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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca, zaptı sabık hak
kında bir demeçte bulundu. 

18-24 Kasım 1975 tarihleri arasında Pakistan'ı 
resmen, ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Fahri S. Ko-
rutürk'e İçtüzüğün 1 nci maddesi gereğince Tabiî 
Üye Fahri Özdilek'in vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı Hasan Aksay'a, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün; 

Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'a, Ticaret Ba
kanı Halil Başoî'un vekillik etmelerinin uygun gö-

/. — A. P. Grup Başkanlığının, Başkanlık Divanı 
seçimlerinin bir an evvel yapılmasını teminen Genel 
Kurulun 1 Aralık 1975 tarihinden itibaren her gün sa
at 15.00'te toplanmasına dair önergesi. (4/248) 

rüimüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

18-24 Kasım 1975 tarihleri arasında Pakistan'ı 
resmen ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Fahri S. Ko-
rutürk'e Hükümetimizi temsilen refakat edecek sa
yın üyelere dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak da
ğıtım cetvelim hazırlayacak olan Komisyona bir ba
ğımsız üyenin seçimi yapıldı ve Komisyon üyeliğine 
Mehmet Özgüneş seçildi. 

27 Kasım 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.40'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fahri Özdilek Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 

Kâtip 
Bursa Üyesi 

Barlas Küntay 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel; Adalet 
Partisi Grup Başkanlığınca verilmiş olan bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Fahri Özdilek 

KÂTİPLER : Abdûlgani Demirkol (ürfa). Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — 8 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. | BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
(Yoklama yapıldı.) | 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 190 — 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bugüne kadar çok gecikmiş olduğunu özülerek 

müşahade ettiğimiz Başkanlık Divanı seçimlerinin bir 
an önce yapılmasını teminen; Senato Genel Kurulu
nun 1 Aralık 1975 (günü dahil) her gün saat 15.00'te 
toplanmasına karar ittihazını arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının bir an evvel se

çilmesi ve Başkanlık Divanında görev alacak diğer ar
kadaşların parti gruplarına göre oranının tespit edile
bilmesi maksadiyle kurulan Komisyona seçilen arka
daşlarımızı, bugün saat 17.00'de toplanıp İçtüzüğün 
icaplarına uygun bir tarzda bu görevi ifa etmeleri 
maksadiyle vazifeye davet ettim. Arkadaşlar bugün 
toplanacaklardır. Başkanlık olarak bu arkadaşlarımı
zın müteakip toplantılarını ve bir an evvel neticeye 
vararak Genel Kurula arz edilecek hususu tekem
mül ettirmelerini takip edeceğim. 

Bu sebeple, Adalet Partisi Grup Başkanı Sayın 
Ege'nin, 1 Aralık 1975 gününden itibaren her gün 
toplantı yapılması hakkındaki teklifini, henüz elimi
ze bizi neticeye ulaştıracak bir bilgi ulaşmadan, tat
bik etmenin mümkün olup olmayacağını sizin takdir
lerinize bırakmak istiyorum. 

Bu nedenle, Başkan sıfatıyle Komisyon çalışmala
rını takip ederek size bir netice hazırlamak lâzım ge
leceği kanaatini bir defa daha yüksek huzurunuzda 
sizlere duyurmakta fayda mülâhaza ettim. 

Henüz bir netice elimize ulaşmamış olduğundan, 
1 Aralık günü bu toplantımız vaki de olsa, o gün 
toplanıp burayı terketmek gibi bir vaziyetin muhata
bı olmamak veya bir neticeye varmak lâzım geliyor
sa bunu kıymetlendirebilmiş olmak için, (Ki, aslında 
ayın ikinci günü de zaten toplantı günümüzdür.) ten
sip ederseniz... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. (C. H. P. sıralarından, 
«Gündem mi?» sesleri.) 

Gündemle alâkalı. 

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

Vermiş olduğum önerge, 12 nci ayın birinci günü
ne isabet eden Pazartesi günü saat 15,00'ten başlamak 

I üzere her gün Salı, Çarşamba, Perşembe; ta ki Baş
kanımızı ve Başkanlık Divanım seçinceye kadar Cum-

I huriyet Senatosunun toplanması için verilmiş bir 
I önergedir. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
J Bir ay oluyor, henüz Başkanlık Divanını seçeme-
I dik, teşekkül ettiremedik. Bundan müteessir olma-
I yan arkadaşımız yoktur; ama içinde bulunduğumuz 
I demokratik rejim, Anayasamız, İçtüzüğümüz, bun-
I 1ar içerisindeki çalışmalarımız işlerin biraz ağır git

mesine sebep oluyorsa da, neticede çok 'isabetli ka
rarlar alınabiJmesi için bu sisteme saygılıyız ve bu 
siiîem içinde kalıyoruz. 

I O bakımdan, bugüne kadar devam eden çaîışma-
I iarda bir noktaya geldik; bir komisyon meselesi mev

zubahis oldu. Bu komisyon kurulması işi iki defa 
I üst üste yenilendi ve şu âna kadar da komisyondan 

bir netice alamadık. Komisyon çalışması bugün saat 
I 17.000de olacak ve eğer arzu edilirse, pekâlâ bir 

toplantıda Komisyon kendi fikriyatını tespit edip 
I ber rapor hazırlar ve Pazartesi günü de, hatta Pazar-
I tesinden daha evvel bir günde Sayın Başkanlığa tak

dim edebilir. 

Fakat Komisyon çalışmaları uzatılır ise, (Meselâ, 
pekâlâ dün toplanıp bu rapor bugün de Yüksek Maka
rna arz edilebilirdi; olmamıştır.) Bunları formaliteler 
içerisinde boğmaya kalkarsak bir netice alamayız. 
Bu: ada komisyonların tarzı terekkübü ile ilgili İçtü
zük maddeleri üzerinde durup da bir Komisyon mü
nakaşası çıkarmak niyetinde değilim. Ancak, Ko
misyonun süratle karar alması gerektiği inancında
yız. Eğer bu Komisyon süratle Pazartesiye kadar 
karar alamazsa hâlâ Komisyona bel bağlamak Ge-
nd Kurul için herhalde biraz üzerinde düşünülmesi 
gereken bir husus olması lâzmı gelir. 

Kaldı ki, temenni ederiz Pazartesiye kadar Ko
misyon bir neticeye varıp bir rapor meydana getir
sin ve onu Yüksek Kurula arz etmek imkânına sa
hip olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Girecek ayın; yani 12 nci ayın birinci günü ile 

beraber, biliyorsunuz Anayasanın bir icabıdır, Mec
lislere bütçeler gelecektir ve yine gelecek ayın içe
risinde bir Kurban Bayramı vardır. Biz eğer bu süre 
içerisinde Başkanlık Divanını teşekkül etı'iremezsek, 
bir defa daha ileri tarihlere kalırsa, içinden zor çı-

I kaçağımız haller doğar. 
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Sonra, yine malûmlarıdır muhterem arkadaşları
mın, Cumhuriyet Senatosu çalışmaya başladığı ta
rihten itibaren Cumhuriyet Senatosunun gündem" n-
de alınması gereken kanun teklif ve tasarılarının gö
rüşülme süreleri de çalışmaya başlar ve muayyen 
süre içerisinde bunları ele alamazsak kendiliğinden 
kanunlaşır. O bakımdan, zannedersem 14'e yakm da 
bu tarzda üzerinde çalışmamız gereken kanun tek
lif ve tasarısı var. Bütün bunlar muvacehesinde ve 
daha açık bir ifade ile bütün memleketin gözlerinin 
Yüce Senatonun üzerinde olduğu bir devrede Baş
kan seçme meselesini, Başkanlık Divanının teşekkü
lü meselesini uzatmamızın hiç de faydalı bir şey ol
madığı düşüncesindeyiz ve bu düşünce ile hiçoi-
mazsa bu ay böyle gitti, gelecek ayın birinci günün
den itibaren yeni bir şevk ve yeni bir anlayış ile her 
gün saat 15,00'te toplanmak suretiyle belki bir - iki 
gün içerisinde Başkanlık Divanını teşekkül ettire
biliriz ve onadn sonra da çalışmalarımızın daha ve
rimli olması için imkân sağlarız. 

Bu önerge bu maksatla verilmiştir. Bu, Komis
yonun çalışmasına, Komisyonun bir karara var
masına, Komisyonun bir rapor hazırlayıp getirmesi
ne mâni değildir. Biz Adalet Partisi Grupu olarak 
Komisyona azamî ve çok süratli bir şekilde çalış
mak için katılmaya zaten kararlıyız. 

Bunları arz etmek için çıktım. Teşekkür ede
rim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yerimden arz edeyim efendim?. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, fazla vaktinizi almamak için hemen belirte
yim; biraz evvel «Sunuşlar» olarak Yüksek Heyete 
arz ettiğiniz gibi, bizim meşgul olacağımız husus, 
gündemimizde yer alan husustur; yani Başkanhk 
seçimine medar olacak dağıtım cetvelinin Komis
yondan gelmesinden sonra başlayacak bir görev
dir. 

Biz de Başkanlık Divanının seçilemsini isteriz, 
biz de Senatoya tevdi edilen işlerin biran evvel ç:-
karılmasım isteriz; ama öyle sanıyoruz ki sözlerinin 
arasında şu vardır; bir iş yapıyoruz gibi görünmek 
yerine gerçek iş yapan bir Parlâmento kanadı olma
yı yeğleriz. 

O itibarla, Komisyondan bir karar çıktıktan son
ra gerekirse her gün toplanmaya biz de rıza gösteri
riz; ama Komisyon kararı yok ve herhangi bir iş ile 

meşgul olmamıza şu anda olanak yok, gündemimiz
de başka madde yok. Şu halde, Başkan seçimi için 
istical gösteren Parlâmento görüntüsü kazanmak 
için, biraz da zorlama ile bu yola gitmekte fayda 
mülâhaza etmiyoruz; ama, Komisyon raporundan 
sonra gelelim, katılalım, normal bir şekilde hareket 
edelim. (A. P. sıralarından «Oylayalım, oylayalım» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Komisyonun vazi
fe bölümü ve ondan sonraki çalışmasını, benden da
ha çok iyi bildiğiniz, İçtüzüğün lüzum ve tavsiyesine 
riayetle muayyen bir müddet içerisinde kıymetlendir
mesi zarureti vardır. Bir zorlama pozisyonuna girme
mek için ben, Sayın Cenap Eğe arkadaşımızın size bi
raz evvel izaha çalıştığı bu teklifini oyunuza sunmak 
istemiyorum; bir sıkıntılı vaziyet ihdas etmemek 
için. 

Arkadaşım ısrar ediyor mu?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Komis
yon raporunu getirmedi ise, dağılırız Sayın Baş
kan, 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
tjklifin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oyunuza sunacağım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
zaten müzakerelerde bir usulsüzlük var, özür dileye
rek arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gündeme 
geçtikten sonra, bu bir takrirdir ve normal bir tak
rir olarak bir muamele görmesi lâzımdır. Zatiâliniz 
bilgi sadedinde okuttunuz. Aslında gündeme geç
mek ve gündem dahilinde bu önergeyi değerlendir
meniz lâzımdır. Bunu istirham ediyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
takrir lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ben de aley
hinde istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Pek muhterem 
Başkan, kıymetli senatörler; 

Mevlâna'nın bir sözü vardır; «Ya olduğun gibi gö
rün, yahut da göründüğün gibi ol» der. «Ne olur, sen 
de görünsen içinin rengi gibi» demiş. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Başkan ifade etti, İçtüzüğün 20 nci madde

sini de bütün senatör arkadaşlarım biliyor. Komis
yon bugün saat 17,00'de toplantıya davet edildi. Sa
yın Gündoğan arkadaşım buyuruyor ki yerinden; 
Komisyon evvelâ mesaisini bitirsin, ondan sonra 
Umumî Heyet toplansın. Bunun tahtında, Komis
yon mesaisinin Pazartesinden çok öteye biteceği 
mânâsı saklı. 

Açıklamakta fayda var, muhterem arkadaşlarım. 
Şu Başkanlık Divanı seçiminden maksat, bekçi taş
lamak mı, üzüm yemek mi?... İçtüzükler, sırf, Parla
mentonun, Senatomuzun çalışmasına matuftur ve 
meseleleri bir neticeye götürmek için yapılmış olan 
vasıtalardan ibarettir. İçtüzüğe uyulsun; kimse bu
nun dışına çıkalım iddiasında bulunmuyor. Senato 
Riyaset Divanının kurulması, için, daha doğrusu 
Cumhuriyet Senatosunun bu yılki t&şriî faaliyetine 
başlayabilmesi için Başkanlık Divanının seçilmesi 
lâzım. Komisyona üye olan arkadaşlarım bütün grup
lardan; Millî Birlik Grupu, Kontenjan Grupu ve müs
takillerden meydana çıkmış ve ismen belliler. Sa
yın Başkan İçtüzüğün 20 nci maddesi gereğince yazılı 
davetini yapmıştır. Yani arkadaşım Komisyonun 
Pazartesi günkü toplantıya kadar bu neticeye va
ramayacağını mı ifade etmek istiyor, yoksa 20 nci 
maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olduğu gibi, ekseri
yet bulunamadığı için üç gün ileriye mi erteleyelim, 
(Bunlar da yapılabilir) onun için daha uzun bir süre
ye mi getirelim demek istiyor. Ben böyle demek is
tediğini zannetmiyorum, böyle yanlış manalar da çı
karılabilir. 

Bu bakımdan, eğer herkesin maksadı bir ise, 
herkes Senatoyu biran evvel çalıştırmak istiyorsa 
herkes içinin rengi g'ibi gözüksün. Senato Pazarte
si gününden itibaren çalışmaya başlar, herkes iyi 
niyet sahibidir, hüsnüniyet asıldır, saat 17'de herkes 
vazifesinin başına gider ve Komisyon herhalde Pa
zartesiye kadar çalışmaya başlar. Biz burada çok 
daha ciddî komisyonların çok daha kısa sürelerde 
netice aldığını biliyoruz. Komisyon Pazartesiye ka
dar raporunu getirir ve Senato faaliyete geçer. 

Bunun yanında arkadaşımın da belirttiği gibi, bi
zim bütün âlemimiz Senatonun çatışından, duvar
larından ibaret değildir, dışarıdaki bütün vatandaş
lar Cumhuriyet Senatosunun faaliyete geçmesini bek
lemektedir. 

Ben, arkadaşımın teklifini cam yürekten- destek
liyorum ve Pazartesinden itibaren Umumî Heyet ça
lışmaya başlar ve zannediyorum ki, Senato Komis
yonuna seçilen çok kıymetli arkadaşlarımız da zaten 
o tarihe kadar bir neticeye varırlar. Şu şekilde veya 
bu şekilde varırlar; netice zaten Umumî Heyette hal
ledilecektir, ama bir neticeye varılır. 

Çok teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Aleyhte söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan yerinden aleyhte 
konuştular. 

Sayın arkadaşlar; 

Gündemimiz, Başkanlık Divanı seçimine esas tu
tulacak Dağıtım Cetveliyle konuya girmemizi tazam-
mun ediyor. Henüz Komisyon kendi arasında vazi
fe bölümü yapmış değildir. Bugün toplanacak ve bu 
vazife bölümünü yapacaklar. Müteakip günlerde de 
konuşmalarını tanzim edecekler. 

Ben, biraz evvel yüksek bilginize, geçici Baş
kan sıfatiyle bana düşen vazifeyi; arkadaşlarımızın 
toplanma ve bir neticeye varması için kendilerinin 
hizmetlerini ve faaliyetlerini takip edeceğim diye arz 
etmiştim. Bu sebepledir ki, bu Komisyonun toplan
ması, henüz kuvveden fiile çıkmamışken, bugünden 
itibaren önümüzdeki ayın 1 nci günü toplanalım di
ye bir kanıya varmak, biraz erken bir düşünce gibi 
geldi. Kaldı ki, zaten 2 nci günü olan Salı günü mu
tat toplantımız vardır. Bir gün gecikme bizi işimiz
den alıkoymuş bir vaziyete sürüklemez. 

Ben, bu sebeple bunu oyunuza arz etmek isteme
dim. Sayın Ege, oylansın diye ısrar ediyor musunuz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oylansın 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum efen
dim. 

(Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 

1 Aralık 1975 gününden itibaren, her gün topla
nılması hakkındaki önergeyi tekrar okuttum. 
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Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 

Sayın arkadaşlar; 

Sayımda bir iştibah vücuda geldi, bir arkadaşı
mız 78, bir arkadaşımız 74 saydı. Bu sebeple oylama
yı tekrarlayacağım ve ayağa kalkmanızı rica edece
ğim. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul et
meyenler lütfen ayağa kalksmlar... 75'e karşı 78 oyla 
kabul edilmiştir. 

Saynı arkadaşlar; 
Aym Gündemi ihtiva etmek üzere, ayın 1 nci gü

nü olan Pazartesi günü saat 15,00'te toplanmanız ri-
c asiyle bu Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,30 
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