde ve usulsüz yapılan bu seçimi dile 
getirmek için söz istemiştim. O gün oturumu idare 
eden Sayın Başkan söz vermiş ve kürsüye davet 
etmiş olmasına rağmen, sonradan her nedense vaz
geçerek yasal konuşma hakkıma engel oldu. İçtü
zük dışı olan bu tutumun eleştirisini yapacak deği
lim. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu açılalı 25 gün oldu. Hâlâ 

kendimize bir Başkan seçememiş olmamızın kamu
oyundaki yankıları Türkiye Büyük Millet Meclisine 
güven sarsıcı hale gelmiş bulunmaktadır. Haftada 
iki gün toplantı yapmak, hatta bu toplantıların dahi 
çeşitli bahanelerle yapılmasını engellemek Senatomu
zun yüceliğine, millet nazarındaki itibarına gölge 
düşürücü mahiyet almıştır. , 

Sayın Cumhurbaşkanımızın dış gezisi bahanesi 
ortadan kalktığına göre gerekirse her gün ve devam
lı toplanarak Divan seçimlerine biran evvel çözüm 
bulmalı, çözüm bekleyen büyük ve millî iç ve dış so
runlarımıza eğilmeliyiz. 

Şimdi esas konuma geliyorum: 
13 Kasım tarihli Birleşimde yapılan seçimle ilgili 

görüş ve fikirlerimi arz edeceğim. 
Başkanlık Divanı üyelerinin dağıtımını yapacak 

Geçici Komisyon içtüzüğümüzün 17 nci maddesi
nin (B) fıkrasına göre kurulmaktadır. O halde bu 
komisyon üyelerinin seçiminde... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bir yanlışlık var. Arkadaşımız seçimlerin aslına mu
halif olduğunu beyan ediyor. Zaptı sabık hakkında 
konuşma, geçen defa yapılan konuşmada... 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, müsaade buyurunuz 
size de söz vereceğim. Arkadaşımız konuşurken sö
zünü kesmemenizi rica edeceğim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
ben söz istemiyorum; ama İçtüzüğe göre verilmiş 
sözün yerinde konuşulmadığını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, konuyu oraya inti
kal ettirip ettirmediğini ben de kontrol ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Ren
deci, sabrederseniz, zaptı sabık hakkında konuştuğu
mu göreceksiniz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Zaptı sabık hak
kındaki beyanlarda, zapta yanlış geçtiğinin ifadesi 
yapılır ve bitirilir. Halbuki, bir konunun yanlış ya
pıldığının tenkidini yapıyor arkadaşımız. İçtüzük 
buna müsait değildir; arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bu komis
yon üyelerinin seçiminde takip edilecek usulünde, 
Anayasamızın 86 ncı maddesi ve İçtüzüğümüzün 112 
nci maddesine uygun yapılması gerekmekte idi. Pe
şinen söyleyeyim ki, yapılan seçim Anayasamıza ve 
İçtüzüğümüze aykırıdır. Bağımsız aday olanlar; Sa

yın Oğuz, Sayın Mehmet Özgüneş ve Sayın İsmail 
İlhan arkadaşlarımızdır. Bu değerli arkadaşlarımızın 
saygınlığına inanır ve kendilerine saygı duyarım. Ki
şilikleri üzerinde duracak değilim. Üzerinde duraca
ğım konu sayın arkadaşlarımın seçiminde uygulanan 
yöntemin iki yönden Anayasa ve İçtüzüğümüze uy
gun düşmemesidir. 

Birincisi: Anayasaya ve İçtüzüğümüzdeki; «Ba
ğımsız» deyiminin anlamı, hiçbir parti ve grupa 
girmemiş üye anlamına gelmektedir. 

Bir üye bir partiye kayıtlı ise, o üye bağımsız sa
yılamaz. Bir partiye mensup olup da grup kurama
yan bazı arkadaşlarımızın bir grupa girememiş ol
ması Anayasa ve İçtüzük yönünden üyelerinin sayı
sal yetersizliğindendir; yoksa, bağımsız olduğundan 
değil. Bu gibi partiye mensup arkadaşlarımız kendi 
partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupuna 
dahildirler ve grupta aldıkları karara göre konuşur 
ve ona göre oy kullanırlar. Nitekim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 ncü maddesi bakınız 
aynen şöyle diyor: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi toplamı en 
az on olan siyasî partilerin, Birleşik Toplantıda grup
ları vardır. 

Yani, burada olan arkadaşlarımız da o grupa 
dahildirler. 

< Hiç bir siyasî partiye mensup olmayan üyeler 
de, Anayasanın münhasıran siyasî parti gruplarına 
tanıdığı haklara sahip olmamak şartiyle kendi ara
larında gruplar kurabilirler; bu grupların üye sayısı 
da ondan az olamaz...» Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü böyle diyor. 

Görüyoruz ki; Senatoda bir siyasî partiye men
sup olan üye, Senatoda grupu olmasa bile, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 ncü maddesine 
göre, o mensup olduğu partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grupuna dahildir. O halde, müstakil; 
yani bağımsız değildir. Bağımsızlıktan, tarafsızlık
tan kasıt; bir parti veya bir grup kararına uyma zo-
runîuğu olmayan üyeye ancak bağımsız denilebilir. 

13 Kasım tarihinde seçime katılan bağımsız üye 
adaylarından Sayın Özgüneş ve Sayın İlhan hiçfeir 
siyasî parti ve grupa dahil olmadığına göre, gerçek 
bağımsız sayılırlar; ama Sayın Ali Oğuz arkadaşımız 
Millî Selâmet Partisinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki Grupuna dahil olduğuna ve o grup toplan
tılarına katıldığına göre bağımsız sayılamaz. 

i 3 Kasımda yapılan 5 nci Birleşimde bu aday 
arkadaşlarımız için yapılan seçimin usulü ve usül-
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süzlüğü üzerinde duracağım. Bu yapılan seçimin de 
yasa dışı olduğunu bazı örneklerle kanıtlamaya ça
lışacağım. 

Anayasamızın 86 ncı ve İçtüzüğümüzün 112 nci 
maddesi, Senato salt çoğunlukla toplanır, salt ço
ğunlukla karar alır hükmünü koymuştur. Bu hüküm
leri tütün üye arkadaşlarımız bildiğine göre, Anaya
sanın ve İçtüzüğün bu maddelerini tekrar burada oku
yup vaktinizi almak istemiyorum. 

Her türlü seçimin bir Senato kararı niteliği ta
şıması gerçeği de Anayasa Mahkemesi kararı ile 
saplanmış olduğu sabitken, bu Anayasa kararı üze
rinde de ayrıca durmaylı gerekli görmüyorum. Çün
kü, bütün arkadaşlarım bunu biliyorlar. 

Söz konusu seçimin yapıldığı 13 Kasım 1975 ta
rihli tutanağı tetkik ettiğimizde, seçimde uygulanan 
yöntemin Anayasanın 86 ve İçtüzüğün 112 nci mad
desine uymadığını görüyoruz. 

Tutanaktan okuyalım; Sayım ve Ayırım Ko
misyonunun yaptığı ve neticeyi bildiren tutanağı 
okuyacağım. Saym Başkan, aynen şöyle söylüyor
lar: 

«Saym arkadaşlar; 
Yanılmış elan oylama neticesi geldi, okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimle

rinde esas tutulacak Dağıtım Cetvelini hazırlayacak 
Komisyona katılacak bir bağımsız üye için yapılan 
oylamaya 148 üye katılmış ve neticede aşağıda adları 
yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhsin Batur Sabahattin Özbek 
Samsun 

Ziya Gökalp Mülayim 
Oy sayısı 

Ali Oğuz 73 
Mehmet Özgüneş : 71 
İsmail İlhan : 4» 

Şimdi, görüldüğü gibi 13 Kasımda yapılan ba
ğımsız üye seçimine 148 sayın üye katılmıştır. Bu 
duruma göre seçimin geçerliği için en az 75 oy alın
mış olması gerekir. Halbuki alınan en çok oy 73'tür. 

Sayım ve Döküm Komisyonu tutanağından da 
anlaşılacağı ve biraz evvel okuduğum üzere Sayın 
Ali Oğuz 73, Sayın Özgüneş 71, Sayın İlhan 4 oy 
almışlardır. 

Anayasamızın 86 ve İçtüzüğümüzün 112 nci mad
desine göre, aday arkadaşlarımızın hiç birisi bu du
rum karşısında salt çoğunluğu sağlayamamış ve bu 
yüzden de seçilememişlerdir. 

Dikkat edilirse Sayım - Döküm Komisyonu ra
porunda da kazanan üye adedini belirtmekten özel
likle kaçınılmış, sadece alınan oyların sıralaması 
ve dökümü yapılmıştır. Sayın Oturum Başkanı Öz-
dilek'de oy sayılarını Genel Kurula duyurmuş Sa
ym Ali Oğuz arkadaşımızın seçildiğini tutanağa ge-
çirmemiştir. Nitekim, Sayın Başkanımızın tutana
ğa geçen sözleriyle; «Huzurunuzda okunan ve arz 
edilen bu neticeye göre Ali Oğuz arkadaşımız ko
misyonda 73 oyla değerlendirilmiştir» demektedir. 
Seçilmiştii değil, 73 oyla değerlendirilmiştir demek
tedir. 

I İçtüzük ve Anayasanın açık seçik hükümleri ya
nında böyle bir seçimin geçmiş uygulamalarda da ge
çersiz olduğuna ve seçimin yenilenmesine dair Cum
huriyet Senatosunun kararı da esasen mevcuttur. 
Örneğin, 25.12.1969 tarihli 18 nci Birleşimde Türki
ye Avrupa Ekonomik Karma Parlamento Komisyo
nuna üye seçimi yapılmıştır. «Biraz önce yapılan 
seçim sonuçlarını okutuyorum» diyor, o Oturumu 
idare eden Sayın Başkan: 

j «Yüksek Başkanlığa 
S Türkiye Avrupa Ekonomik Karma Parlamento 
| Komisyonu için yapılan seçime 93 üye katılmış ve 
i neticede ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
I gösterilen oyları almışlardır. 
1 Bilgilerinize arz olunur. 
ı 
j Sami Küçük Salih Türkmen 
| Tayfur Sökmen 
j Adil Ünlü : 35 oy. 
j Kasım Gülek : 21 oy, 
j Kudret Bayhan : 19 oy, 
i Mansur Ulusoy : 13 oy, 

Azmi Erdoğan : 3 oy, 
j Suat Hayri Ürgüplü : 2 oy almışlardır. 
| Saym Ünlü seçilmişlerdir, gündemimize devam 
j ediyoruz» diye ilân ediyor. 

Saym Ahmet Nusret Tuna, «Anayasanın 86 ncı 
maddesine göre, oya iştirak edenlerin yarısından faz
la oy almayan ne seçilmiş olur, ne iştirak edebilir.» 
diyor. Sayın Nusret Tuna bunu söyledikten sonra 

t Başkan, «seçildi» iddiasında bulunuyor. Yine Sa-
! ym Ahmet Nusret Tuna, «Yanlış yapıyorsunuz, Ana-
| yasaya muhalif durumdasınız, görüşme açın.» di-
! yor; görüşme açılmıyor, başka konuya geçiliyor. 
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Bu seçime 13.1.1974 tarihli 24 ncü Birleşimde I 
adaylardan Kudret Bayhan itiraz ediyor, itirazı, { 
«Avrupa İktisadî Konseyine bağımsızlar arasından 
seçilmek üzere adaylığımı koydum, Oylamaya 93 
Cumhuriyet Senatosu üyesi iştirak etmiş, adaylar- I 
dan Adil Ünlü 35, Kasım Gülde 21, ben de 19 oy al
mış bulunuyorum. Seçim Anayasanın 86 ncı madde
si gereğince bir Meclis kararı mahiyetindedir. Mev
cudun salt çoğunluğu bir arada birleşmedikçe; yani 
47 üye bir aday hakkında oy vermedikçe seçim ya- I 
pılmamış sayılır ve seçimin tekrarlanması lâzımge-
lirken, Başkan tarafından seçimin bittiğinin bildiril- I 
mes'i, Anayasaya tamamen muhalif bir tutumdur. 
içtüzüğün 6/6 gereğince hatanın tashihine tavassut I 
buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim.» di- I 
yor. I 

Bu önerge üzerine Genel Kurulda müzakere açı- I 
lıyor. Önerge üzer nde uzun tartışmalar olmuştur. I 
Bu uzun tartışmalarda pek çok arkadaşımız söz al- I 
mış. Ancak, ben birkaç örnek konuşmayı ve onlar- I 
dan bazı pasajları okumakla yetineceğim: I 

İlk sözü Sayın Şeref Kayalar o günkü Oturum- I 
da alıyorlar. Şeref Kayalar arkadaşımız bir Anaya- I 
sa profesörünün ilmî mütalâalarını dile getirdikten I 
sonra, devam ediyor: I 

«İlmî mütalaayı bir tarafa bırakalım; fakat hepimi- I 
zi. bağlayan ve hepimizi bağlaması lâzımgelen Anayasa I 
Mahkemesinin, yine değerli Halk Partisi Grupunun, İç- I 
tüzüğümüzün 4,15,16, 25,10A, 101 ve 176 ncı madde
lerine Anayasaya aykırılık sebebiyle vaki itirazı üzeri- I 
ne, Anayasa Mahkemesinin 1964-E 19 esas, 1965/11 I 
karar sayılı kararını aynen yüksek huzurunuzda oku- I 
m ak istiyorum: Anayasa Mahkemesi diyor ki: «Bir I 
yasama meclisinde çeşitli şekillerde karar alınır. Mec- I 
lislerde yapılan bir seçimin de, bir kimsenin belli I 
bir göreve getirilmesini sağlayan bir anlam taşıdığı I 
şüphesizdir:» I 

Seçimin bir karar anlamını taşıdığı şüphesizdir, i 
Nitekim, şimdiye kadar yapılan bütün oylamalarda { 
da bu böyle anlaşılmış ve Yasama Meclisinin yaptığı I 
Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek I 
Hâkimler Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin sonuç- I 
lar, o yasama meclisinin kararı olarak Resmî Gaze- I 
tede yayınlanmıştır; yani seçim bir karardır. I 

Dahası var; yine Anayasa Mahkemesi kararı de- I 
vam ediyor: I 

«Bir yasama meclisinde yapılan seçim'in sonucu, I 
o meclisin aldığı bir kararı ifade ettiğine göre, Ana- I 
yasada başka bir hüküm yok ise, bu seçimlerde de I 

j Anayasanın 86 ncı maddesinde yer alan genel ku
ralın uygulanması gerekir.» 

«Anayasanın 86 ncı maddesinde ise, Meclisle
rin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacağı 
ve başka bir hüküm olmadığı takdirde toplantıya ka
tılanların salt çoğunluğu ile karar vereceği yazılı ol
duğuna göre...» Çok sarih, dikkatinize arz ederim. 
«Bir Yasama Meclisi Genel Kurulunda yapılacak 
her hangi bir seçimde de bir adayın seçilmiş sayıla-
bilmesi için toplantıya katılan üyelerin salt çoğun
luğunun; yani yarıdan bir fazlasının oyunu alması 
gerekir. Bundan aşağı oy alanların seçilmiş sayıl
masına imkân yoktur.» diyor Sayın Kayalar; Anaya
sa Mahkemesinin bu hükmüne istinaden. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna arkadaşımız da aynı 
Oturumda söz alıyorlar ve diyorlar ki: 

I «Seçim ve karar nisabı bakımından Senato tat
bikatının başladığı ilk yıllarda belki biraz daha ha-

I ta yapmak mümkündür; fakat şimdi Sayın Grup 
I Eaşkammız okudu, kararlardan bir tanesinin muh

terem arkadaşlar, bu Anayasa Mahkemesinin tek 
I kararı değil, pek çok kararda seçimin bir Meclis 
I ka~arı olduğunu açıkça belirtmiştir. Ezcümle Cum-
I huriyet Senatosu seçimlerinin Seçim Kanununu gö-
I rüşmek üzere bir Karma Komisyon kurulmuştur. 
I 1964'te yapılan değişiklikte bu, Adalet ve içişleri 
I Komisyonundan teşekkül ediyordu. 73 üyenin oy-
I lara iştirak ettiğini hatırlıyorum. O zaman 73 üye 

ile yine Sayın Başkan Sırrı Atalay, Komisyon seçim-
I terinin tekemmül ettiğini bildirmiş idi. O zaman 
I Macit Zer en arkadaşımız bu seçime karşı itiraz et-
I ti. Netice itibariyle bu kanun Anayasa Mahkemesi-
I ne gitmiş idi; Anayasa Mahkemesi de gayet açık ola-
I tak: «Seçim bir Meclis kararıdır. 73 üyeyle 73 
I müspet oy veren var, 2- - 3 tane müstenkif var, 75 
I üyeyle seçim tekemmül etmemiştir, hatalıdır; fakat 
I Genel Kurulda bu mevzuun müzakere edilip, hata-
I sı Genel Kurulca tashih edildiğine göre, Kanunun 
I bozulmasına mahal yoktur.» diye tekrar bu kısma 
I temas etmiştir. 

I Çok açık bir mevzu. 93 üye iştirak edecek, 34 
I oy alan seçilecek... Yok arkadaşlar! Ne kadar iştirak 
I etmiş?.. 93. Yarısından fazla oyun bir şahıs üzerinde 
I toplanması şarttır. Bu kadar açıktır bu.» diyor Sa-
I yın Ahmet Nusret Tuna arkadaşımız. Gene hüküm 
I veriyor: «93 üye iştirak etmiştir, 34 üye bir arka-
I daşa oy vermiştir, bu bir Meclis kararıdır, Mec-
I üs kararı olduğuna göre, iştirak edenlerin salt çoğun-
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luğunun bir şahıs üzerinde toplanması lâzımdır.» 
hükmüne varıyor. 

Diğer taraftan Ömer Ucuzal arkadaşımız da ge
ne uzun bir konuşma yapıyor ve kısaca şunları söy
lüyor: 

«Meseleyi hukukî yönden ele almak mecburiye
tindeyiz, Her zaman hukuku hâkim kılacağız. İti
raz vaki olmuş, tetkik edilmiş, karara varılmış, 
varılan karar yine Yüce Heyetinize niyabeten varıl
mış bir karar, hiçbir zaman Başkanlık Divanının 
almış olduğu kararı müteakip kesinleşmez. Yüce 
Heyetiriizin tasvibine arz olunur. Yüce Heyetiniz 
ya o kararı olduğu gibi kabul eder veyahutta aksi de 
bir karar verebilir. Bu hukuktur; hukuka uyulması 
gerekir.» buyuruyorlar. 

Mustafa Tığlı arkadaşımız söz almış ve o da ge
ne Anayasanın 86 ncı maddesini ve İçtüzüğün 112 
nci maddesini dile getirerek, önergenin haklılığını 
ve seçimin geçersizliğini savunmuştur. Netice iti
bariyle önerge oylanıyor ve kabul ediliyor. 

Yine bahsettiğim Birleşimde Sayın Başkan Ünal-
dı oylamayı aynen şöylece tefhim ediyor: 

«Şimdi efendim, konu seçimin yeniden yapılıp 
yapılmaması mevzuudur. Çünkü o talep edilmekte-
dr . Seçimin yeniden yapılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim.» diye neticeyi o zaman 
Başkanlık Divanında bulunan Sayın Ünaldı Genel 
Kurula bildiriyor böylece. Bu karar sonucunda 
14.7.1970 ve 92 nci Birleşimde seçim yenileniyor. Bu 
seçim Tutanağı da şöyle: 

«Yüksek Başkanlığa 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 

Parlâmento Komisyonuna katılacak bağımsız bir üye 
için yapılan seçime İ l i üye katılmış ve neticede ilişik 
listede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Etem Erdinç Cemal Tarlan 

Avni Göktürk 

Azmi Erdoğan : 63, 
Feridun Cemal Erkin : 19...» ve devam ediyor: 
Böylece Sayın Azmi Erdoğan sak çoğunluğu al

dığı için,; «Sayın Azmi Erdoğan Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Karma Parlamento Komisyonuna üye se
çilmiştir.» diye Sayın Başkan neticeyi bildiriyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaç oyla? 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — 111 oyun 

63'ü ile... 
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j Bütün bu gerçekler sonucunda neticeyi bağlıyo
rum ve önerilerimi sunuyorum değerli arkadaşla-

î rım: 
1 3 . 1 . 1975 tarihinde yapılan 5 nci Birleşimdeki 

seçim, Anayasamızın 86 ncı ve İçtüzüğümüzün 112 
nci maddesine aykırıdır: yenilenmesi gerekir. 

İkinci önerim : 
Anayasamızın ve İçtüzüklere uygun olarak seçile

cek adayın da hiçbir siyasî parti ve grupa dahil ol
maması gerekeceği kanaatindeyim. Bunun için, öner
gemi Yüksek Başkanlığa takdim ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ünaldı, usul hak

kında buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müzakere mi 
ac-yoruz, ne oluyor?.. 

MEH.\TET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzu işgal etmemin sebebi, benden ev
vel konuşan arkadaşımın fikirlerine ve ortaya koy
duğu esasa aykırı fikir beyan etmek değil; ancak Tü
züğümüzün bir maddesinin yanlış tatbikat gördüğü 
gerekçesine istinat ediyor. 

Bir Tüzük maddesi tahrip edilmesin veya tahrip 
edilmeye görsün: o Tüzük maddesi, bu Yüksek He-
yerte bulunan her üyeyi, her grupu, hatâ başta Baş-
kankk Dh-amm her zaman ve devamlı surette rahat
sız i At\\ Bir Tüzük maddesi yanlış tatbik edilirse, 
o Tüzük maddesinin o yanlışlığı emsal gösterilir, de
vamlı surette o Tüzük maddesi başka istikametlere 
doğru sürüklenir. Bu sebepten huzurunuzu işgal edi
yorum, yanlış bir tatbikatı hiç olmazsa bundan son
ra önleyebilmek için konuşuyorum; hem sözlerim za
bıtlara girsin, hem de bundan sonra böyle bir tat
bikat olmasın. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tüzüğümüzde «Zaptı sabık hakkında konuşma» 

diye bir bölüm yoktur, madde de yoktur. Tüzüğü-
müğün i 15 ve 116 ncı maddeleri tutanaklar hakkın
dadır. Tutanakların nasıl bir muameleye tabi tu
tulacağını gösterir. «Zaptı sabık hakkında» denile
rek yanlış bir ifadeyle umumiyetle söz isteniyor. 
«115 nci madde zaptı sabık hakkında» deniyor ve 
kürsüye çıkılıyor; ama ifade kanaatimce yanlıştır. 
Tatbikat doğru olsun. 
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Bu maddenin esas ruhu, bir evveM birleşimde ce
reyan eden müzakeratta herhangi bir üyenin ağzın
dan çıkan sözlerden zabıtlara eksik veya fazla veya 
yanlış girenler var ise, o üye veya bir başka üye 
tarafından hemen ertesi birleşimde söz istenir, bu za
bıt düzeltilir. Bu maddeler; yani 115 ve 116 ncı 
maddeler düzeltmeye, tutanakların düzeltilmesine 
aittir. 

Binaenaleyh, bir sayın üye, «Ben geçen birleşim
de şunları şunları söyledim; fakat yanlış geçmiş ve
ya fazla geçmiş veya eksik geçmiş.» diye çıkar doğ
rusunu söyler, doğrusu zabıtlara girer veyahutta 
her hangi bir üye bir başkasının konuşmasının zabıt
lara yanlış girdiğini görür ve «geçen celse falan üye 
bu kürsüde konuştu, şunları şunları söyledi; ama bu 
sözler zapta girmemiş veya fazla girmiş veya yanlış 
girmiş» der, bu düzeltmenin yapılmasını Başkan
lık Divanından ister. 

İşte, mevcut maddemiz buna mütedairdir. Yok
sa, bu maddeyle zaptı sabık hakkında söz istcm'p 
bir evvelki celsede cereyan eden müzakcratın tenkidi 
veya ona karşı esvapların verilmesine müsait değil
dir bu madde. Eğer, bunu yanlış tatbik edersek, 
bu madde başka şekil alır; bundan sonra her birle
şimde bir evvelki birleşim esbabı mucibe gösteril
mek suretiyle söz alınır ve konuşma yapılır. 

Sayın arkadaşımın burada konuştuğu mevzu hak
kında bu fikirlerini beyan etmesi için Tüzüğümüzde 
kâfi madde vardır; başka maddelere göre söz isteye
bilir ve bu görüşlerini beyan edebilirdi; fakat Tüzü
ğümüzün 115 nci maddesine göre bu sözün kendisi
ne verilmesi mümkün değildi. 

Zabıtlara girmesi bakımından ve Başkanlığı ikaz 
etme yönünden huzurunuzu işgal etim. Özür dile-
• • 'm. 

.Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlar, arkadaşımız Atmaca'nın or

taya koyduğu konunun aleyhinde konuşmak isteyen 
var mı? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Mü
zakere açtınız mı efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bu durumu 
halletmek zaruretindeyiz. Ondan sonra yine zaptı 
sabık hakkında bir başka arkadaşımızın önergesi var
dır. Birincisini halledelim, müteakip arkadaşımı
za da söz verme fırsatı hasıl olsun. 

Bunun aleyhinde söz mü istiyorsunuz Sayın Ege? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bu meselede biz Divana yardımcı olmak is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tutulan 
yol hatalıdır. Muhterem arkadaşımız çıktılar, bunu 
izah ettiler. Şimdi bir önerge verildi, bu önerge üze
rinde muamele yapılamaz. O zaman biz müzakere
lere geçmiş oluruz. Bu teklif bir düzeltme değil
dir. Hakikaten yapılmış olan seçimler üzerinde ar
kadaşlarımızın itirazı varsa (ki, biz de aynı düşün
celere yaklaşabiliriz) o zaman müzakere açıldığında 
bu noktaya gelebiliriz. Onun için şimdi Sayın At
maca'nın ortaya koyduğu ve zatıâlinize tevdi ettiği 
önerge üzerinde muamele yapmaya imkân yoktur. 
Onun için lehinde ve aleyhinde konuşmak da usu
le aykırı olur. 

BAŞKAN — Sayın Ege, aslında Geçici Komis
yonun bütün üyelerinin yüksek tasvibinize kimler
den terekküp ettiğini arz ettikten sonra oylarınıza 
iktiran etmesi lâzım. Bu konuda müteakiben diğer 
a/kadaşların isimleri okunduğu zaman onunla bir
likte tekemmül edecektir. Ancak, seçim nisabı te
min edilemediğinden dolayı arkadaşımızın bu komis
yona katîlıp katılmaması gibi bir durum tahaddüs 
etti. Bunu düzeltelim, ondan sonra asıl komisyon 
üyelerinin seçimine geçeceğimiz zaman bu arkadaşı
mızla alâkalı durumun kıymetlendirilmesi üzerinde iş
lem yapacağız. Ben şu anda Atmaca arkadaşımızın 
ortaya koyduğu noktai nazarın hilâfında düşünen, 
bunun aksine iddiada bulunacak kimse varsa, ona 
söz vermek isterim. 

Aleyhinde mi konuşacaksınız, Sayın Rendeci? 
REFET RENDECİ (Samsun) — Ben bir usul

süzlüğe işaret etmek istiyorum. Arkadaşımız esas 
hakkında konuştu, Sayın Başkan; daha gündeme 
geçmediniz... 

BAŞKAN — Geçmedim, evet. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Evet gündeme 

geçmediniz, zabtı sabık hakkında söz verdiniz. 
Zabtı sabık hakkındaki sözden sonra gündeme ge
çeceksiniz. Gündemde seçim mevzuunu ele aldığı
nız zaman, burada bir hata olup olmadığı üzerin
de münakaşa ve müzakere açacaksınız. 

Sayın Atmaca'nın önergesi bu meselenin müza
keresine başlamadan zabtı sabık hakkındaki söz iste
miyle alâkalı olmayıp usulsüz olarak verilmiş bir 
önergedir. Yüce Senatoda karara bağlanmış, seçil
miş bir üyenin, Senatonun kararına iktiran etmiş 
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bir üyenin durumunun müzakeresini gündeme girme
den yapıyorsunuz. Bu, hem İçtüzüğe aykırıdır ve 
zatıâlinizin de böyle bir işi yapmaya yetkisi yoktur. 
Cumhuriyet Senatosu üyesinin de, Cumhuriyet Se
natosunun da lalettayin bir taleple meselenin üzerin
de müzakere açması mümkün değildir. Tüzükteki 
maddelere göre, ya hatadan dolayı kabul; seçimler
de yapılan usulsüzlük gibi İçtüzükteki diğer hüküm
lere dayanılarak verilmiş bir önerge olmadıkça, Cum
huriyet Senatosunun seçim kararını müzakere mev
zuu yapamazsınız. 

Bu sebeplerle evvelâ bunu usul meselesi olarak 
arz ediyorum. Bu meseleyi halletmeden diğer mese
leye geçemezsiniz. 

BAŞKAN — Sizinki ne hakkında Sayın Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bendeniz de 

usul hakkında konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi, Sayın 

Atmaca İçtüzüğün 115 nci maddesinden istifade ede
rek geldi ve konuştuk". O konuşma zaptı sabık 
hakkında ve bir düzeltme talebini havi. Madde öy
le diyor. Zaten bir düzeltmeyi arkadaşımız konuş
masıyla yaptı; artık bir önerge vererek bir müzake
re açtığımız takdirde usulsüzlük içine girmiş olaca
ğız ve bu da ileride emsal olacaktır. Her zaptı sa
bık hakkında konuşan arkadaşımız bir önerge ile bi
zi müzakereye götürürse, Sayın Başkan, bu işin 
içinden çıkamayız. Onun için arkadaşımın teklifi 
yerindedir, evvelâ gündeme geçilsin, Tüzüğün baş
ka maddesine istinaden önergelerini versinler ve on
dan sonra bu müzakere açılsın lütfen. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız ikinci önergemin; yani sözle
rimin sonunda arz ettiğim önergemin gündeme ge
çildikten sonra okutularak müzakere açılması gerek
tiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Zaptı sabık hakkında arkadaşımızın teklifini din

ledik, müteakiben bu talebini ifa edecektir. Bina
enaleyh, şimdi verilmiş ikinci bir tutanak düzeltme
si hakkında bir teklif vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
18.11.1975 günü Cumhuriyet Senatosunun açılışı, 

yoklama ve yapılan işlemler tutanağı ile 20.11.1975 
günü doğan dunım üzerinde konuşmak istiyorum. 
Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan 

Niyazi Unsal 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sadi Irmak ar
kadaşımızın burada görevde bulunduğu sıraya ait 
olan zamanla alâkalıdır. Tensip ederseniz, bu ar
kadaşa söz vermek istemiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz benim 18.11.1975'te ve 20.11.1975'te 
Senatonun düştüğü durumla ilgili söyleyeceklerim, 
Senatonun varlığı ile Senatonun amacıyla, kendisin
den beklenenlerle ilgilidir. Buradaki yaptıracağım 
düzeltme her hangi bir ufak yanlışlık değil, esasa 
müteallik bir yanlışlıktır. Bunun için konuşmak is
tiyorum. Benim söyleyeceklerimi dinledikten sonra 
sanıyorum ki, Yüce Senatonun üyeleri de bu gö
rüşlerime katılacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, müsaade eder
seniz sizin temas edeceğiniz konuyu daha fazla vu
zuha kavuşturacak burada bazı tezkereler vardır. 
Onları okuttuktan sonra eğer ısrar ediyorsanız, o 
zaman size söz vermeyi daha uygun telâkki ediyo
rum. Müsaade eder misiniz, biraz intizar buyurun... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Peki Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma isteyen ar
kadaşlarımız var. Bunlar Hilmi Nalbantoğlu ve Hü
seyin Öztürk arkadaşlarımızdır. Her iki arkadaşım
dan ricada bulunuyorum; biz asıl gündeme henüz da
ha girebilmiş değiliz. Geçen gün bir arkadaşımın 
vaki talebini hepinizin huzurunda oylattım, is'af bu
ya madınız. Bu arkadaşlarımdan da şahsen rica edi
yorum; tensip ederlerse gündemle alâkalı işlere gir
dikten sonra bu konuşmalarını yapsınlar. Müsaade 
buyursunlar asıl tezkereleri size arz etmek imkân 
ve fırsatını bize mazhar kılsınlar. 

2. — 18 -24 Kasım 1975 tarihleri arasında Pa
kistan'ı resmen ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Fahri 
S. Kom türk'e, İçtüzüğün 1 nci maddesi gereğince 
Tabiî Üye Fahri Özdüek'in vekillik etmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/692) 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyorum. 
Bir tezkee vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Pakistan İslâm Cumhuriyeti Başkanı Fazal 
Eîâhı Chaudhry'nin resmî daveti üzerine, 18 Kasım 
1975 Salı günü Ankara'dan uçakla Islâmabad'a 
hareket ve 24 Kasım 1975 Pazartesi günü avdet et
mem kararlaştırılmıştır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanı henüz seçileme-
miş bulunduğundan Senato İçtüzüğünün 1 nci mad
desi gereğince, Başkanlık görevini fiilen yürütmekte 
olan Tabiî Üye Sayın Fahri Özdilek'in dönüşüme 
kadar - Başkan seçilip görevine başlamadığı takdir
de - Cumhurbaşkanlığına vekillik edeceğini arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Hasan Aksay'a, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün vekillik*etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkresi (3/691) 

BAŞKAN — Müteakip tezkereler var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 

Hasan Aksay'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalış
ma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun Vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/693) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri Özdilek 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/694) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Balkanı ih

san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztrük'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz edrim. 

Fahri Özdilek 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'a, Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/695) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Malıiye Balka

nı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne kadar; 
Maliye Bakanhğına, Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri Özdilek 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

7. — 18-24 Kasım 1975 tarihleri arasında Pa
kistan'ı resmen ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Fahri 
S. Korutürk'e Hükümetimizi temsilen refakat edecek 
sayın üyelere dair Başbakanlık tezkeresi. (3/696) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelmiş olan ve Se
natoyu ilgilendiren bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 8 - 2 4 Kasım 1975 tarihleri arasında Pakistan'ı 

resmen ziyaret edecek Cumhurbaşfkanı Fahri S. Ko
rutürk ve eşine Hükümetimizi temsilen ekli listede ad
ları yazılı senatörlerin refaikat etmesi haklkında Dışiş
leri Bakanlığından alınan 11.11.1975 tarihli ve SİOD/ 
SİCAB - 9G0 - 1140 sayılı yazının sureti ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gör-deriîrnesini saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

Sayın Cumhurbaşkanı ve Bayan Korutürk'ün Pa
kistan'a yapacakları resmî ziyarette kendilerine Parla
mentodan refakat edecekler: 

Sayın Cevdet Ayfkan, C. Senatosu Tokat Üyesi. 
Sayın Bahriye Üçok, C. Senatosu Kontenjan Gru-

pu Üyesi. 
Sayın Sami Küçük, C. Senatosu Millî Birlik Grupu 

Üyesi. 
Sayın Lûtfi Doğan, C. Senatosu Erzurum Üyesi 

Sayın Nurettin Akyurt, C. Senatosu Malatya Üyesi 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
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Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat eden sayın arka
daşlarımızın Cumhurbaşkanlığı refakatinde yurt dışı
na gitmeleriyle alâkalı yazılarında isimleri okunan 
sayın senatörleri teker teker okutup, oylarınıza suna
cağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, oylan
maz. Bir görev ile gittikleri takdirde oylanır. Cum
hurbaşkanı refakatinde seyahat eden üyeler bir görev 
almış değillerdir. Cumhurbaşkanıyle beraber bilgiye 
sunulur, karar alınmaz.- 78 nci maddede; ancak bir 
geçici görev veya devamlı görev alan üyeler için ka
rar alınır. Hükümetin önergesinde, -karar alınması 
hususu yanlıştır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önerge, Başbakanlık
tan bize 73 nci maddeye göre karar alınması teklifiyle 
gelmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, yan
lış. Gelen her şeyde Cumhuriyet Senatosu bir karar 
almaya mecbur değildir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz 78 nci maddeyi 
bir defa daha okuyalım: 

«İki Meclis üyeliği bir kişide birleşemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve 

diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluş
larda, Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğ
rudan doğruya veya dolayısryle katıldığı teşebbüs ve 
ortaklıklarda, kamu yararına çalışan derneklerden 
özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağ
lanmış olanların yönetim kurullarında ve başka işle
rinde görev alamazlar ve bunların herhangi bir yüklen
me işini doğrudan doğruya veya dolayısıyle kabul 
edemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme 
organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı 
resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemez
ler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak 
üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi 
kabul edebilmesi, kendi Meclisinin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşa-
rnayan diğer görev ve işler kanunla gösterilir» diyor. 

Bu karara göre, bu oylama yapılıyor. Müsaade 
buyursanz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; ama 
bir vazife, bir görev verilmiş değildir ki; şimdiye ka
dar bu şekildeki seyahatler oylanmamıştır, bir karar 
alınmamıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, önemi yok. 
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I BAŞKAN — Sayın arkadaşım oylamada bir 
I mahzur mu görüyorlar?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
I Başkan, hakikaten oylanamaz. Anayasa maddesi ger-
I çekten bir resmî görevi kapsayan hüküm ihtiva eder. 

Bu görev değildir, bir seyahattir. Bu itibarla bir bid'at 
olmasın, bir gelenek olmasın. Bunun için oylamayım 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, Devlet Baş-
I kanı resmî bir görev iie yurt dışına gittiğine, kendi

lerine refakat eden arkadaşlar da bu resmî görev-
I cinin yanında bulunduğuna göre; bunu bir seyahat 

telâkki edelim mi, etmeyelim mi?. Arkadaşlarımızdan 
bunun dışında konuşmak isteyen va/ mı?. 

Buyurunuz Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım: 

Anayasamızın «üyelikle bağdaşamayan işler» ko
nusunda madde 78'deki ibaresi aynen şudur; « Ba
kanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul 
edebilmesi, kendi Meclisinin kararma bağlıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Cumhurbaşkanı resmî bir ziyarette bulun

mak üzere Türkiye'den ayrılırken; Türkiye Cumhu
riyeti Parlamentosunun hem Meclis, hem Senato ka
nadından çeşitli partilere ve topluluklara bağlı olan 
arkadaşlardan birer kişiyi beraberlerinde götürmek 
istemişler ve bunun için Hükümete bu isteklerini b.iî-

I dirmişlerdır. Hükümet de bunun üzerine parti baş-
kanlarıyle temas ederek, parti başkanlarının muvafa
katim aldıktan sonra, parti grupları içerisinde bazı 
arkaehjlan vazifelendirmişlerdir ve bu vazifelendiri
len arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanıyle beraber 
resmî bir ziyarete katılmışlardır. Bu arkadaşların res
mî bir vazife yapmakta oldukları kabul edilmelidir. 
Çünkü, bazı muhterem arkadaşlarımın ifade ettiği 
gibi bu, sadece bir seyahat, sadece bir geziden ibaret 
değildir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Harcı
rah aldılar mı, harcırah? 

I İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Resmî 
bir vazife olarak kabul edilir. Sayın Cumhurbaşka
nının refakatinde böyle bir geziye katılmak resmî 
vazife yapmaktan başka bir şey değildir. 

| Onun için oylanmasında hiç bir mahzur yoktur; 
! oylanabilir efendim. 
| Saygılarımla. 
j BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın arkadaşlar; bir konuyu hatırlatmak lüzu-
j mu hâsıl oldu. Şimdi adları okunan arkadaşlarımı-
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zm malî formalite bakımından haklarında doğru dü
rüst bir işlem yapılabilmesi için bunların kararınıza 
iktiran etmesi zarureti vardır kanaatindeyim. Bu se
beple oylamada fayda olacaktır. (A. P. sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) Arkadaşların isimlerini te
ker teker okuyorum ve oylarınıza arz edeceğim. 
(A. P. sıralarından «Hep beraber okunsun, hepsi bir
likte okunsun» sesleri) Bir defa daha tekrarlıyorum, 
bilâhara hepsini birlikte oylarıniza arz edeceğim. 

Sayın Cevdet Aykan, Tokat Üyesi, Sayın Bah
riye Üçok, Kontenjan Grupu Üyesi; Sayın Sami 
Küçük, Millî Birlik Grupu Üyesi; Sayın Nurettin 
Akyurt, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi. 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Cumhurbaşkanına seyahatlerinde refakat 

eden bu beş arkadaşımızın birlikte seyahate katılma
larını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

S. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
dağıtım cetveli. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
Başkanlık Divanı seçimine esas tutulacak dağıtım 

cetveli ile alâkalı bir konu gündemimizde bulunmak
tadır. Başkanlık Divanı seçimine esas olacak dağı
tım cetveli için geçici bir komisyon teşekkülü derpiş 
edilmiş, bunun için guruplardan temsilci arkadaşlar is
tenmişti. Henüz bir grup arkadaşlarımızın seçimi ola
mamıştır. Adalet Partisinden isimler geldi; bir nok
sanı ile idi. Adalet Partisi ile istimzaç ettik. Grup 
Eaşkanvekili, kendileri de katılacağı için ismini yaz
mamışlar, ilâve ettirdik. Kontenjan senatörleri ar
kadaşlarımızın isimleri geldi, Millî Birlik Grupundan 
da isim geldi. 

Biraz evvei Sayın Atmaca'nın burada, «Usulsüz 
bir seçim yapılmıştır» diye iddia ettiği tarafsızlar ve 
grupsuzları temsilen bir arkadaşımız ile alâkalı bir 
durum vardır. Bununla ilgili bir takrir var, biraz son
ra okutacağım ve arz edeceğim. 

Sayın Halk Partisi Grupundan da Geçici Komis
yona katılacak arkadaşlarımızın adları geldi. 

Bundan evvelki geçici komisyon teşkili ile alâ
kalı vazifelendirdiğiniz ve bilâhara onların yeteri de
recede sizi tatmin edemeyen yazıları karşısında va
zifeden ayrılmış olan arkadaşlar için Genel Kuru
lunuz toptan bir karar almış bulunuyordu. Şu anda 
dört grupun temsilcisi arkadaşlarımızın isimlerini 
okumak ve bunları tasvibinize arz etmek üzere işi 
neticelendireceğiz. Ancak, bir eksik tarafı olan, ta

rafsızlar ve grupu olmayan arkadaşlarımızın; ba
ğımsızların durumunu yeniden bir düzene sokmak 
için bir takrir vardır, bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
13 . II . 1975 günkü Birleşimde bağımsız veya 

grup kuramayanlar arasından 73 oyla seçildiği bildi
rilen Sayın Ali Oğuz'un seçimi İçtüzüğümüzün 112 
nci maddesine aykjn olduğundan, söz konusu seçim 
işleminin geçersiz sayılmasını ve bağımsız veya grup 
kuramayanlar arasından bir komisyon üyesi seçiminin 
tekraren icrasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan; bu, anameselernlze göre talî bir meseledir. Bi
naenaleyh, önce Komisyon raporu üzerinde bir neti
ceye varalım; Başkan seçilsin ve Divan teşekkül et
sin, ondan sonra bu mesele halledilirse daha iyi olur 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul)— Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın At

maca'nın önergesinde ileri sürdüğü konulara Adalet 
Partisi Sayın Grupu mensubu arkadaşlarımızın söy
lediği sözleri hep dinledik. Şimdiye kadar sükût et
tik, hakikaten gündeme geçilmek gibi bir keyfiyete 
ihtiyaç vardır, düşüncesinde olduğumuz için. Çünkü, 
zatıâliniz celseyi açtığınız zaman, «Gündeme geç
meden evvel bu konuyu halledelim» diye bir ifadede 
bulundunuz. 

BAŞKAN — Evet... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz bu
na saygı ile gündeme geçersiniz diye bekledik; ama 
şimdi artık öyle anlaşılıyor ki, Sayın Atmaca'nın iti
razının tetkiki ve halli en birinci, en başta gelen gö
revimizdir. Çünkü, gündemimizde yazılı olduğu üze
re Başkanlık Divanını teşkile medar olacak dağıtım 
çizelgesini yapmaya yetkili Komisyonun üyelerinden 
birinin varlığı veya yokluğu, Tüzüğe ve Anayasaya 
uygunluğu veya uygun olmayışı bahis konusudur. Bu 
konuyu halletmek zorundayız; ilk işimiz, ilk görevi
miz budur. Bu yapılmadığı takdirde sayın Ünaldı' 

î nın teklif ettiği gibi hareket edersek, gerçekten biz bu 
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Senato Genel Kurulunun yüklendiği görevi Tüzüğe 
uygun olarak yapmış olmayız. 

İstirham ediyorum, bu konuyu halledelim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
17 üyeden terekküp edecek olan geçici komisyo

nun bir üyesinin seçimi, Atmaca arkadaşımızın ileri
ye sürdüğü ve size izaha çalıştığı durum karşısında 
muallel bir vaziyette bulunursa, Komisyonun faaliye
te geçmesi ile alâkalı durumu Heyeti Umumiyenize 
oylamak için arz edecek bir imkân hâsıl olmayacak
tır. 

Bu sebeple, 17 nci üye diye seçeceğimiz arkadaşın 
durumunu tespit ve kendisinin bu işe seçimini kıy
metlendirmiş, ondan sonra Komisyon üyelerinin he
yeti umumiyesini, huzurunuzda isimlerini okumak su
reti ile vazifelendirmiş olalım; Bunun yapılmasmı bil
hassa rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ifadeniz arasında bir cümle geçiyor, dikkatinizi 
çekmek üzere söz istiyorum, Saym Başkanım, 

BAŞKAN — Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dediniz ki, 
Sayın Aîmaca'nın itirazı üzerine, bu konuyu hallede
lim. Doğrudur; biz de onu yapmak istiyoruz. Gerekli 
ve doğru bir esbabı mucibe söylediniz; ama bir şey 
daha söylediniz Saym Başkanım, affedersiniz, diyor
sunuz ki; «Bunu halledelim, ondan sonra hemen Ko
misyonun çalışmayım sağlamak üzere tasvibinize arz 
edeceğim hususları okuyalım.» 

BAŞKAN — Komisyonun terkibini arkadaşlara 
okumak ve onların vazifeye devamını temin etmek 
için oylarını almak istiyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Saym Başkan, 
takririn ilgili olduğu mevzuda söz istiyorum. Takriri 
oya koi'acaksamz aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oya koymak ihtiyacındayım, çünkü 
size bir önerge okuttum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de lehin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Saym Başka

nım, muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bütün gayretlerimiz, şu kişinin seçilmesi ve

ya bu kişinin seçilmemesi değil. Cumhuriyet Senato
su çalışmalarını Anayasaya, kanunlara ve İçtüzüğe 
göre yapar. Bu tatbikatın üzerinde hassasiyetle dur
mamız lâzım. Bir yanlışlık ileride karşımıza emsal 
diye çıkabilir. 
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Arkadaşlar; 
Cumhuriyet Senatosunda bir bağımsız üyenin Ko

misyona girmesi için gizli oyla seçim yapılmıştır ve 
hepimiz rey verdik : Bir arkadaşımız 71 fey, diğer bir 
arkadaşımız da 73 rey aldı ve zannediyorum ki, top
lam 144 Cumhuriyet Senatosu üyesi oy kullandı. 
Cumhuriyet Senatosunda kararlar bu nevî seçimlerde 
salt çoğunlukla alınır. Nedir?.. 93 kişi oylamaya ka
tılım?; ise bu oyun yarıdan bir fazlasını alan kimse se
çilmiş sayılır. 

Şimdi, bağımsızlar arasından bir arkadaşımız aday 
gösterildi ve sonradan diğer bir arkadaş da aday gös
terildi; iki arkadaş Cumhuriyet Senatosunun umumî 
oyuna arz edildi ve 73 rey biri, 71 rey diğeri aldı. 
Şimdi, bu ne demektir?.. 73 reyi alan salt çoğunluğu 
sağlamıştır. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Öyle şey yok. 
(C. H. P. sıralarından «Hayır, olmaz» sesleri). 

BAŞKAN —• Müsaade buyurunuz efendim. 
REFET RENDECİ (Devamla) — Müsaade ediniz 

beyefendi. 
Cumhuriyet Senatosunda Başkan seçimi yapmıyor

sunuz ki... İçtüzükte, komisyon üyeleri 93 rey alarak 
seçilecek, diye bir maddeyi bize göstersenize... 93 üye 
seçime katıldığı zaman, bunun yarısından bir fazla
sını alan üye, komisyona seçilmiş sayılır. Bu İçtüzü
ğün açık hükmü. Bu vaziyette siz bu üyeyi nasıl se
çilmemiş kabul edersiniz? Cumhuriyet Senatosunca 
alınmış bir karardır. O kararın meriyetten kaldırıl
masını gerektirecek İçtüzük hükümlerini bulmadan, 
n İçtüzük hükümlerinin ortaya koyduğu şartlan tak
rir ih Umumî Heyete arz etmeden, bunların usulî 
veya kanunî olduğunu müzakere etmeden, bir arka
daşımızın zaptı sabıkta beyan ettiği ifade ile «Efen
dim, yeniden oylama yapılsın.» denir mi?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Heyetlerde bir daha bir meseleyi müzakere 

edip, kesin karara bağlamak mümkün olur mu?.. Her 
m "selede bir arkadaş çıkar-da, «Bu olmadı» derse, 
bu Heyetlerden nasıl kanun, karar çıkaracağız?.. Her 
meseleyi yeniden mi ele alacağız?.. Bu, bir defa müm
kün değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Teklifini 
söyle. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Seçilmiş bir ar
kadaşın seçilmişliğini ortadan kaldırmak hukuken 
mümkün değildir. Ancak kendisi istifa ederse bu ko
misyon üyeliğinden, yeniden seçim yapabilirsiniz, bu
nun dışında başka türlü seçim yapmak mümkün de
ğildir. 
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EKREM KABAY (Burdur) — Mümkün. 
REFET RENDECİ (Devamla) — 73 oy, bir üye

nin bir komisyona seçilmesi için kâfidir; seçim nor
maldir, Tüzüğe uygundur, yeni bir seçim yapamazsı
nız. Bu bir. 

Arkadaşımızın önergesiyle de bu seçimin yenilen
mesine gitmek içtüzük hükümlerine göre mümkün 
değildir. Bir hatalı oylamaya; 76 ve 77 nci madde
lere dayanmıyor, bir tekriri müzakere talebi getirmi
yor, bir kararın ortadan kaldırılması için İçtüzükte 
tayin edilmiş diğer maddelerin hiçbirisine dayanmıyor. 
Bugün aldığınız ve karara bağladığınız bir mevzuda, 
bendeniz de öbür celsede, «Zaptı sabık hakkında söz 
istiyorum, bir de önerge veriyorum, o kararınızı da 
kaldırın.» dersem ne yapacaksınız?.. Kaldı ki. mese
lenin hukuka aykırı yönü de yok arkadaşlar. Bir ko
misyon üyesini Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyeti 
seçer. Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyetinde alışıl
mış teamüle göre, komisyonlarda oranlan tutrurabil-
me'k için, gruplara ayrılmış kişiler Gruplarca aday 
gösterilir Ve gizli oyla burada seçim yapılır. 

FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Teklifini 
söyle kardeşim, teklifini söyle. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Sayın. Başkan 
şimdi diğer komisyonlara seçim yapacaklar. Bu ko
misyonlara seçim yaparken, işarî oyla seçim yapamaz
lar. Gizli oyla seçim yapılacak, oy pusulaları atılmak 
suretiyle seçim yapılacak. Ancak, o zaman İçtüzüğe 
uygun. olur. 

Şimdi durum bu. Bu arkadaşımız gizli oyla yapı
lan seçimde salt çoğunluğu sağlamış ve 73 oy alarak 
komisyona girmiştir. (C. H. P. sıralarından «Sağla
yamadı» sesleri.) Bağırmayla, itiraz etmeyle İçtüzü
ğün bu hükmüne karşı hiçbir suretle çıkamazsınız. 

Muhterem arkadaşlar: 

Usulsüzlük nerede?.. Bazı arkadaşlarım usulsüzlü
ğü. şurada bulurlar : Bağımsızlar kendi aralarında top-
lanacaklarmış, bir kişiyi aday göstereceklermiş... Ba
ğımsızların bir grupu yok ki, bağımsızlar Cumhuri
yet Senatosu içerisinde bir organ değiller ki, bir top
luluk değiller ki... Bağımsızlar bağımsızdır, herkes 
kendi basınadır; ama bir üye kendisini aday olarak 
teklif edebilir veya herhangi bir üye, bir parti grupu 
mensubu olmayan arkadaşın üyeliğini teklif edebilir. 
Nitekim iki kişi teklif edilmiştir, Cumhuriyet Senato
su Umumî Heyeti de yapılan oylama ile bu arkadaşı 
seçmiştir. 

Şimdi, arkadaşlarımın anlayamadığım bir nokta
ları şu mu acaba?.. Bu arkadaşımız 93 oy almadığı 

için seçilmemiştir mi demek istiyorlar?.. (C. H. P. sı
ralarından «Hayır» sesleri.) . 

Eğer itirazları bu ise, bunun da Tüzükte yeri yok. 
İçtüzüğümüz «Salt çoğunluk» diyor. Arkadaşlar, salt 
çoğunluk vardır, 144 kişi seçime iştirak etmiştir. 
(C. H. P. sıralarından «148:> sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, lütfen bağlayınız. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Benim kanaatime göre, yapılmış olan muamelede 
ve seçimde bir usulsüzlük yoktur, bu muameleden ge
ri dönülemez. Arkadaşımızın verdiği önerge, geri dön
meyi gerektirecek hukukî nitelikleri ihtiva etmemek
tedir. Bu sebeple bu önerge oylanamaz. Cumhuriyet 
Senatosunun bir kararı vardır ve Cumhuriyet Senato
sunun kararlarından nasıl dönüleceği İçtüzükte belir
tilmiştir. Bu talep ile Cumhuriyet Senatosu kararın
dan dönemez. Bu dönüşü yaparsanız; Sayın Başkan 
böyle bir oylamayı yaparsa ileride yanlış bir tatbika
ta sebep olur ve Cumhuriyet Senatosunun olgun, kül
türlü, tecrübeli üyelerini yanlış bir istikamete götürme 
ve yanlış bir teamül yaratma gibi bir havanın içerisi
ne sokarlar ki, bu da Cumhuriyet Senatosunu zedeler. 

Bunları saygıyle arz ederim, önergenin oylanama-
yacağını beyan eder, saygılar sunarım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Bir şeyi müsaade buyurun. 
Sayın arkadaşlar: 
13 KasMn 1975 günü vazifeli 3 arkadaşımızın; Tas

nif Heyetinin verdiği raporda; oya iştirak 148 deni
yor. Salt çoğunluk 75 olması gerekir. Aslında şimdi 
adlarını okuyacağım arkadaşların oy alma durumları 
şöyledir : 

Ali Oğuz 73, Mehmet Özgüneş 71, İsmail İlhan 4 
oy almışlardır. 

Bu ssbepîe salt çoğunluk denilen müessese işler 
bir hale girememiştir. Bu sebeple başka teklif yok 
ise, o gün aday gösterilen Ali Oğuz, Mehmet Özgü
neş ve İsmail İlhan arkadaşlarımızın tekrar aday ola
rak gösterildiklerini düşünerek gizli oylarınıza bu 
arkadaşlarımızı sunacağım. Kimi tensip ediyorsanız, 
vazifeli arkadaş. o komisyonda faaliyete girebilir. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, İsmail 
İlhan burada olmadığı bir sırada aday olarak ismen 
bildirilmiştir. Ben şiddetle karşısındayım. İsmail İlhan 
aday değildir, feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan arkadaşımız aday
lıktan vazgeçiyor. Bu takdirde... 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
yanlış bir uygulama yapıyorsunuz. Evvelâ aday tes
piti ve önergenin oylanması lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, bu arkadaş
larımızın adaylığı, kendileri feragat etmediği müd
detçe devam ediyor. Kimi teklif ediyorsanız bekliyo
rum efendim. Başka aday var mı?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok efendim; 
2 tane aday var, başka yok. Seçime geçelim Sayın 
Başkan. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz yerimden bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

görücünüze bütün gönlümüzle katılıyoruz; ancak 2 
birleşim önce iyi veya kötü bir seçim yapılmış ve so
nucu Yüksek Başkanlıkça ilân edilmiştir. Yapılmış 
olan seçimin geçersiz sayılmasına dair bir önerge var
dır, onu oylayın ondan sonra seçimi yapın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kararı aldınız; 
karar abnca öyle olur. Seçimin yenilenmesi kararını 
aldınız biraz evvel. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşım... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tamam Sa

yın Başkan, kararınız doğrudur efendim. 
BAŞKAN — Teklif edilecek yeni aday arkadaşı

mızın adının gelmes;ni bekliyoruz efendim. 
(A. P. sıralarından «Ali Oğuz» sesleri.) 
BAŞKAN — Ali Oğuz, evet efendim. 
(C. TT, P. sıralarından «Mehmet Özgüneş» sesleri.) 

BAŞKAN — Mehmet Özgüneş, evet efendim. 
Bu iki arkadaşımız, geçici komisyona, bağımsız ve 

grupsuzlan temsilen aday gösterilmişlerdir. Kendileri 
seçiminize arz edilecektir. 

Tasnif Heyetini tespit etmek için ad çekiyorum. 
Sayın Adnan Karaküçük?.. Burada. 
Sayın Fevzi Hakkı Esatoğîu?.. Yoklar. 
Sayın Hayrı Öner?.. Yoklar. 
Say.n Ömer Ucuza!?.. Buradalar. 
Sayın Kemal Kılıçoğlu?.. Buradalar. 
Tasnif Heyeti. Saym Adnan Karaküçük. Saym 

Ömer Ucuzal ve Sayın Kemal Kılıçoğlu arkadaşları
mızdan oluşmaktadır. 

Oy verme işlemine hangi arkadaşımızdan başla
yacağımız hususunun tespiti için ad çekiyorum... Sa
yın Cengizhan Yorulmaz (Ankara) 

Oy verme işlemi dağıtılmış bulunan zarf - kâğıtla 
gizli olarak yapılacaktır. 

(Ankara Üyesi Cengizhan Yorulmaz'dan başlana^ 
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın efendim. 
(Oyların ayırımına geçildi.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bundan evvel ya

pılmış oylamayı birinci tur addedersek; şimdi ya
pılan ikinci tur oylamanın sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanhk Divanı seçimle

rine esas tutulacak dağıtım cetvelini yeniden hazırla
yacak olan komisyona katılacak bir bağımsız üye 
için yapılan oylamaya (154) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adlan yazılı üyeler, hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Adnan Karaküçük Ömer Ucuzal 

Üye 
Kemal Kılıçoğlu 

Mehmet Özgüneş 76 
Ali Oğuz 75 
Boş oy 3 
Toplam 154 

BAŞKAN — İkinci oylamada da nisap temin 
edilememiştir. 3 ncü tur ov'amaya geçiyoruz. Arka
daşlarımızın seçilmiş olabilmesi için 154 oy iştiraki
ne karşı 78 oy alması gerekirdi. 3 ncü tura başlıyo
ruz, zarflar tevzi edilsin. 

Oylamaya geçiyoruz. 
(Ankara Üyesi Cengizhan Yorulmaz'dan başla

narak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyiamaya katılmayan saym üye 
var m-? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Adnan Karaküçük. Sayın Ömer Ucuzal. 
Sayın Kemal Kıhçoğlu arkadaşlarımız lütfen tasnif 
heyetindeki yerlerini alsm'ar efendim. 

(Oyların ayrımına geçildi) 
BAŞKAN — Saym arkadaşlar; 
Üçüncü tur oylamaya ait olan tezkereyi okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanhk Divanı seçimle

rine esas tutulacak dağrtım cetvelini yeniden hazırla
yacak olan komisyona katılacak bir bağımsız üye 
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için yapılan oylamaya (137) üye katılmış ve netice
de aşağıda adlan yazılı üycıer hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif f? eyeti 

Üye Üye 
Adnan Karakucak Ömer Ucuzal 

Üye 
Kemal Kıhçoğlu 

Mehmet Özgüneş 71 
Ali Oğuz 65 
Boş 1 
Toplam 137 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
137 oya iştirak eden arkadaşımızın salt çoğunlu

ğu 69 kişi eder; 71 oyla Sayın Özgüneş seçilmiştir. 
komisyon üyesi olarak faaliyete devam edecektir. 

Şimdi, geçici komisyon üyelerinin adlarını oku
mak suretiyle vazifelendirilmelerine ait olan tasvibi
nizi alacağım. Okutuyorum. 

ALİ ALKAN (Kırklareli) — Gizli oyla yapın. 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, bundan ev

velki tatb.i'katmız gizli oyla değil, işarî oyla olmuştu. 
Komisyon üyelerini, sizi temsil -Men ba.şkanvekilleri-
tiiz sizinle temas etmek suretiyle seçtiler. Binaenaleyh 
gizli oya neden lüzum gördüğünüzü bilmiyorum. 

ALİ ALKAN (Kırklareli) — Nisabı tutturup tut
turamayacağımız belli değil. 

BAŞKAN — Komisyon üyelerini, sizi temsilen 
grup başkanvekili arkadaşlarınız seçti. Siz, kendi ar
kadaşlarınızın bu vazifeye se;:i!me3İni mi gizli oyla 
yapmayı arzu buyuruyorsunuz? Bunu anlayamadım. 
(A. P. sıralarından «Usul öyle» sesleri) 

Usul öyle; peki. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bunları 
okumaya lüzum yok, Başkanlık Divanı bastıracak
tır. Lütfediniz efendim. 

BAŞKAN — isimleri okutayım. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — İçtüzük hük

münü yerine getirelim Sayın Başkan, rica ediyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var rn; Tüzük

te Sayın Kocaman? 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — İçtüzüğün 18 

nci maddesinde var efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım; bir komisyon seçimi yapacağız. Komisyon 
seçimine mütedair içtüzükte yer almış hükümlere 
uyacağız. Bu da en belirgin şekliyle İçtüzüğümüzün 
18 nci maddesinde yazılıdır. Bu itibarla Sayın Baş

kanlık Divanı partilerin ve grupların verdikleri üye
lerin isimlerini bastırıp dağıtacaklar ve biz de önü
müzdeki celsede seçeceğiz. 

Yapılacak muamele budur. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Başkanlık Diva

nı olarak bu isimlen önümüzdeki toplantıda bastırıp, 
sizlerin oylarınıza sunacağız. İki oturum sonra gibi 
bir vaziyet tahaddüs edecektir. Bugünkü durumun 
bize tahmil ettiği birtakım sorumluluğu yüksek bil
gilerinize bir defa daha arz etmek suretiyle bu for
maliteye riayet etmek mi, yoksa biran evvel bir neti
ceye ulaşmak mı lâzım, bunu takdirlerinize arz ede
ceğim. 

(A. P. sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz, söz alayım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Fikret Gündoğan. 

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

Hepimizin yükümlü olduğu görevleri ve ödevlen 
yerine getirirken, Parlamentonun bir kanadı olan 
Cumhuriyet Senatosunda hukuk içinde kalma zorlulu
ğu ile karşı karşıya bulunmamız dolayısıyle ve Anaya
sanın emredici hükümleri gereği, şimdi yapmak üze
re olduğumuz işlemde yazılı hukuk metinlerine mü
racaat zorunluğu her türlü izahtan varestedir sanırım. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Biz, bir komisyon seçeceğiz, bir komisyonu teşkil 

edeceğiz. Bu komisyonun teşkiline dair hukuk, İçtü
züğümüzün 18 nci ve müteakkip maddelerinde hü
küm altına alınmış kurallar olarak duruyor. İçtüzü
ğümüzün 18 nci maddesini okursak, gerçekten bir ko
misyonun teşkiline, vücut bulmasına hangi usullerin 
yardımıyle varacağımızı gösteren hükümlere tesadüf 
edeceğiz. 

Bakınız Sayın Başkanım, 18 nci maddemiz ne di
yor: 

«Üyeler Cumhuriyet Senatosuna katıldıklarında, 
komisyonların seçimi için meslek, ihtisas ve tahsilleri
ni gösterir kısa hal tercümelerini ve katılmak istedik
leri komisyonları bildiren birer belgeyi Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanına verirler ̂ » 

Bu, birinci ve normal komisyonların kurulmasın
da.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O özel ko
misyonlar için. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet efen-
I dim, tamam. 
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«Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Senatosu grupları 
başkanları ile de temas ederek, grupların komisyon
lara Cumhuriyet Senatosundaki kuvvetleri oranında 
katılmalarını sağlayacak şekilde aday listelerini dü
zenler ve üyelere dağıttırır.» 

Çok açık ve seçik bir hükümle karşı karşıyayız Sa
yın Başkanım. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — O, 
İhtisas Komisyonunda. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bildiğiniz 
gibi Sayın Başkanım, siz bu kürsüde bulunduğunuz sı
rada, Başkanlık Divanının teşekkül tarzını kapsayacak 
ve bir çeşit danışma kurulu görevi yapacak ve adına 
Özel Geçici Komisyon dediğimiz bir komisyonun ku
rulmasını Yüce Senatonun kararı ile belirgin hale ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Demek ki şimdi biz, sizin yaptığınız temaslarla bi
raz evvel size yerimden gönderdiğim kâğıtta da yaz
dığım üzere temaslarınız neticesinde ve buradaki mü
nakaşalar neticesinde bize düşen, Grupumuzun kuv
veti oranını temsil eden üyeleri verdik. Başka grupla
rın mensupları da vermişler. Yapacağımız bir işlem 
var; bunu Başkanlık Divanı olarak siz bizden almış 
oluyorsunuz. Bastıracaksınız, bize dağıtacaksınız. On
dan sonra ne yapacağız? Bu dağıtım işlemi yapıldık
tan sonra, komsiyonîara üye seçimi, aday listelerinin 
üyelere dağıtılmasını takip eden ikinci birleşimde ya
pılır. 

Demek ki hangi gün, hangi saat ve tarihte olursa 
olsun; Başkanlık Divanı grupların kuvvetleri oranın
da kendilerine verilmiş, olan üyeleri bir listeye bastı
racak, o listeyi dağıtacak, ondan sonraki bir birleşim
de, bu işlemin yapılmasını takip eden ikinci birleşim
de seçim ancak olanak içi olacak; 

Bu itibarla Sayın Başkanım, başka türlü bir usuî 
uygulamaya mesaha yoktur, İçtüzüğümüz müsait de
ğildir. 

Sayın Başkan, zatı âliniz «Acaba grupların seçtik
leri bu üyeleri Genel Kurulun tasvibine arz etsek, böy
lece bu grupların seçtikleri üyelerin komisyon üyele
ri olması mümkün müdür» di}/e bir teklifte bulundu
nuz; buna da mesaha yoktur Sayın Başkanım. Çün
kü, bildiğiniz gibi biraz, evvel de yaptığımız işlem, bi
zi zorunlu olarak biraz evvel anlattığım yola sevk eder. 

Nasıl ki bağımsız üyeyi burada gizli oyla, açık 
tasnifle Yüce Senatonun Genel Kuruluna seçtirmiş 
isek, gruplar harici üyeleride, listeleri basılıp dağıtıl
dıktan sonra, gelecek ikinci birleşimde aynı usul ile; 
yani gizli oyla seçmemiz gerekecektir. 
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Bu itibarla sizin uygulamak istediğiniz usul ki, giz 
li oyla yapılmaması usulüdür. Bu da biraz evvel yap
tığımız seçimi dahi hükümsüz kılacak, ona aykırı, onu 

\ çelen bir tutum ve davranış olur. 

İstirham ederim Sayın Başkanım, açık hukuk hük
mü varken, İçtüzük kaidesi varken, bugüıie kadar 
yaptıklarımız da böyle iken buna başka bir mahiyet 
vermek, hukuku ihlâl etmek, hukuk yerine hukuk ol
mayan, sonradan nereye çıkacağı belli olmayan birta
kım duyguları ve mantıkları hâkim kılmak, tabiî doğ
ru olmayacağı için istirham ediyorum sayın Başka
nım; 18 nci madde hükümlerine uyalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cenap Ege, buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş 
kan, değerli arkadaşlarım; 

1 Kasım 1975 tarihinde, daha evvel toplanmış olan 
Danışma Kurulunun Dağıtım Raporu huzurunuza 
geldi. Bu Dağıtım Raporu oylanacağı zaman, bazı ar
kadaşlar cetvelde hatalar olduğunu iddia ettiler. Biz, 
Cumhuriyet Senatosunun meselelerini bir gerginlik 
içinde değil, bir anlayış içinde halletmeyi esas aldığı
mız için arkadaşlarımızın bu itirazına katıldık. On
dan sonra bazı münakaşalar yapıldı ve münakaşaların 
sonucu bir komisyon kurulması meselesine geldi, da
yandı. Bu komisyona parti gruplarından muayyen 
adette kişilerin katılması meselesinde anlaşmaya va
rıldıktan sonra komisyonun derhal kurulması karan 
alındı ve ertesi günü komisyon kuruldu. Öyle kurul
du ki; parti grupları ve gruplar komisyona katılacak 
olan üyelerinin adlarını dahi Başkanlık Divanına ver
mek ihtiyacını duymadılar. Kendi aralarında sadece 
adet bakımından anlaşmış oldular ve komisyonun ku
rulmasına, çalışmasına imkân verdiler. Bu Komisyon 
iki gün ciddî bir çalışma yaptı. İki gün sonra, Komis
yona katılan Cumhuriyet Halk Partili üyeler, bu ça
lışmalara ciddiyetle iştirak ettikleri halde, son günü 
nedense Komisyonun Raporu hazırlanıp da tam Ge
nel Kurula getirileceği, Başkanlığa sunulacağı zaman, 
Başkanlık yapan zatın Anayasaya, İçtüzüğe uygun 
olmadığı iddiası ile bu Komisyonun çalışmalarının ta
mamen ortadan kaldırılmasına sebep oldular. 

Bu, hiçbir zaman Cumhuriyet Senatosunda seçim
leri, Başkan seçimini ve Divan seçimini uzatmak me
selesi olmadı. Ondan sonra yine sabırla bekledik. Bu 
sefer tekrar bir komisyon kurulması için uzun tartış
malar oldu. birleşimler geçti ve nihayet bugün, bir ye
ni itiraz olarak Sayın Ali Oğuz'un seçilip seçilmediği !uı-

182 — 



C. Senatosu B : 7 15 . 11 . 1975 O : 1 

susu ortaya atıldı. Bu mesele de nihayet bir karara 
bağlanmak için seçim yeniden yapıldı. Bu seçime es
babı mucibe olarak konuşan Sayın Atmaca, burada 
usule de uymayan, «Zaptı sabık hakkında» deyip esa
sa giren uzun konuşmasında, bizim kanadımızdan ba
zı arkadaşların seçim üzerindeki beyanlarını da za
bıtlardan okumak suretiyle dile getirerek, «Efendim. 
burada eğer biz Cumhuriyet Senatosunun Başkanını 
bir gün evvel seçmek istiyorsak ciddî çalışmamız lâ
zım, süratle çalışmamız lâzım; memleket, vatan biz
den bunu bekliyor.» şeklinde konuşmalar yaptılar. Bu 
konuşmaları da dinledik. Şimdi, o seçim de iki turdı 
yapıldı. 

Nihayet yapılacak şey; (ki, teamül halindedir, 
şimdiye kadar bu defalarca yapılmış, bu tarzda ko
misyonlar kurulmuştur.) Komisyon üyeleri, parti 
gruplarının kontenjanına göre Başkanlığa bildirilir. Bu 
da bildirildi. Burada okunur, okunduktan sonra bu 
komisyon teşekkül eder. 

Burada okunacak komisyon üyelerinin, normal 
komisyonlardaki gibi oylaması diye bir şey mevzu
bahis olamaz. Niye olamaz? Onu da izah etmeye ça
lışayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaten parti gruplarına veyahut da gruplara kon

tenjan vermişsiniz. Bu kontenjan malum. Elbette bu 
kontenjana göre kendileri muayyen arkadaşlarını bu
raya vazifelendirecekler. Senelerdir tatbik edilen bu 
usulü, getirip de 18 nci maddeye intibak ettirmek, nor
mal ve devamlılık arz eden komisyonlara tatbik edilen 
usulü burada da tatbik etmeye kalkmak, hiçbir za
man samimiyetle ve şimdiye kadar teamül haline gel
miş olan tatbikatla kabili telif değildir, bu olamaz. 
Bu, kimin neyi daha fazla uzatmak istediğini, kimin 
Başkan seçiminde, Başkanlık Divanının seçiminde ne 
şekilde oyalamalara baş vurduğunun açık delilidir. 

Biz bu iyi niyeti şimdiye kadar istimal ettik; fa
kat şu andan itibaren istimal etmiyoruz. Bu yönde 
bir önerge veriyoruz, o istikamette hareket edilmesi
ni arz ve rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Bu konu ile alâkalı bir önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Başkanlık Divanı kuruluşuna esas olmak üzere 

Danışma Kurulunca hazırlanıp Genel Kurula sunulan 
Dağıtım Cetveli üzermde açılan görüşmeler aradan 
geçen 25 gün içinde bir sonuca bağlanıp seçimlere ge
çilememiştir. 

Bu durumun İçtüzük boşluğundan doğduğu kadar, 
engelleme yollarına sapıklığı da apaçık ortadadır. 

Daha fazla zaman kaybını önleyerek Yüce Se
natonun bir an önce çalışmasını sağlamak için, esasen 
reddedilmeyen 27 . 10 . 1975 günlü dağıtım cetveli 
ber inde görüşme açılarak, grupların Başkanlık Diva
nında kuvvetleri oranında temsiline imkân verecek 
düzenlemenin Genel Kurulca yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Bal
kanım, yüksek huzurlarınızı fazla işgal etmemek için 
bütün gayretimi sarf ediyorum.. (A. P. sıralarından 
«Aman, amanı» sesleri) 

Ama Sayın Başkanım Yüce Senatoyu bu derece 
hafife alarak Yüce Senatoyla ilişkisini kurabilmek 
maksadıyle.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Başkanım, bu maksatla biz burada günler
den beri en doğru hukuk yöntemlerini uygulayarak bir 
komisyon kurulmasına karar verdik. Bunu burada ka
rar altına aldıımız gibi, kamuoyu bunu böyle bildi, bü
tün Basın böyle anladı, bütün Türk Milleti bunu böy
le biliyor. E, şimdi muamele yaptık; biraz evvelki su
nulan bu kararımızı uyguladık ve arkadaşımızı ko
misyona seçtik. 

Anayasa dışına, Tüzük dışına düşmeyelim, huku
ku ihlâl etmeyelim diye bütün gayretimizi gösteriyo
ruz. Bakınız bir önerge verdiler; önergelerinde Mec
lislerde Başkan seçimine mani olanlar varmış gibi bir
takım laflar ediyorlar.. (A. P. sıralarından gürültü
ler..) 

BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Türk Mil

letinin, Senatonun vakarını, mehabetini muhafaza et
mek için elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuz, bu
na eminiz. Lütfediniz, bu önergeyi oya dahi koymayı
nız ve komisyon seçimi için İçtüzüğün bize emrettiği 
hükümlere uygun harekete tevessül buyurunuz Sayın 
Başkanım; 

Size sonsuz hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
önergemi izah etmek için söz rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, bu önergenin izah edilecek tarafı yok. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından karşılıklı gürültüler.) 
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İM ADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Gidin ba
kın Meclise, adayınıza 25 oy çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar. 
FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Senatoyu 

koruyunuz Sayın Başkan, istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Meclisle bu 

kadar alay eden bir genel Başkan görülmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; rica ediyorum, si
zi biraz sükûnete davet ediyorum. (C. H. P. ve A. P. 
sıralarından karşılıklı gürültüler.) 

Rica ediyorum arkadaşlar, bir durumun çözümü 
için fikir mutabakatına varmanın lüzumu üzerindey-
dik. Bundan evvel ihtisas komisyonuna seçilmiş olan
lar için 18 nci maddenin tatbikatıyle iş yapıyorduk. 
Şu anda bir ihtisas komisyonu ile vazifeye girecek 
arkadaşlarımızı kıymetlendirmiş değil, Danışma Ku
ruluna benzer bir çalışmanın esaslarını bize getirecek 
bir toplumun faaliyetini düşünüyoruz. Bu arkadaşla
rımızı grupu olan toplumlar kendi aralarından seç
tiler. Bu topluluğun kimlerden terekküp ettiğini hem 
yüksek malumlarınıza arz etmek hem de bunların bir
likte çalışmalarını sizin tasviplerinize arz etmek lüzu
munu duyduk. Hadise budur. Bunu bu şekilde halle
dersek, geçmiş bir zamana izafe edilme, şu veya bu 
suretle birbirimizi birtakım tutumlara tevessül ediyor 
gibi, yekdiğerimizi tazip edecek bazı konuşmaları da 
önlemiş olacağız, kanaatindeyim. 

Onun için ben rica ediyorum; gruplarca isimlen 
yazılmış arkadaşların isimlerini okuyayım, zaten siz
lerce belli; fakat diğer gruplardan kimler seçildi bil
miyorsunuz. Bunu meydana çıkaralım, arkadaşları
mız faaliyete geçmek için bir imkâna sahip olsunlar. 
Benim ricam bundan terekküp ediyor. İçtüzük ahkâ
mını, ihtisas komisyonlarıyla alâkalı tatbikatımızı da 
geliştirelim. İhtisas komisyonu olmayan Danışma Ku
rulu pozisyonunda dahi bize bir fikir vermekten ileri 
gitmeyen bu arkadaşlarımızın çalışmasına imkân bah
şetmenizi rica ediyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Eğer bunu uygun bulmuyorsanız, ben celseyi ta
til etmek, önümüzdeki gün size listeyi vermek sure
tiyle bu işe nihayet karar verme durumuna girece
ğim; ama bugünkü durumumuzda, hiç yoksa bu ko
misyonun teşkiline imkân bulduğumuzu hem kendi ara
mızda, hem umumî efkâr arasında açıklamaya imkân 
bulalım. Ben bunu rica ediyorum arkadaşlardan. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz size yardımcı olayım?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Şeref Ka
yalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Şimdi evvelâ müsaade ederseniz bir hususu hep 
beraber tespit edelim ve o tespit ettiğimiz yerden 
yürüyelim. Şu Başkan seçimi mevzuunda birbirimizi 
itham etmeyelim; yani, sen mi seçtirmedin, öteki mi 
seçtirmedi, beriki mi seçtirmedi hadiseler hepimizin 
huzurunda, j&fkârı umumiyenin huzurunda cereyan 
ediyor. İCaldı ki, eğer ithama kalkarsak, 1961 sene
sinden bu yana.. (C. H. P. sıralarından «Hani etme
yecektin?» sesleri.) 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Etmiyorum 
efendim, müsaade edin bir hususu arz edeyim. 

1961 senesinden bu yana hep beraber bizimle 
bulunan arkadaşlarımız bilirler; 1961 senesinden baş
lamak suretiyle ta bu son Anayasa Mahkemesi kara
rına kadar, 1973 senesine kadar şu Cumhuriyet Sena
tosunda mütemadiyen biz, «Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanına tarafsızlar seçilemez» dedik. Cum
huriyet Senatosu muhterem Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu arkadaşlarım da, «Hayır, tarafsızlar seçilir» 
dediler. Nihayet Anayasa Mahkemesine kadar gittik. 
Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 152 nci mddesinin 
İ nci fıkrasiyle kesin hükmünü verdi, 152 nci madde
nin son fıkrasiyle de herkesin bu hükme riayet et
mesi lâzım gelirken, biliyorsunuz ve yine bizim İçtü
züğümüzün zannederim 16 nci maddesinin iptali için 
Cumhuriyet Halk Partisi bir dava açmıştı. O 16 nci 
maddede, (Madde numarası aklımda yanlış kaldıysa, 
arkadaşlarımın ikaz etmesini istirham ederim) Cumhu
riyet Senatosunda ve Millet Meclisinde mevcut grup
lardan herhangi birinin ittihaz etmiş olduğu karar, 
diğer grupu da ilzam etmez gibi bir hüküm vardı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupundaki arkadaşlarımız 
hepsi Anayasa Mahkemesine dava açtılar, «Hayır, her 
iki grup bir partinin gruplarıdır. Binaenaleyh bir si
yasî partinin gruplarının kararları birbirlerini bağ
lar.» dediler. 

Şimdi hal böyle iken, Cumhuriyet Senatosunda 
tarafsızların seçilmesi derpiş edilmişken, evveli gün 
hep beraber müşahade ettik ki «tarafsızlar seçilemez» 
diye kıyametler koparıldı. Kimin tarafından?.. Cum
huriyet Halk Partisi ve Demokratik Parti tarafından. 

O halde, bunları bir tarafa itelim ve zannediyorum 
Sayın Başkanvekili arkadaşım Fikret Gündoğan ile 
benim Sayın ve çok değerli Başkan arkadaşımın bir 
telifi beyan edeceklerine kaniim, 
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Şimdi arkadaşlarım, Fikret Gündoğan arkadaşı
mın değeri hakkındaki mütalâamı bilirsiniz, endişe 
buyurmayın. (Gülüşmeler). 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. 
Fikret Gündoğan arkadaşım, İçtüzüğün 18 nci 

maddesine istinat ettiler, tabiî istinat edecekler, doğ
rudur. 18 nci maddenin son fıkrasına göre, komis
yonlar kurulduğu takdirde dağıtım cetveli basılır, 2 
gün sonra müzakereye başlanır; fakat 17 nci mad
dede, şu Genel Kurulca başka komisyonlar kurulması 
derpiş edilirse, bunlardan başka da kurulur diyor. 
Binaenaleyh, Genel Kurulca şimdi kurulmuş olan 
başka komisyon, filhâl 17 nci maddenin derpiş ettiği 
komisyonlar gibidir, karma komisyon gibidir. 

O halde, bunu tespit etmeye ve izaha çalıştık
tan sonra, (bilmem anlatabiliyor muyum, izaha ça
lıştıktan sonra). Anayasa Mahkemesinin bir kararını 
hep beraber yine tespit edelim. 

Anayasa Mahkemesi diyor ki, Anayasanın derpiş 
ettiği komisyonların dışında; yani Anayasanın ku
rulmasını tarif ettiği komisyonların dışındaki komis
yonlar, Meclislerin kendi çalışmalarını düzenlemek 
üzere teşkil ettiği komisyonlardır. Bu komisyonların 
geç toplanması, erken toplanması; Umumî Heyete ni-
yabeten vazife gördüklerine göre bir kanunun ipta
lini intaç eder mahiyette bir hüküm taşımaz. Bu Ana
yasa Mahkemesi kararı yanımda değil, o itibarla bu
lamadım. Biliyorsunuz bu karar, Seçim Kanununa 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından vâki itiraz üze
rine, Anayasa Mahkemesinin o itirazlara vermiş ol
duğumuz karşılık üzerine vermiş olduğu bir karar
dır. Yani, bu komisyonlarda yapılmış olan herhangi 
bîr hata, birtakım arkadaşların istifa etmesi, eksik 
toplanması, geç toplanması, sürelere riayet etmemesi 
hususları; hâsılı Anayasanın 85 nci maddesine göre 
kurmuş olduğumuz bu komisyonlardaki, (Hatta Ana
yasa Mahkemesi bir de şu tabiri kılıyor: «Meclisler 
kendi düzenlediği komisyonlardan ibarettir.») nevâ-
kıstan dolayı kanunlar, kararlar iptal edilemez diyor. 

Şimdi burada bir seçim kararı veriyoruz. Nereye?.. 
Bir komisyona. Burada bulunan arkadaşlar; yani ta
rafsızlar ve gruplar bir seçim kararı veriyoruz. Kendi 
teşkil ettiğimiz o komisyonlar riayet etmediğimiz tak
dirde, Anayasa Mahkemesinin o kararı gereğince bu 
karar iptal edilemez ve hukuk dışı görülemez. 

Binaenaleyh, (Şimdi aklımda kalmayan; fakat zan
nederim Sayın Atalay'ın aklına gelecektir.) kendi dü
zenlediğimiz komisyonlardan dolayı bir kararın ve
yahut bir kanunun iptali mevzubahis olmayacağına 

göre, Sayın Adalet Partisi Grupu Başkanvekilinin bu 
takririni, artık hakikaten müzakere edilmeden müza
kere edilmişcesine muamele gören; fakat ondan sonra 
inzimam eden muameleler gelince artık onun müzake
resine hiç lüzum kalmayan bu takririni, şurada geri 
almak ve bu Anayasa Mahkemesi kararından da isti
âne, hatta uymamız lâzım gelen bu Anayasa Mahke
mesi kararına uymak suretiyle Sayın Başkanın da 
teklifini kabul edersek hukukî olur, yerinde olur, 
Tüzük hükümlerine ve Anayasaya uygun olur ve bü
tün münakaşaları bertaraf ederek, bir an önce işe baş
lamış oluruz. 

Saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, demin «Bu takriri 
geriye alıyorum.» diye mi buyurdunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
arkadaşlarım açık diyorlar; ama izin verirseniz izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal, mümkünse 
kısa olsun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım; 

Benim grupum da, zatıâlinizin düşüncesi istika
metinde Yüce Senatoyu bir an evvel bu sıkıntıdan 
kurtarmak istemektedir. Bu düşüncenize uyarak, Yüce 
Heyeti fazla meşgul etmemek ve bir an evvel Yüce 
Cumhuriyet Senatosunu Başkanlık Divanına kavuş
turmak için bendeniz gösterdiğiniz yola intibak ede
rek önergemi geri alıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlar, ricamı tekrar ediyorum: Bir ih
tisas komisyonu üzerinde değil, bir Danışma Kurulu 
pozisyonunda vazifelendirdiğiniz arkadaşların isimle
rini Genel Kurula arz etmek, kimlerden terekküp et
tiğini ıttılaınıza, bilginize sunmak ve onların çalışma
larına mutabakatınızı almak istiyorum. Eğer bunu 
uygun buluyorsanız, bu işi böylece halletmenin yoluna 
gidelim. 

Oylarınıza sunacağım. Bu teklifimi kabul edenler... 
Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
ne gün toplanacağımızı da karara bağlayalım. Mese
lâ, yarın toplanalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız arkadaşla
rın isimlerini okutuyorum : 
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«Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan : 
Grup Temsilcisi : Fikret Gündoğan 
Komisyon Üyesi : İmadettin Elmas 

Sırrı Atalay 
Hasan Güven 
Selâhaddin Babüroğlu 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupundan : 
Temsilci Üye : Cihat Alpan 
Komisyon Üyesi : Zeyyat Baykara 

Millî Birlik Grupundan • 
Temsilci Üye : Selâhattin Özgür 
Komisyon Üyesi : Suphi Karaman 

Adalet Partisi Grupundan : 
Temsilci Üye : îskender Cenap Ege 
Komisyon Üyesi : Ahmet Nusret Tuna 

Refet Rendeci 
Macit Zeren 
Ömer Ucuzal 
Ali Alkan 
Alâeddin Yılmaztürk» 

BAŞKAN — Bir müddet evvel gizli oyla seçimi 
yapılan ve 71 oy alan Mehmet Özgüneş'ten terekküp 
eden 17 kişilik bu Geçici Komisyon üyesi arkadaş
larımızın faaliyete geçebilmeleri için, bu arkadaşları 
bu vazifeye seçmiş olan grup başkanı arkadaşlarımı
zın arzularını yüksek tasvibinize sunuyorum. Arka
daşların faaliyete geçmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, kısaca ben arz edeyim : 
«Komisyon üyelerimizin 26 . 11 . 1975 günü sa

at 10.00'da ilk toplantılarını yapmak suretiyle arala
rında vazife bölümü meselesi...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, 18 nei maddeyi kaldırdık, 17 nci maddeyi de bir 
tarafa koyduk, 20 nci maddeyi de kaldırıyoruz. Yap
mayın efendim, siz de biliyorsunuz o gün gelmemiz 
mümkün değil. Artık usule bu kadar aykırı hareket 
etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Ucuzal'dan 
rica edeceğim... Müsaade buyurun, Komisyonu ter
kip eden arkadaşların, kendi aralarında komisyon 
başkanıyle de temas etmek suretiyle toplantılarına 
ait bir işi kıymetlendirmelerini ve... (A. P. sıraların
dan «Yok Sayın Başkan, Komisyon Başkanı yok!» 
sesleri) Müsaade buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Baş
kanlık bu hususta ne zaman toplanacağını bildirecek
tir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Önümüzdeki 
Perşembe; yani 27 Kasım 1975 günü Yüce Senato
nun saat 15.00'te toplantısı vardır. Ben, bu vazifeyi 
muvakkaten yapmakta olan bir arkadaşınız sıfatı yle 
bu Komisyonun Perşembe günkü toplantımızda bize 
bir açıklamada bulunması ricasında bulunacağım, bu 
imkâna bizi mazhar etmelerini tekraren o arkadaş
lardan rica edeceğim. Bu sebeple, Perşembe gününe 
kadar aranızda bir konuşmayı ve buna ait olan fikir 
teatisiyle bize yol gösterecek bir açıklamayı yapma
nızı rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN.(İstanbul) — Sayın Baş
kan, sizin ricanız başımızın üstüne; ama İçtüzüğün 
ricası ne olacak? Sayın Başkan, İçtüzükte, hangi iş
leri yapmaya salahiyetli olduğunuz yazılı efendim. 
Lütfen bizi çağırınız, o zaman olur. İçtüzüğün rica
sı var. İçtüzüğün size verdiği yetki, sizin ricanız olur 
efendim. 

BAŞKAN — Yarın saat 11.00'de grup arkadaşla
rımızın başkanlarıyle bizim Başkanlıkta bir toplantı 
yapılmasını bilhassa rica ediyor ve bunu oyunuza 
sunuyorum. Grup başkanlarının yarın saat 11.00'de 
toplanmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Yarın saat lLOO'de grup başkanı arkadaşlarla bu 
komisyon faaliyeti için konuşma yapacağız. 

27 Kasım 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.40 

• * • 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunç kanat'm 1475 sayılı İs Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununa dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı A. 
Tevfik.Paksu'nun yazdı cevabı. (7/418) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı Ahmet Tev-

fik Paksu tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Haydar Tunçkanat 

«1475 Sayılı iş Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi ve 1 geçici madde eklenmesi hakkında 
Kanun'un» Cumhuriyet Senatosundaki görüşmeleri 
sırasında oyumun 8 ve benim gibi tereddütü bulu
nan diğer üyelerin oylarının mahiyetini tesbit ede
bilmek amacı ile aşağıdaki soruyu sormuştum. 

«Şimdiye kadar yapılmış olan Toplu îş Sözleş
meleri ile elde edilmiş olan kıdem tazminatı hakları
nın bu kanunla kısıtlanıp, kısıtlanmadığı, örneğin 
halen A. B. D. Askeri işyerlerinde çalışan ve Toplu 
iş Sözleşmeleri ile bu kanunun getirdiği tavan üze
rinde kıdem tazminatı kazanmış olan Türk işçileri
nin bu haklarının saklı olup olmadığı». 

Cumhuriyet Senatosunun o günkü oturumunu 
yöneten Sayın Başkanın önerisi üzerine, zatıâlinizce 
yazılı olarak cevaplandırılmış ve cevabınız da Yük
sek Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına yazılan 17 
Temmuz 1975 tarihli ve 1037 - 6/7424 sayılı yazınız 
ile tarafıma iletilmiştir. 

Uygulayıcılara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
bu kanuna ilişkin gerçek iradesini açıklayabilmek 
amacı ile sorduğumuz bu soruya Hükümet adına Ça
lışma Bakam Sayın Ahmet Tevfik Paksu'nun ver
miş olduğu yazılı cevap, Cumhuriyet Senatosu tç 
Tüzüğündeki bir boşluk nedeni ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının 19 Eylül 1975 tarihli ve 3145 -
7074 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Scnalosu Tuta
nak Dergisine geçirilememiş ve aynı sualin bu defa 
(Yazılı soru) biçiminde sorulup cevap alınarak Cum

huriyet Senatosu Tutanak Dergisine geçirilmesi is
tenmiştir. 

«1475 Sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin de» 
ğiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının de* 
ğiştirilmesi ve 1 geçici madde eklenmesi hakkında 
Kanun'un» yürürlüğe girmesi ile, «Şimdiye kadar ya
pılmış olan Toplu İş Sözleşmeleri ile elde edilmiş 
olan kıdem tazminatı haklarının bu kanunla kısıtla
nıp kısıtlanmadığı örneğin halen A. B. D. Askeri iş
yerlerinde çalışan ve Toplu iş Sözleşmeleri ile bu 
kanunun getirdiği tavan üzerinde kıdem tazminatı 
kazanmış olan Türk işçilerinin bu haklarının saklı 
olup olmadığı». 

Hususuna ilişkin 17 Temmuz 1975 tarihli, 1037 -
6/7424 Sayılı cevabın bu defa Cumhuriyet Senatosu 
iç Tüzüğüne uygun olarak Tutanak Dergisine ge
çirilebilmesi için, yazılı olarak bir kez daha Çaüşma 
Bakanı tarafından cevaplandırılması zorunlu olmuş
tur, 

Saygılarımla. 

T , C . 
Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 20 . 11 . 1975 
1037 - 16-5 (1)/11201 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 29 . 9 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 7173 - 7/418 - 3617 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabii üyesi Haydar Tunç-

kanat'ın yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği öner
gesinde 1475 sayılı iş Kanununun kıdem tazminatına 
ilişkin 14. maddesinde 1927 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikle şimdiye kadar yapılmış olan toplu iş 
sözleşmeleri ile elde edilmiş olan kıdem tazminatı 
haklarının bu kanunla kısıtlanıp, kısıtlanmadığı ör
neğin halen A. B. D. Askeri işyerlerinde çalışan ve 
toplu iş sözleşmeleri ile bu Kanunun getirdiği tavan 
üzerinde kıdem tazminatı kazanmış olan Türk işçi
lerinin bu haklarının saklı olup olmadığı sorulmak
tadır.* 

iş Kanununda yapılan değişiklikle kıdem taz
minatının kapsamı daraltılmamış genişletilmiştir. 

Değişikliğe ilişkin Kanunun 1. maddesinin son
dan 6 ncı fıkrasında «Kıdem tazminatına esas ola-
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cak 30 günlük ücret tutarının beher yıl için nazara 
alınacak miktarı 1475 sayılı İş Kanununa göre tes
pit edilmiş olan günlük asgari ücretin yedi buçuk 
katından fazla olamaz» hükmü ile işçiye her tam 
yıl için ödenecek kıdem tazminatının miktarı, bir ta
van ile sınırlandırılmıştır. 

Ancak işçiye her tam yıl için ödenecek 30 günlük 
ücreti tutarındaki kıdem tazminatı, kanunda belirti
len tavanın altında ise, 1927 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesinin sondan dördüncü hükmü muvacehesin
de, şimdiye kadar yapılmış olan toplu iş sözleşme
leri ve hizmet akidleri ile 30 günlük sürenin arttırıl
ması suretiyle getirilmiş olan hakların bu kanunla 
kısıtlanmış olduğu mütalaa edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

A. Tevfik Paksu 
Çalışma Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
7 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 11 . 1975 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tuluacak 

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 




