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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak da
ğıtım cetvelini hazırlamak üzere Kurulmuş olan Özel 
Dağıtım Komisyonunun vazife taksimine dair tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Özel Dağıtım Komisyonu raporu henüz tamam
lanmadığından; 

2 Aralık 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime sat 15.15'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fahri Özdilek Adana Üyesi 

Hayri Öner 
Kâtip 

Bursa Üyesi 
Barlas Küntay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Fahri Özdilek 

KÂTÎPLER : Abdullah Emre Üeri (Niğde), Barlas Küntay (Barsa) 

BAŞKAN — 10 ncu Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, mü
zakerelere başlıyoruz. 

m . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 1. — Bulgaristan Hükümetinin resmi davetine ica
bet etmek üzere Bulgaristana gidecek olan Başbakan 
Süleyman Demirde, Devlet Bakam - Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakanın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31699) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Bulgaristan Hükümetinin resmî davetine icabet 
etmek üzere Bulgaristan'a gidecek olan Başbakan 
Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nec
mettin Erbakan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
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teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Üye

likleri Özel Dağıtım Komisyonu Raporu. 

BAŞKAN — Gündemimizde mündemiç olan 
Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım 
cetvelini hazırlayacak Komisyonun bir raporu vardır. 
Bu rapor tab edilip, sayın üyelere tevzi edilmek üze
re hazırlanmış; fakat henüz yetişmemiştir. Bizim eli
mize geçen bir suretini okutuyorum. Gelir gelmez ar
kadaşlara tevzi edilecektir: 

Başkanlık Divanı Üyelikleri ö z ; ! Dağıtım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Üyelikleri 
Özel Dağıtım Komisyonu 

Esas No. : 3 
Karar No. : 2 

12 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım cetvelini tanzim etmek üzere 
Cumhuriyet Senatosunun 13 Kasım 1975 tarihli 5 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırılan Komisyonumuz 
1 Aralık 1975 Pazartesi günü saat 10.00'da tüm üyeleri ile toplanmış ve Başkanlık Divanı seçiminden son
ra, görevini Anayasanın, Anayasa Mahkemesi kararlarının ve İçtüzüğün ilgili hükümlerinin ışığı altında in
celemiş ve, 

1. İçtüzüğün Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının teşkil tarzına ilişkin 8 nci maddesi hükümleri
nin Anayasanın 84 ncü maddesi, Anayasa Mahkemesinin 25 Aralık 1973 gün ve 1973/39, 25 Aralık 1973 gün 
ve 1973/40 sayılı kararları, İçtüzüğün 4 ncü maddesi hükmü dikkate alınarak yorumlanmasını ve uygulan
masının zorunluluğunu, 

2. Bir siyasî grupa mensup olsunlar veya olmasınlar Cumhuriyet Senatosunun tüm üyelerinin Başkan 
adayı olabilecekleri ve seçilebileceklerini, 

3. Anayasanın 84 ncü, İçtüzüğün 4 ncü ve 8 nci maddelerine göre siyasî grupların ve herhangi bir gru
pa mensup olmayan üyelerin Başkanlık Divanına güçleri ölçüsünde ve bu ölçünün ne altında ve ne de üs
tünde olmaksızın katılmalarının gerekliliğini, 

4. Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak cetvel hazırlanırken İçtüzüğün 8 nci maddesinde belir
tilen puvanların gözönünde bulundurulması lüzumunu, tespit etmiştir. 

5. Yukarıda belirtilen hüküm ve esaslar ile özellikle Anayasa Mahkemesinin, Cumhuriyet Senatosunun 
tüm üyelerinin Başkan adayı olabileceği ve Başkan seçilebileceği hakkındaki kararı muvacehesinde; Komis
yonumuz, Başkanın mensup olacağı grupun seçimden önce belirtilemeyeceği kanaatına vardığı gibi Cumhu
riyet Senatosunun bugünkü temsil kompozisyonu ile İçtüzüğün önce Başkanın seçilmesini, Başkanlık Diva
nının geriye kalan üyelerine ait seçimin, Başkan seçiminden scnraki oturumda yapılmasını hükme bağlayan 
4 ncü maddesini de dikkate alarak : 

a) önce, Cumhuriyet Senatosu Başkanının seçilmosini, 

b) Böylece, Başkanın mensup olduğu grup belli olduktan sonra Başkanvekilleri, İdare Amirleri ve Divan 
Kâtiplerinin seçimine esas olacak cetvelin Komisyonumuzca Başkan seçiminden sonraki oturuma yetiştirile
cek şekilde ve süratle hazırlanmasını, 
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Oy çokluğu ile karar.altına almıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanlık Divanı Üyelikleri Özel Dağıtıra Komisyona 
Karar Tutanağı 

Başkan Sözcü Kâtip /. Cenap Ege 
C. Alpan M. Özgünes S. Özgür (A. P. Grupu temsilcisi) 

(K. Grupu temsilcisi) (G. kuramayan üyeler adına) (M. B. G. temsilcisi) Muhalifim gerekçesi eklidir 

A. Nusret Tuna R. Rendeci Ö. Ucuzal M. Zer en 
(A. P. Grupu) (A. P. Grupu) (A. P. Grupu) (A. P. Grupu) 

Muhalifim gerekçesi eklidir Muhalifim gerekçesi eklidir Muhalifim gerekçesi eklidir Muhalifim gerekçesi eklidir 

A. Yılmaztürk A. Alkan F. Gündoğan 
(A. P. Grupu) (A. P. Grupu) (C. H. P. Grupu temsilcisi) 

Muhalifim Muhalifim gerekçesi eklidir 

/. Elmas 
(C. H. P. Grupu) 

S. At alay 
(C. H. P. Grupu) 

H. Güven 
(C. H. P. Grupu) 

5. Babüroğlu 
(C. H. P. Grupu) 

S. Karaman 
(M. B. Grupu) 

Z. Bay kara 
(Kontenjan Grupu) 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. — Komisyonun kuruluşuna ait itirazlar. 

A) İçtüzüğümüz komisyonların kuruluşunu 17 nci maddesinde hükme bağlamıştır. (B) bendinde ise baş
ka komisyonların kurulabileceğini tespit etmiş ve umuıû heyetin komisyonları kaldırabileceğini ve yeni ko
misyonlar kurulabileceğini bildirerek, Cumhuriyet Senatosu umumî heyetinin çakşır faaliyetleri cümlesi ola
rak gerek gördüğü takdirde komisyon adetleri için, gerekli düzenlemeleri yapmasını emretmiştir. 

Ayrıca geçici ve karma komisyon kurma yetkisini de umumî heyete tanımıştır. 
Bundan başka özel komisyonlar kurulabileceğini de kabul etmiştir. 

Diğer özel komisyonlar ise iüzüğün ayrı maddelerinde hükme bağlanmıştır. 
gibi) 

(Araştırma Komisyonları 

Adı geçen maddeye göre komisyonların kuruluşunu tartışırken bizim heyetin durumunun ne olduğu, neye 
göre ve ne için kurulduğunun da tartışmasını yapmak gerekir. 

Bu heyet 17 nci maddede yazılı Cumhuriyet Senatosu faaliyeti ile ilgili komisyon kuruluşuna benzemek
tedir. Ancak geçicidir. (Kitaplık Komisyonu gibi) 

Cumhuriyet Senatosu umumî heyetince verilmiş bir görevi yerine getirmek üzere kurulmuş heyetimize ko
misyon adı verilmek mümkün mü? Bu ad ile kurulduğu iddia edilmiş ve 17 nci maddeye göre kurulduğu 
iddia edilmiş ve dağıtım cetvelini tetkik ve Danışma Kurulunca hazırlanmış ve hatalı yönleri bulunan dağı
tım. cetvelini tetkik ve yeni bir dağıtım cetveli tanzim vazifesi kendisine verilen bu heyete de komisyon adı 
verilmiştir. (Dağıtım cetvelindeki hataları tashih etmsk ve yeni bir dağıtım cetveli tanzim etmekle görevli 
komisyon denmiştir.) 
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Ayrıca komisyonların ihtisas esasına göre kurulması ve Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerindeki oranları 
da nazara alınarak kurulması gerekmektedir. Komisyo.ılarm kuruluşunda Cumhuriyet Senatosu Umumî He
yetinin bir minyatürünü aramak Anayasa ve Tüzüğün amir hükmüdür. 

B) Halbuki yapılacak iş, dağıtım cetvelini tetkik ve hatalarını gidererek yeni bir dağıtım cetveli tanzim 
etmektir. 

Bunu ise danışma kurulunun yapması gerekir. 1 Kışını tarihinin geçmesi nedeni ile danışma kurulu mev
cut olmadığından bu iş heyetimize verilmiştir. 

Bu heyet 17 kişiden kuruludur. 13 üyeli oranlara göre kurulmuş komisyona 4 kişi ilâve edilmiştir. 4 
grup Başkanı ile heyet 17 kişiye yükseltilmiştir. Böy'ece bu heyet komisyon olmaktan çıkarılmış. Başkan
lık Divanı ile birleşen grup temsilcileri ile danışma ku uluna benzetilmiştir. 

Oranlar ve ihtisas nazara alınmama suretiyle Komis/ondan ziyade Danışma Kumlu hüviyeti verilmiştir. 
A.P. den 7, C.H.P., T.S., M.B.G. dan 2, Kontenjan Grupu 2, Bağımsızlardan 1 kişi alınmıştır. 12 üyesi 

bulunan Kontenjan Grupundan 2 kişi alınmış, halbuki 17 bağımsız üye adına 1 kişi alınmıştır. Oranlara ria
yet edilmediği bu emsal ile açıkça bellidir. 

Ayrıca 17 nci maddede komisyonlara grup temsilc'leıinin alınacağına dair bir kayıt bulmak mümkün 
olmadığı gibi aksine ihtisas komisyonlarında grupların temsil edilemiyeceği maddede sarahatle belirtilmiştir. 

Şu hale göre oranlara riayet edilmemesi ve heyette grup temsilcileri bulunması sebebiyle bu heyete komis
yon demek mümkün değildir. 

O halde bu heyet nedir? Özel bir işi tetkik için oranlar ve ihtisas nazara alınmadan içine gruplar da 
karıştırılarak meydana getirilmiş, Danışma Kurulu nite iğinde bir heyet. 

Heyeti böyle tarif ve yerini tespit ettikten sonra ça'ışma şeklinin de komisyonlara benzemiyeceğini be
lirtmek gerekir. Danışma Kurulu benzeri bir heyet olduğuna göre, Danışma Kurulu gibi ve onun usullerince 
çalışması lâzımdır. 

Danışma Kurulu Cumhuriyet Senatosu Başkanımı, başkanlığında toplanır. Bu heyetin de geçici başkanı 
Sayın Fahri Özdilek'in Başkanlığında toplanması gerekirdi. 

Kendisine başkan ve sözcü seçmemesi gerekirdi. 
Komisyonların başkan, sözcü ve kâtip seçme zorun'uluğu ve siLeleri bu heyete uygulanmaması gerekirdi. 

Bu şartlara riayet edilmemesi Anayasa ve İçtüzüğe aykırı düşer. 
Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı : 
Bu heyetin Komisyon olarak kabulüne, Başkanlık Divanı seçmesine Cumhuriyet Senatosu Geçici Baş

kanının Başkanlığında toplanmamasına, Divan kararı gibi karar olarak Umumî Heyete arzı yerine Komis
yon raporu ile Umumî Heyete gelmesini, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bulduğumuzu, 

2. İçtüzük madde 8. 
Madde 8. — C. Senatosu Başkanı toplantı yılının bitmesinden önceki bir hafta içinde, Danışma Kuru

lunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün grupicrn C. Senatosu üye tam sayısındaki yüzde oranlan tes

pit edilir. 
2. Başkanlık Divanındaki yerler, görev ve yetkileri bakımından; Başkan için % 19, Başkanvekillerinin 

her biri için % 10, İdareci üyelerin her biri için % 7, Kâtip üyelerin her biri için c/c 5 puan itibar olunur. 
3. Başkan, Başkanvekiiieri, İdareci üyeler ve Kâ ip üyeler için grupların Cumhuriyet Senatosu üye 

tam sayısına oranlarının büyüklük sırasına göre, dağıtım cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun gündemin? 
alınır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde Danışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adına rver 
sözcü, onar dakikayı aşmamak üzere, birer defa konuşurlar. Bu konuşmalardan sonra, dağıtım cetveli C-nel 
Kurulun onayına sunulur. 

C) Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım cetveli esas tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine geç'iir. 
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Yukarıda yazıldığı gibi İçtüzük 8 nci maddesi Başkarlık Divanını bir kül kabul etmiştir. Ayrıca unsurlarını 
da belli etmek kaydıyle görevlere puanlarla bir ağırlık vermiştir. Bu ağırlıkların yüzde oranlarını göstermiş 
ve buna hangi ağırlıkta ne görev vermiş ise o yer için gerekli puanı orandan düşmüştür. 

Ayrıca 8 nci maddenin 3 ncü bendinde Başkanlık Divanınca mevcut yerlerin ağırlıklarına göre sıraya 
koymuştur. 

Başkandan başlamak üzere büyüklük sırası tespit etmiş ve tevzide büyüklük sırasına göre ve oranlar nis
petinde dağıtım yapılacağını katî olarak hükme bağlamıştır. 

Bu tevziatın yapılmasını da Danışma Kuruluna vermiş, hepsinin nazara alınarak bir dağıtım cetveli yapıl
masını emretmiştir. 

Bu cetveli yaparken Danışma Kurulunun her türlü hesabı yapmasını emretmiştir. 
Bütün bunları yapan Danışma Kurulunu umumî heyete bir kararla gitmeye mecbur tutmuştur. 
8 nci maddenin C bendinde ise; dağıtım cetvelinin tasvibinden sonra Genel Kurulca seçimlere geçileceği

ni beyan etmiştir. 
İçinde bulunduğumuz ve tüzüğe uygun hareket etmeyen heyetler hangisine uymuştur? 
Bunu aramak ve bulmak mümkün değildir. 

Yukarıda arz edilen gerekçe ve beyan edilen hususlar için de yapılması gereken dağıtım cetveli yerine : 
Sadece bir Başkan seçimi yapılsın diye Yüce Cumhuriyet Senatosu umumî heyeti huzuruna gelen müret-

tep heyet içtüzüğü kenara itmiştir. 

Bir kül olan ve hesapları, oranları, görevlerin ağırlık puanlarını, 3 ncü bentdeki büyüklük sırasını nazara 
almadan, kendisine verilen Danışma Kurulu kararı tetkik ve hatalarını tashih ile yeni bir dağıtım cetveli tan
zim etmek vazifesi ile mükellef heyet bunların hiç birisini yapmamıştır. 

Ters bir düşünce ile, birbirinden ayrılması mümkün olmayan heyeti bölmüştür. 
Yalnız Başkan seçimi için çoğunlukla karar almıştır. Tüzüğe göre bu kararı alamaz. 
İçtüzüğün 8 nci maddesi C bendinde : Dağıtım cetveli tanzim edilip umumî heyetçe kabul edilmeden 

Cumhuriyet Sennatosunda hiçbir suretle seçim yapılamayacağı yasağını koymuştur. 
Heyetin kararı ise bu hükme tamamıyle aykırıdır. 

Hukukun genel ilkelerine göre ilgili merciler yazılı hukuk metinlerini uygulamak mevkiindedirler. Uygu
lamakla yükümlü oldukları hukuk metinlerinin uygulanmasını geciktiremez ve hiç bir halde durduramaz
lar. Bir yazılı hukuk metninin Anayasaya aykırı olduğuna ancak ve sadece bu konuda görüş bildirmeye 
ve karar vermeye yetkili ve görevli Anayasa organı yetkili ve görevlidir. Bu yetkili ve görevli organlar tabiî 
olması gereken esas ve usullere uygun olarak verilmiş bir karar mevcut bulunmadıkça ilgili organ, heyet ve 
merciler bu yazılı hukuk metnini uygulamakla yükünTüdürler. Aksi halde yetkilerine tecavüz edip Anayasa
ya aykırı davranmış olurlar ki, Komisyonun çoğunluğu da böyle davranmış ve mezkûr kararı alırken Anayasa
ca yetkili organın kararı mevcut değil iken bir hükmün Anayasaya aykırı olduğunu kabul etmiş ve uygulama-
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğe aykırı karar alamayacağına göre onun adına görev yapan heyet de böyle 
bir karar alamaz. 

Tüzüğe aykırı karar yeni bir İçtüzük düzenlemesi olur ki, bunun usulünü yine İçtüzük göstermiştir. 
Halbuki bizim heyet tüzüğe aykırı karar almak suretiyle yeni bir tüzük hükmü meydana getirmiştir. Yani 

tüzük tadili yapmıştır. 

Bu hal ise Anayasa, İçtüzük hükümlerine, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır. Heyet mevcut hü
kümlere göre karar verir. Kendisi seçim için yeni usul getiremez. 

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı bu karara muhalifiz. 

Re jet Rendeci İskender Cenap Ege Ahmet Nusret Tuna Ali Alkan 

Ömer Ucuzal Macit Zer en Alâeddin Yılmazîürk 
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BAŞKAN — Şimdi bilginize sunulan rapor ve ra
porun akabinde muhalefet şerhi okunmak suretiyle 
iki durum meydana çıkmış bulunuyor: Biri, Komis
yon sıfatiyle çalışan arkadaşların bilginize sunulmak 
üzere okunmuş olan düşünceleri; diğeri de, bu düşün
ceye muhalefet. 

Bu sebeple, raporun lehinde, aleyhinde ve üze
rinde konuşacak arkadşlarıma söz vereceğim. 

BAŞKANLİK DİVANI ÜYELİKLERİ ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Komisyon olarak rapo
rumuzu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurunuz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Usul yönünden 
itirazım var, izin verirseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Saym Rendeci. 
Eğer tensip ederseniz, Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mız bizi tenvir etsinler.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, müsaade buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Komisyon hakkında değil, meseleye girebilmek için 
yapılan tatbikatın usulsüzlüğü hakkında konuşmak 
istiyorum. O bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Özgüneş müsaade buyurunuz, 
usul hakkında konuşma isteği var. 

Saym Rendeci, buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Saym Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Şimdi yüksek huzurlarınızda görüşülmesine baş
lanacak olan konu, Başkanlık Divanı benzeri Heyetin 
yüksek huzurunuza getirdiği rapordur. 

Şimdi bu rapor, Cumhuriyet Senatosu Umumî He
yetine geldiğimizde dağıtıldı. Evvelâ raporun gün
deme alınabilmesi için, İçtüzük hükümlerine göre, 
dağıtıldığından itibaren 48 saatlik bir sürenin geç
mesi lâzımdır. 

Şimdi, bu Heyetin verdiği rapor, (Ben «Heyet» 
diyorum) komisyon raporu olarak gelmiştir. O tak
dirde bu komisyon, İçtüzüğün 20 ve 28 nci maddele
rine göre çalışmalı ve komisyon raporu da, basılıp 
dağıtılmasının üzerinden 48 saat geçmeden görüşüle
meyeceğine dair İçtüzük hükümlerine tabi olmalıdır. 

Şimdi, bu heyet kendisini komisyon kabul ediyor; 
17 kişilik, oranlara ve İçtüzüğe aykırı bir komis
yon.. Kendisini komisyon kabul ediyor ve bir rapor 
tanzim ediyor. Biz buna muhalifiz. Komisyon değil
dir; ama rapor tanzim etmiş. Raporu tanzim edip, 

kendisine komisyon dedikten sonra, İçtüzüğün komis
yonlar hakkındaki hükümlerine uyacak. 

İçtüzüğün hükümleri ne diyor : 
«Rapor, basılıp üyelere dağıtıldıktan ve üzerinden 

48 saat geçmeden görüşme mevzuu yapılamaz.» 

Şimdi, raporu yeni aldık. İçtüzüğün hem bu hükmü 
var, hem de meseleyi, komisyonlarda çalışan 17 ar
kadaşın dışında, Cumhuriyet Senatosu Umumî He
yetinde meselenin ince noktalarını, hukukî noktaları
nı, teknik noktalarını bilen, meseleyi tetkik edebilen 
arkadaşımız pek az. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Arz etmek istediğim nokta şu: Mevzuun iyice 

tetkik edilebilmesi için, hiç değilse bir celse geriye 
bırakılması lüzumlu. Raporun içerisinde mühim me
seleler var; Tüzük değişikliği var. Tüzük böyle dediği 
halde, Komisyon o Tüzüğün maddelerine aykırı ola
rak Umumî Heyete yeni bir Tüzük teklifi, Tüzük ta
dili teklifi ile gelmiştir. Böyle bir meselenin Ana
yasa muvacehesinde, İçtüzük muvacehesinde, şim
diye kadar Cumhuriyet Senatosunda yapılan tatbikat 
muvacehesinde ne olacağım arkadaşlarımızın tetkik 
edebilmeleri; tetkike imkân ve fırsat bulabilmeleri 
için kendilerine müddet verilmesi lâzımdır. 

Kaldı ki, rapor dağrtılır dağıtılmaz da görüşül
mez. Rapor gündeme girer, Başkanlık Divanı bir 
gündem hazırlar. Bu raporun üzerinden 48 saat geç
tikten sonra, der ki. «Bunu gündeme alıyorum.» 
Gündeme bu rapor alınır, bastırılır ve ondan sonra 
görüşülür. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Acele eden siz de
ğil miydiniz? «Her gün toplanalım.» diye önergeyi 
siz verdiniz. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Acele iş oldu
ğunu kabul ettiğiniz zaman Umumî Heyete, neden 
acele olduğunu izah edeceksiniz; önerge vereceksi
niz, müzakere edilecek, o önerge kabul buyurula-
cak, ondan sonra bu süreyi beklemeden mesele ko
nuşulacak. Şimdi tamamiyle Tüzüğe aykırı yönler 
üzerindeyiz. 

Biz, aykırıdır, şu sebeplerle bugün bu mesele 
yapılmasın demiyoruz: Arz etmek istediğim mevzu 
şu: 

Bu meselenin çok önemli noktaları vardır; İçtü
zük tadili gibi noktaları vardır. Arkadaşlar tetkik 
imkânı bulsunlar, önümüzdeki celse geniş geniş ko
nusalsın. Bugün konuşulmasının hem usul, hem de 
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arkadaşlarımızın meseleyi bümeme yönünden zarar
lı olduğu kanaatindeyim. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

•BAŞKAN — Sayın Senato üyeleri... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 

Sayın Senato üyeleri, usul hakkında konuşan Sa
yın Rendeci arkadaşımızın, 48 saat geçmeden bu 
konunun müzakere edilemeyeceği beyanı üzerine, 
Yüksek Kurulunuzun bunu gündeme alıp almaması 
takdirini sizlerin oyunuza sunmak istiyorum. Eğer 
tasvip ederseniz bugün müzakere devam eder. Tas
vibinize iktiran etmezse, ilerideki günde müzakeresi 
mevzubahis olacaktır. 

Biraz evvel açıkladığım konunun gündeme alımp 
alınmaması hususunu takdirlerinize sunuyorum. Ka
bul. edenler... («Anlaşılmadı» sesleri.) 

Biraz evvel okunan Komisyon raporunun günde
me alınıp bugün müzakere edilmesi hususunu oyla
rınıza arz edivorum. Kabul edenler... 
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MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım, anlaşılmadı, şimdi gündeme alıp 
konuşacak mıyız? 

BAŞKAN — Gündeme alınıp bugün konuşulma
sı hususunu tasviplerinize sundum... 

Sayın üyeler, arkadaşlarım saymada bir hayli fark 
buldular. Neticeleninceye kadar kabul eden arka
daşlarımızın bir defa daha ellerini kaldırmalarını 
rica ediyorum... Kabul etmeyenler... 73'e karşı 78 
oyla kabul edilmemiştir. 

Gündemimizde başka bir madde yoktur. Daha 
evvel... 

. FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir usulü hata yapmayalım. Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu her gün toplanma kararı aldı. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. Daha ev
velki toplantımızda, 1 Aralık gününden itibaren her 
gün toplanma hakkındaki kararımız bakidir. 

Bu sebeple 3.12.1975 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saaii : 15>35 
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