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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

tçîüzüğün 50 nci ve 52 nci maddeleri gereğince 
18 Aralık 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.05'te son verildi. 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Kâtip 
Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 

Kâtip 
Bursa Üyesi 

Barlas Küntay 

- • • •*»>*<( 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Abdullah Emre İleri (Niğde), Abdüîgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

[ 8 nci Birleşimi açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Önce bir sunuşta bulunmak lâzım gelmektedir. 
Biliyorsunuz, hâlâ Yüksek Genel Kurulunuza 

Başkanlık etmek üzere en yaşlı üye arkadaşımızın 
Başkanlık Makamında bulunması icap etmektedir. 
Dün ve bugün en yaşlı üye arkadaşlarımıza, kendile
rini kürsüye davet etmek için tekrar özel birer mek
tup yazmış bulunmaktayım. Sırasıyle arkadaşlarımı
zın hepsi, «Mazeretlerinin ve raporlarının devam et
mekte olduğunu» yazıyla bildirmiş bulunmaktadırlar. 
Bu sebeple yüksek huzurlarınıza bendeniz tekrar çık
mış bulunuyorum. 

Arz ederim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
| müsaadenizle bir konuyu öğrenmek istiyorum. 
ı 

İ BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
, NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

c Raporlarının devam ettiğini söylediler» diyorsunuz. 
Bu doğru mudur? Yoksa bir yanlışlık mı var efen
dim? 

BAŞKAN — Doğru efendim; raporlar da, yazı
lar da bize geldi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) 
rada görüyoruz ama... 

Aynı üyeleri bu-

BAŞKAN — Burada olabilirler; ama mazeretleri 
dolayısıyle kürsüye çıkmıyorlar efendim. Hepsinin 
yazılı mazeretleri ve raporları buradadır. 

334 
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IH. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
dağıtım cetvelini hazırlamak üzere kurulan Özel Da
ğıtım Komisyonu Başkanlığının 11 Aralık 1975 ta
rihli 2 sayılı raporu. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Başkanlık Divanı seçimleriyle ilgili çalışmalarımı

za, bıraktığımız noktadan devam ediyoruz efendim. 
Hatırlatmak maksadıyle şu hususu müsaadenizle 

arz edeyim : Bundan evvel müzakere ettiğimiz konu, 
özel Komisyonun göndermiş olduğu rapordu ve bu 
rapor üzerinde müzakereler başlamıştı. Bazı arka
daşlarımız konuşmuşlar ve söz sırası Sayın Mirkelâm-
oğlu'nda kalmıştı. 

Sayın Mirkelâmoğlu, buyurunuz efendim. 
Sayın Mirkelâmoğlu, gruplar adına yapılacak ko

nuşmalar hariç, konuşmaların 10'ar dakika ile sınır
landırılmış olduğunu hatırlatmak için arz ederim 
efendim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkanım, çok değerli senatörler; 

Danışma Kurulu göreviyle görevlendirdiğimiz Ko
misyonun raporu üzerinde, ayrılan süre içerisinde kı
saca fikirlerimi arz edeceğim. 

Danışma Kurulu yerine görev yapan özel Komis
yonun raporu, Cumhuriyet Senatosunun aritmetik 
bölünmesini yansıtmamaktadır. Şimdi kısaca, bu ifa
demin hukukî dayanaklarını muhterem huzurunuza 
arz edeceğim. 

Özel Komisyon, raporunu üç ayrı kaynağa ve da
yanağa dayandırmış bulunuyor : Anayasa. İçtüzük 
ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda vermiş olduğu 
karar. Rapor; bazen birine, bazen diğerine, bazen 
de üçüncüsüne dayanmak istemiş ve bu üçü aras'.nda 
asılı kalmıştır. Hiç birisine tam anlamıyle dayanama-
mak gibi bir zaafla muhterem huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. Şöyle ki : 

Değerli senatörler; 
Gerek Başkanlık Divanının teşkili, terkibi, gerek

se komisyonların kurulması konusunda, Cumhuriyet 
Senatosunun birbirinden kalın ve kesin çizgilerle ay
rılmış iki safhası bulunmaktadır. Biri, Anayasa Mah
kemesi kararından evvelki safha, diğeri Anayasa 
Mahkemesi kararından sonra açılmış olan safha ve 
ortaya çıkan yeni durumdur. 

Anayasa Mahkemesi kararından evvel, Cumhuri
yet Senatosu bir karar aldı ve bu karara göre Ana-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

! yasadan, İçtüzükten bazı dayanaklar bularak, Baş
kanlık Divanı kurdu ve Başkanlık Divanına münha-

I sır siyasî partilerin temsilcilerini seçti. Bunu yapar
ken, Anayasanın 84 ncü, 85 nci ve diğer ilgili mad
deleriyle İçtüzüğün bazı maddelerine dayanarak ve 
bunları kendi anlayışı içinde değerlendirerek bir ka-

I rar aldı. Bu karar üzerine, bir değerli grup ve bazı 
değerli senatörler Anayasa Mahkemesine müracaat 
ettiler. 

Anayasa Mahkemesi, şimdiye kadar bu konuda, 
konuşmak için bu kürsüye çıkan bütün değerli sena-

•törlerin hepsinin de ifade ve istinat ettikleri bir ka-
j rar aldı; fakat ne gariptir ki, birbirine aykırı olan 

kanaatler, hep Anayasa Mahkemesinin, şimdi metni 
önümde bulunan kararma dayandırılmak istenmekte
dir. Halbuki, Anayasa Mahkemesinin kararında bu 
istidat yoktur sayın senatörler. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararı almasına mün
cer olan safhalar içinde, o zaman bendeniz de, «Si-

j yasî parti grupları temsil edilebilirler, siyasî parti 
j gruplarının dışında kalanlar temsil edilemezler» nok-
i tayı nazarını savunuyordum. Ancak, Anayasa Mah-
j kemesi kararlarını eleştirilebilir görmek, hatta eleştir-
I mek başka şey, Anayasa Mahkemesi kararlarında bir-
I takım zayıf noktaların, zayıf tarafların bulunduğunu 

ifade etmek, hulûs ile bunları münakaşaya açmak 
I başka şey, bunlara uyma zorunluluğu yine başka şey

dir. 
Anayasa Mahkemesi mezkûr kararında iki esaslı 

onktaya temas etmiş ve iki noktadan Cumhuriyet Se
natosunun almış olduğu kararı bozmuştur. Meselâ 

I bunlardan birisi, 1 Kasımda, Başkanlık Divanının 
hepsinin birden görevlerinin bittiğine mütedairdir ki, 
bu kararın Cumhurbaşkanlığına vekâlet meselesine 
kadar uzantıları ve gelişmeleri olduğunu, birtakım 
boşluklar yarattığını ve uygulamada Devleti birtakım 
güç meselelere götüren yanları, yönleri olduğunu gör
dük ve bir sayın senatör arkadaşımız da Anayasa 
Mahkemesinin o kararını burada eleştirdi, eleştirebi
lir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararları lâzım-ül 
ittibâdır, herkes için bağlayıcıdır. 

Şimdi, bendeniz hangi noktai nazarı muhafaza 
I edeceğimi ya da taşıdığımı arz etmeden, Anayasa 

Mahkemesi kararının hepimizi bağlayıcı hükümlerini 
arz ediyorum : 

Anayasa Mahkemesi kararında diyorki; «Cumhu-
| riyet Senatosunu tamsayı olarak kabul edeceksiniz.» 

-. 3S6 — 
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O zamanlar biz, benim de içinde bulunduğum noktai' 
nazara göre, Cumhuriyet Senatosunu 135 sayın üye
ye göre bir terkip kabul etmiş ve tevzii ona göre yap
mıştık. Anayasa Mahkemesi, buna imkân olmadığını, 
mesâg olmadığını, cevaz olmadığını bu kararında ifa
de ediyor. Ayrıca 184 tamsayı üzerinde bütün ayı
rımların, bütün bölümlerin yapılacağını, ve her siya
sî partinin kendi kuvveti oranında temsil ettirileceğini 
ilâve ediyor. Ne bir fazla, ne de bir eksik; öyle bir 
taksim yapacaksınız ki, siyasî partiler, kendi kuvvet
leri oranının üstüne de çıkmayacak, ancak altına da 
inmeyecek. Ayrıca, «Siyasî partilerden başka olanlar 
da var diyor. Böylece, Komisyon raporuna hâkim 
olan ruha aykırı bir noktai nazarı da ortaya koyu
yor; siyasî parti gruplarının dışında, (gruplar ve grup-
suzlar değil) iki an a bölüm kabul ediyor. Bölümün bi
ri, siyasî parti grupları, diğeri de siyasî parti grupla
rının dışında kalan üyeler. Taksimi buna göre yapa
caksınız diyor; ama bizim İçtüzüğümüzde zorunlu ol
mamakla beraber, kurulan diğer gruplar da var. 

Şimdiye kadar; yani Anayasa Mahkemesinin bu 
kararından sonra geçen sene, evvelki sene yapılan 
uygulamalar, Anayasa Mahkemesinin bu kararının 
hukuksal tabanına oturtulmuş bulunmakta idi. Siya
sî parti gruplarının kuvvet oranlarını Danışma Ku
rulu tespit ediyordu. Ondan sonra siyasî parti gru-
pu olmayan grupların kuvvet oranlarını tespit ediyor
du ve grupsuzlan ayrı ve müstakil bir kesim olarak 
kabul ediyor ve ona göre bir bölüm yapıyordu. 

Bu naçiz arkadaşınız, geçen sene ve evvelki sene 
grupsuzlan temsilen yüce teveccühünüze mazhar 
olarak, Başkanvekiîliği görevinde bulundu. Komis
yon raporuna göre bu imkân, gruplarını dışındaki 
üyelerin sayısı 17 değil, 27, 37. 47, 57'de olsa ka
panmıştır. Teorik olarak bunun daha fazla olması 
ihtimali olduğu gibi, uygulamada da var. Meselâ; 
geçen sene gruplara mesnup olmayan üyeler 40 ra
kamına yakın bir miktarda idi. 

Komisyon raporunda deniliyor ki, (Danışma Ku
rulunda da böyle bir noktai nazar, çok değerli bir 
arkadaşımız tarafından ifade edildi.) «Siyasî gruplar 
ve gruplar, ağırlık puanlarını sayılarına göre bölüş
tükten sonra, arta kalanı grupsuz üyelere vereceksi
niz.» Bu nedenle grupsuz üyelerin, Anayasaya göre 
Başkan olma ihtimâlleri var; ama Anayasa Mahke
mesinin bir kararında da ifade edildiğine göre, ağır
lık puanı değeri daha düşük olan, meselâ bir İdare 
Amiri, bir Başkanvekili olma ihtimalleri yok, sayı
ları ne kadar olursa olsun. 

Gene Anayasa Mahkemesinin dayandığımız ka
rarında, Komisyonumuzun bu raporu ve bu rapora 
hâkim olan ruh, iki sınıf senatör ihdas etmiş bulu
nuyor. Komisyona hulus ile hizmet veren arkadaş
larımı elbette özel bir maksattan tenzih ediyorum. 
Bu bir yanılmadır ve yanlış değerlendirmedir. 

İki sınıf senatör; bir imtiyazlı senatör, Başkan 
olabilir, Başkanvekili olabilir, îdare Amiri olabilir, 
sekreter üye olabilir. İkinci sınıf senatör, (Anayasa
nın kendisine Başkan oima imkânını vermiş olması 
bir şey ifade etmez) ancak ağırlık puanı en düşük 
olan, sekreter üye olabilir. Neden?.. Çünkü, grupu 
yoktur. 

Ne Anayasada, ne Anayasa Mahkemesinin kara
rında, ne İçtüzükte bunun hukukî dayanağını bul
manız mümkündür. İşte onun için sayın senatörler, 
bir ihtimâli burada sizinle takip edelim. 

Raporda ayrıca bir not var; «Tabloyu tetkik 
ederken, şu mülâhaza ile tetkik ediniz; 3 sayın üye, 
tabiî senatör olmak hasebiyle, her ne kadar tabiî 
senatörlerin kurmuş olduğu Millî Birlik Grupuna da
hil değiiseler de, bu taksimde ayrıca kendilerine so
rularak bir taksime gidilebilir. Onun için bu hesabın 
içine katılmamışlardır.» Niçin? İşte Anayasa, işte 
İçtüzük ve işte Anayasa Mahekmesinin kararları; han
gisine dayandırdığınızı lütfen burada ifade buyuru
nuz. 

BAŞKANLIK DÎVANI ÜYELİKLERİ ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Komisyon adına söz 
istiyorum. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim. 

Şimdi bu üç arkadaş teorik olarak 13 kişi de 
oiabüir. Meselâ, Millî Birlik Grupunun çok değerli 
üyeleri, gruplarını dağıtabilir ve grupsuz 19 kişi 
olabilir. Şimdi Danışma Kurulu oturacak, bu 18 ya
hut 19 kişiyi bu taksimin ve tevziin dışında tutacak. 
Anyasa Mahkemesi kararı var. Bu karara göre, he-
saplarmızı 184 sayın üye üzerinden yapacaksınız. 
Herhangi bir sayın üyeyi bu hesabın dışında bırak
mayacaksınız diyor; ama bu 19 kişiye ayrı ayrı so
racaksınız; sizi hangi hesabın için koyalım? Efendim, 
beni Adalet Partisi Grupundan sayın, ya da Cumhu
riyet Halk Partisi Grupundan sayın, ya da bir başka 
gruptan sayın, ya da herhangi bir gruptan saymayın. 
Üç arkadaşın durumunu biraz abarttığınız ve 19 ar
kadaşın durumuna getirdiğiniz zaman, ortaya böyle 
bir tablo çıkacak. 
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Sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesi hesabı, 184 tamsayıya göre 

yapacaksınız diyor. Bu yapılan hesap da 184 tam
sayıya göre yapılmıştır. Üç arkadaşımızı herhangi 
bir hesabın içinde göremiyoruz. Üç arkadaşımızı 
herhangi bir hesabın içinde görememek gibi bir hak
kın sahibi, bir yetkinin sahibi değiliz. 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Hesaba dahil. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — Han
gi hesaba dahil olduğunu, lütfen sayın Komisyon 
Sözcüsü ya da Başkanı burada ifade buyuracaklar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vakit çok az, bu konuşmaları kemâliyle bütün 

tefcrruatıyle ifade etmek belki mümkün olmayacak. 
Şu kadarını arz edeyim ki, Cumhuriyet Senatosunda 
üç kesim de matematiğin diliyle ancak değerlendiri
lebilirler : 

1. Siyasî parti grupları, 
2. Siyasî parti grupu olmayan gruplar, 
3. Bunlar dışında kalan kesim. 

Rakamlar neyi ifade ediyorsa, birini atlayıp 
öbürüne geçmeden: 77, 62, 17, 16, 12. Bu rakamlar
dan birini diğerine, içine sübjektif unsurlar katarak 
böyle olmak gerekir, böyle olması daha doğru olur 
gibi, herkese göre değişebilen, enfüsî unsurları içine 
katmadan objektif kıstaslara ve kriterlere göre bir 
dağıtım yapmaya mecburuz. Ayrıca, bu 17 kişinin 
27 kişi olma ihtimalini, 27'nin 37 olma ihtimalini de 
her zaman varit görerek, muhtemel görerek, müm
kün görerek ve geçen seneye kada*- d?, görülmüş 
olduğunu gözden uzak tutmayarak bir aynın yap
mak ihtiyacında ve durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada Adalet Partisi Grupunun vermiş olduğu 

bir dağıtım tablosu müzakere edilirken, bu kürsüde 
söylenmemesi gereken, söylendiği zaman söyleyene 
şeref getirmeyecek, muhataplarını da örseleyecek, 
üzecek sözler söylendi. Siyasî rüşvetten bahsedildi, 
yandaşlıktan bahsedildi. Değerli arkadaşlarım, bunlar 
yakışıksız, çiğ sözler, ham sözler; söyleyene bir şey 
vermediği gibi, karşı tarafın izzetinefsimde örseler. 
Karşı tarafın izzetinefsini pervasızca örselemek mi
zacında olan insan, kendi izzetinefsinin de rahatça 
örselenebilme ihtimalini hesaba katmalıdır. Ancak, 
biz bu açılan yollara girmiyoruz. Bu açılan yollarda 
yürümek hevesinde olanları kendi mizaçlarıyle baş 
başa bırakıyoruz. Bir insan, «siyasî rüşvet» kelime
sini kullandığı zaman, kendisine de en azında böyle bir 

I itabın, böyle bir hitabın, böyle bir sözün söylenebi-
I leceğini hesaba katmalıdır. Hiç kimse bir diğerinin, 
I hiç bir grup bir diğerinin, hiç bir siyasî parti bir di-
I gerinin rüşvetine ne veren için, ne alan için mütenez-
I zildir. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu bir aritmetik meselesidir. Burada 17'yi aşarak 
I 16'ya hakkı olmayan bir dağıtım yapmak durumunda 
I olan arkadaşlarımı rüşvet vermekten tenzih ederim.; 
I Böyle bir muameleye muhatap olan çok değerli gru-
I pu da, rüşvet alma ayıbından tenzih ederim. Bu, yan-_ 
I lış bir değerlendirmedir. Biz bu yanlış değerlendirme-
I nin esaslarını ortaya koyuyoruz. Bu bir matematiktir 
I diyoruz, 17 rakamı, 16'dan büyüktür diyoruz. 17 ra-
I kamı varken, 16'ya daha fazla ağırlık puanı veremez-
I siniz diyoruz. Vermek için yapılan gayretleri de özel 
I sübjektif birtakım gayretler olarak görüyoruz ve bu 
I yanlıştan dönülmesini istiyoruz. 

I Bu 17 rakamının da biraz evvel ifade ettiğim gi-
I bi, eğer tabiî senatörlere Anayasanın 70 nci madde-
I sindeki özellikleri nazarı itibara alınarak ki, Anaya-
I sanın 70 nci maddesinin bir ibaresi şudur : Tabiî Se-
I natörler, hak ve yetkiler bakımından diğer senatörler 
I gibidir. Ancak, onların seçim meselesi diğer senatör-
I lerden ayrı tutulmuştur. Bunun dışında 17 kişi içinde 
I beni mütalaa etmeyeceksiniz. Peki, sizi 17 kişi içinde 
I mütalaa etmeyip nerede mütalaa edeceğim?.. Bu 17, 
I yarın 27 olduğu zaman nerede mütalaa edeceğim?.. 
I Yarın grup kurmazsanız sizi nerede mütalâa edece-
I ğim?.. Hangi katogoriye sokacağım?.. Anayasanın 
I 184 ncü maddesi varken, üç sayın senatörü böyle bir 
I hesabın dışında nasıl bırakacağım?.. 181 kişi hesap 
I edeceğim; hayır bizi 17 kişi içinde mütalâa edin; ama 
I bağımsızlara, grupsuzlara kâtiplikten başka herhan-
I gi bir şey veremezsiniz dediğiniz zaman, yine Anaya-
I sa Mahkemesi kararının, karar özeti bölümünü oku-
I yarak cevap vermek istiyorum. 

I Değerli senatörler; 

I Anayasa Mahkemesi kararında deniliyor ki : 
I «Cumhuriyet Senatosundaki siyasî parti grupları Cum-
I huriyet Senatosu Başkanlık Divanına ancak kendi 
I güçleri ölçüsünde; bu ölçünün ne altında, ne üstünde 
I olmaksızın»... Şimdi bir siyasî parti grupu için bu zo-
I runluluğu koyarsanız, siyasî partiye herhangi bir 
I prim verilmesini bu ibarelerle ifadelerle önlerseniz, 
I siyasî parti grupu olmayan bir grupa nasıl prim ve-
I rirsiniz?.. Devam ediyorum, «... ne altında, ne üstün-
I de olmaksızın katılırlar. 
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Başkanlık Divanına katılma siyasî parti grupları
nın tekeli altında, yalnız bunlara tanınmış bir imti
yaz değildir. Divanın bu paylaşma sonunda boş ka
lan üyeliklerine siyasî parti grupları dışındakiler gi
rerler. Siyasî parti gruplarının güçleri oram saptanır
ken, siyasî parti gruplarının üyeleri toplamı değil. 
Cumhuriyet Senatosu Üye tam sayısı esas alınır. 

Başkanlık Divanına ilişkin olarak bu ilkelere da-
yanılmaksızın yapılan her düzenleme Anayasaya ay
kırı düşer.» 

işte, Danışma Kurulu göreviyle görevlendirilmiş 
olan Özel Komisyonumuzun raporu da bu ilkelere 
dayandırılmadığı için, zamanımız da yetersiz oldu
ğundan daha fazla tafsilâta girme imkânını bulama
dığım için, sözlerimi saygılarla bağlıyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mirkelâm-
oğkı. 

Komisyon adına Sayın Özgüneş, buyurun. 

BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Komisyon olarak bütün arkadaşlar konuşduktan 
sonra söz almayı tercih ederdik. Ancak, konuşmuş 
olan iki değerli arkadaşımız bazı konularda bizim ra
porumuzda ifade etmediğimiz, maksadımızın dışına 
çıkan sözler kullandıkları için, sadece bundan sonra
ki konuşmalara ışık tutmak, konuşmaları belki kısalt
mak ve böylelikle yapıcı bir etki yapabilmek ümidiy
le hemen söz almış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerek Sayın Rendeci, gerek Sayın Mirkeîâmoğ-

lu'nu büyük bir itina ile dinledik. Samimiyetle itiraf 
edeyim ki, ileri sürmüş oldukları fikirlerden geniş 
ölçüde Komisyon olarak faydalandık. Arkadaşlar 
gerçekten önemli, ağırlığı olan noktalara temas etti
ler. Ancak, o görüşlerin karşısında, Komisyon çoğun
luğunun görüşünün belirtilmesinde Umumî Heyet ba
kımından fayda olduğunu sanıyorum. 

Önce, Sayın Rendeci'nin ortaya koymuş olduğu 
bir iki noktaya temas etmek isterim. Birisi, Sayın 
Rendeci diyorlar ki, «İçtüzüğün 8 nci maddesini Ko
misyon çoğunluğu değiştirmektedir.» Hayır arkadaş
larım İçtüzüğün 8 nci maddesi Komisyonun çoğun
luğu sureti katiyede deiğştirmemiştir. Aksine, Komis
yon kararını alırken İçtüzüğün 4 ncü, 8 nci mad

delerine dayandığı gibi, Anayasanın 84 ncü, 85 nci 
maddelerine ve bu arada Anayasa Mahkemesi kara
rma da bağlı olmuştur. 

Sayın Rendeci devamlı olarak burada İçtüzüğün 
8 nci maddesini okudular. İçtüzüğün 8 nci maddesi 
olduğu gibi, bir de 4 ncü maddesi var, Anayasanın 
84 ncü maddesi var ve nihayet arkadaşlarım, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanının tarzı teşkili 
de yasal denetimden geçmiştir. Anayasa Mahkeme
si, İçtüzüğü de, Anayasa maddelerini de hesaba kata
rak bir karara varmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu 
kararından sonra, sadece İçtüzük böyle diyor diye
rek, hatta Anayasa maddesi böyle diyor diyerek, Ana
yasa Mahkemesinin kararını bir kenara itmek müm
kün değildir. Komisyon hem Anayasa Mahkemesi 
kararım incelemiş, hem Anayasanın 84 ncü madde
sini incelemiş, hem de İçtüzüğün ilgi maddelerini 
incelemiştir. 

Şu halde, bizim kanaatimiz ve Komisyon çoğun
luğunun kanaati odur ki, İçtüzüğün 8 nci maddesini 
ve Anayasanın 84 ncü maddesini Anayasa Mahke
mesinin 1973 tarihinde çıkmış olan 39 ve 40 sayılı 
kararlarının ışığı altında incelemeye ihtiyaç var. Bu
nun aksine yapılan bir inceleme, gayet tabiî Anaya
saya aykırı bir istikamete doğru götürür. 

Belirtmek istediğim ikinci nokta, Sayın Rendeci 
diyorlar ki; «İçtüzük, sarih olarak Başkanlık hakkını 
Adalet Partisi Grupuna verdiği halde, Komisyon bu 
hakkı teslim etmemektedir.» 

Arkadaşlarım, İçtüzüğün hiç bir maddesinde, su
reti katiyede Başkanlığın o Mecliste üye sayısı en faz
la olan grupa verilir diye bir hüküm yoktur. Anaya
sa Mahkemesinin aksine kararı var. Anayasa Mahke
mesi diyor ki, hiç bir Cumhuriyet Senatosu üyesinin, 
Başkanlığa adaylığını koyma hakkı ve seçilme hakkı 
elinden alınamaz. Anayasa Mahkemesinin açıkça 
söylediği bir yerde, hiç bir üyenin Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına adaylığını koyma hakkı elinden 
alınamaz dediği bir yerde; Komisyon olarak bizim 
Başkanlığı herhangi bir grupa tahsis etmemiz Anaya
saya uygun değildir. Açıkça bir haksızlık olur arka
daşlarım. Başkanlık Divanı ile Başkanlık Divanının 
geriye kalan üyeleriyle, Cumhuriyet Senatosu Başka
nını tamamiyle birbirinden ayırmaya ihtiyaç vardır 
arkadaşlarım. Cumhuriyet Senatosu Başkanı olacak 
zatı, burada kendi kişiliği ve Genel Kurula tarafsız 
davranacağına dair vermiş olduğu izlenim tayin eder. 
Hiç bir kimse şu veya bu grupa mensup olduğu için 
Başkan seçilemez. Ancak kendi kişiliği ile seçilebilir. 

— 338 — 
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Anayasa katî olarak siyasî grupların Başkanlığa aday 
koymasını yasak etmiştir. Gruplarda bu hususta mü-
zkere yapılmasına imkân yoktur; ama Başkanlık Di
vanının geriye kalan üyeleri için fertler tek tek bu
raya şahısları olarak değil, herhangi bir grupa men
subiyetleri olarak gelirler. 

Şu halde, Başkanlığa adaylığını koyacak bir üye, 
yalnız kendi kişiliği ile bu kürsüye çıkar, kendi kişi
liği ile adaylığını koyar, ona göre oy alır. Halbuki 
Başkanvekilleri, İdare Amirleri ve Kâtipler mensup 
oldukları grupun büyüklüğüne göre ve grupun mü
messili olarak buraya gelirler, ikisi arasında büyük 
bir fark var. 

Sayın Mirkelâmoğlu'na da bu sözümle cevap ver
miş oluyorum. Sayın Mirkelâmoğlu, ı«Bir bağımsız 
üye, Başkanlığa adaylığını koyabilecek; ama bir Baş-
kanvekilliğine, bir tdare Amirliğine koyamayacak. 
Ancak, kendisine en küçük puanlı kâtiplik verilecek» 
diyorlar. Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin, 
birazdan kendileri nokta-i nazarlarını burada belir
tirken, göstereceğim kararı var. Biz demiyoruz, Ana
yasa Mahkemesi diyor. 

Şu halde arkadaşlarım; bu konuda gayet açık 
olarak söylemk istiyoruz ki, Komisyon olarak bizim 
Anayasa Mahkemesinin kararını bir kenara iterek, 
İçtüzükte sureti katiyede mevcut olmayan bir hükme 
dayanarak; Cumhuriyet Senatosu Başkanı en çok üye
ye sahip olan gruptan seçilir gibi indi bir hükme da
yanarak, herhangi bir grupa başkanlığı tahsis etme
mize imân yok. Şu halde, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı, Anayasa Mahkemesi kararında açıkça belirtil
diği gibi, Genel Kurul tarafından serbestçe seçilecek
tir. İstisnasız her üye adaylığını koyma hakkına haiz
dir. Seçilen her üye de, burada Başkanlık etme im
kânına maliktir. 

Arkadaşlaım; 
Gerek Sayın Rendeci, gerekse Sayın Mirkelâm

oğlu bir konu üzerinde daha durdular. O da burada 
bağımsız üç Tabiî Senatörün durumudur. 

Arkadaşlarım; 
Açıkça bakıldığı zaman sayın arkadaşlarım nasıl 

oldu da görmediler, ben hayret etim. Rapora ilişik 
cetvel incelendiği zaman görülür ki, hiç bir grupa 
mensup olmayanların sayısı 17 olarak alınmış ve iki 
kâtiplik de kendilerine bunun için tahsis edilmiştir. 
Biz üç tabiî senatörü hariç tutarak, herhangi bir gru
pa mensup olmayanların sayısını 14 olarak buraya 

getirseydik ve onların Başkanlık Divanında temsil 
durumlarını bu 14'e göre hesaplasaydık, arkadaşla
rım yerden göğe kadar haklı olurlardı. Ama, biz böy
le yapmadık. Cetvele sarahaten koyduk, 17 kişidir ar
kadaşlarımız ve 17 kişi de hakkı olan yerleri almış
lardır. Öyleyse, bu üç kişinin hariç tutulduğu iddiası 
çürüktür, varit değildir. Bu üç kişiyi dahil etmişizdir; 
fakat bu arada acaba bir not niçin kondu? Rapora 
konulmuş bir not var. Raporun içinde değil; fakat bir 
not konulmuş durumda. 

Arkadaşlarım, bir Tabiî Senatör, Başkanlık Diva
nına müracaat etmiş, demiştir ki; «Ben mutlak ba
ğımsızım. Beni herhangi bir siyasî grup kuran veya 
kuramayan bir siyasî partiyle beraber mütalâa etme
ye, benim hakkımı onlara, onların hakkını bana ver
meye imkân yoktur. Benim, ayrıca Anayasa mad
desiyle herhangi bir siyasî partiye girmem yasaklan
mıştır. Şu hale göre beni, bir siyasî parti ile beraber 
mütalâa etmeniz mümkün değildir» Başkanlık bu 
önergeyi Komisyona havale etmiş, Komisyonda bu 
önerge münakaşa edilmiş fakat bir karara varılmamış
tır. Komisyonda herhangi bir karar alınmadığı için
dir ki, bu konuda herhangi bir şey ortaya-konmadığı 
içindir ki, herhangi bir grupa mensup olmayanların 
sayısı 17 olarak alınmıştır, 17'ye göre hesaplanmıştır. 

Kanaatim odur ki, not konmasa da olabilirdi. 
Ancak, bir üyenin müracaatı münakaşa edildiği için, 
karara da varılmadığı için, sadece not halinde eklen
miş; fakat asla cetvelin hesabında dikkate alınma
mıştır. 

Komisyon olrak kanaatimiz olur ki, siyasî parti 
grupları ve siyasî gruplar dışında kalan arkadaşlar, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bir karar alma
dıkça, bir bütün olarak mütalâa edilmeye mecbur
dur, bir bütün olarak mütalâa edileceklerdir. Nite
kim, biz de böyle bir karar olmadığı için, Genel Ku
rul bir karara varmadığı için bir bütün olarak mütalâa 
ettik ve 17 kişi olarak getirdik. 

Sayın Mirkelâmoğlu diyorlar ki, Komisyon ikiye 
ayırmış senatörleri: Siyasî gruplara mensup olan se
natörler, onlara birtakım haklar vermiş; siyasî grup
lara mensup olmayan senatörler, onlardan da birta
kım hakları almış. Meselâ, hiç bir siyasî grupa men
sup olmayanların sayısı 17 olduğu halde, onları bir 
kenara itmiş, 16 kişilik Millî Birlik Grupuna bir İda
re Amirliği vermiş ve bağımsızlara da, hiç bir siyasî 
grupa mensup olmayanlara da sadece iki kâtiplik ver
miş.» 



C. Senatosu B : 18 18 . 12 . 1975 O : 1 

Arkadaşlarım; 
Bunu biz vermedik. Ben şurasını sarahatle ifade 

ederim ki, Komisyona girerken, tıpkı Sayın Mirk elâm-
oğlu'nun burada çok samimiyetle ifade ettikleri gibi, 
daha önce başka kanaat taşıdığını, sonra Anayasa 
Mahkemesi kararından sonra kanaatlerini değiştir
diklerini ifade ettikleri gibi, Komisyona girerken şahsî 
kanaatim grup kursunlar veya kurmasınlar, hangi
sinin adedi çoksa hakkı onun olacağı şeklinde idi. 
Ancak, Komisyonda okunan şu Anayasa Mahkeme
si kararı bizi tamamiyle o istikamete yöneltti ve sa
nıyorum ki, yaptığımız iş, Anayasa Mahkemesi ka
rarına uygundur. 

Arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi bakın ne diyor: 
Özetlemek gerekirse; «Cumhuriyet Senatosundaki 

siyasî parti grupları, Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanına ancak kendi güçleri ölçüsünde, bu öl
çünün ne altında ne üstünde olmaksızın katılırlar. 

Başkanlık Divanına katılma, siyasî parti grupla
rının tekeli altında yalnız bunlara tanınmış bir imti
yaz değildir. Divanın bu paylaşma sonunda boş ka
lan üyeliklerine siyasî parti grupun dışındakiler girer
ler.» 

İşte arkadaşlarım, Komisyonda Millî Birlik Gru-
puna 16 kişi olduğu halde bir İdare Amiri verdiren, 
ondan sonra boş kalan kısımların herhangi bir siyasî 
grupa verilmesini gerektiren Anayasa Mahkemesi ka
rarı, bu karardır. Bu kararı bir defa daha okumak 
istiyorum: 

«Divanın bu paylaşma sonunda boş kalan üye
liklerine siyasî parti grupları dışındakiler girerler.» 

Bizim Komisyonun çoğunluğu da, evvelâ siyasî 
parti gruplarına ve siyasî gruplara Başkanlık Diva-
nındaki yerleri kendi güçleri oranında, bu gücün ne 
altında, ne üstünde olmaksızın taksim etmiş, ondan 
sonra iki tane kâtiplik boş kalmış, onu da herhangi 
bir siyasî grupa mensup olmayan kimselere vermiştir. 
Şu halde, burada da asla indî ve keyfî bir istikamete 
gitmedik, sadece Anayasa Mahkemesi kararını dik
kate aldık. 

Arkadaşlarım; 
Burada belirtilmesi lâzım gelen bir konu daha 

var zannediyorum, Başkanlık için istisnasız herkes 
adaylığını koyabilir ama; kanaatim o ki, Başkanlığın 
dışında kalan üyelikler için durum böyle değildir. 
Diyelim ki, bir siyasî parti burada 17 kişiyle temsil 
edilmekte, buna mukabil 17 tane de bağımsız bulun

maktadır. Sadece 17 bağımsızı, memleket çapında ge
niş ölçüde teşkilâtı bulunan bir siyasî partiyle ikisinin 
üye sayısı aynıdır diye, aynı tutmaya kanaatimce im
kân yoktur. Nitekim, Anayasa da bunu aynı tutma
mış, siyasî parti gruplarına öncelik vermiş. Bu ön
celiğin sebebi sanıyorum ki, bir siyasî partinin bü
yük bir kitleyi temsil etmesi, memleket çapında orga
nizasyonu bulunması, buna mukabil bağımsızların 
bu imkândan mahrum oluşudur. 

Arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirmeden önce, Sayın Rendeci tara

fından buraya getirilen bir görüşü de cevaplandırmak 
isterim. 

Sayın Rendeci diyor ki, «İçtüzüğün kati emridir, 
buraya bir tek çözümle gelmek lâzımdır» Komisyonu
muz da zaten bir tek çözümle gelmiştir. Sadece Ko
misyonumuz çeşitli imkânlara göre cetvel hazırlamış
tır. Çünkü, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığını önce
den bir siyasî grupa tahsis etmek mümkün olmadığı
na, istisnasız herkes burada Başkanlığa adaylığını 
koyup seçilebileceğine göre, Başkanın nereden seçile
ceği belli olmadan gayet tabiî ki, geriye kalan üyelik
lerin bölüştürülmesine imkân yoktur. Anayasa Mah
kemesi kararını bir tarafa koysak, Anayasanın 84 
ncü maddesini bir kenara koysak, sadece İçtüzüğün 
8 nci maddesiyle dahi bir tek cetvelle buraya gelme
ye imkân yoktur. 

Arkadaşlarım; 
Bir örnek vereyim : Diyelim ki, Adalet Partisiyle 

Cumhuriyet Halk Partisinin üye sayıları eşittir, her 
ikisi de 70 er üye ile burada temsil edilmektedirler. 
Sayın Rendeci'nin noktayı nazarına uyarsak, acaba 
Komisyon, her ikisi de 70 er üyelikle temsil edilen 
bu siyasî gruplardan hangisine Başkanlığı vererek 
buraya getirecektir? Mecburen iki alternatifle bura
ya gelecektir. Diyecektir ki, iki grupun sayıları ortak
tır, ne ona verebiliyorum, ne de ona verebiliyorum. 
Lütfedin, evvelâ Başkanınızı seçin. Başkan seçildikten 
sonra. Başkan hangi siyasî gruptan seçildiyse 19 pu
anını oradan düşelim, geriye kalanları bölüştürelim 
diyecektir. Demek ki, Anayasa Mahkemesi kararını 
bir tarafa bırakalım, Anayasa maddesini bir tarafa 
bırakalım; sadece 8 nci maddeye dayansak dahi, bir 
tek cetvelle buraya gelmeye imkân yoktur. Kaldı ki, 
8 nci maddenin emri bir tek cetvel değildir. Biz 8 nci 
maddenin emrini bütünüyle yerine getirmişizdir. Tek
rar edeyim ki, ancak 8 nci maddeyi de, 84 ncü mad
deyi de son Anayasa Mahkemesinin kararlan ışığın
da incelemişizdir. 
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Sözlerimi bitirmeden Sayın Mirkelâmoğiu'nun 
da getirdiği bir görüşü de belirtmek isterim. 

Kendileri diyorlar ki, «Komisyon bazen İçtüzü
ğe, bazen Anayasa maddesine, bazen de Anayasa 
Mahkemesi kararlarına dayanmış» Arkadaşım lütfe
dip bir örnek verselerdi, gerçekten bu, hatamızı 
(eğer varsa) düzeltirdik. Ancak, ben bir defa daha 
inceledim; acaba Sayın Mirkelâmoğiu'nun haklı 
olduğu taraf var mı diye merak ettim, araştırdım ve 
kanaatimi tekrar belirteyim ki, biz ne sadece İçtüzü
ğe, ne sadece Anayasa maddesine, ne de sadece Ana
yasa Mahkemesi kararına dayandık. Aksine hepsini 
bir bütün halinde ele aldık ve bilhassa Anayasa ve 
İçtüzük maddesini incelerken, Anayasa Mahkemesinin 
kararını dikkate aldık. Sadece ona ışık tutması ba
kımından bir öncelik verdik. Durum ondan ibarettir. 
Yoksa sureti katiyede bazen ona, bazen ona; yani 
eklektik bir görüşle fırsatçı bir görüşle meseleleri 
ele almadık. Aksine bir bütün halinde ele aldık. 
böyle kararınıza getirdik. Yüce Genel Kurulun tas
vibine sunmayı biz vazife biliriz. Gayet tabiî ki, ni
haî karar Yüce Genel Kurulundur. 

Saygılar sunarım. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon sözcüsüne soru sormak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyurt. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Komisyon 
sözcüsü ifade ettiler ki, «Siyasî parti gruplarına önce
lik tanıdıktan sonra, artan üyelikleri bağımsızlar, 
grupsuzlar grup una verdik.» 

Siyasî parti grupları olarak Senatoda mevcut 5 
gruptan hangilerini kasdediyorlar ve Cumhuriyet Halk 
Partisiyle Adalet Partisi siyasî grup olduklarına göre, 
bunun dışında siyasî grup olarak ele aldıkları grup 
var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 

BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Efendim, Sayın Akyurt 
zannediyorum ki, benim bir ifademi eksik duymuş 
olacaklar. Ben siyasî parti grupu demedim, siyasî grup
lar dedim. 

Arkadaşlarım; 
Malum bir parti 10 kişiye sahipse ve arzu ediyor

sa Senatoda siyasî parti grupu kurabilmektedir. Eğer, 
bir siyasî partinin 10 üyesi yoksa, bu takdirde siyasî 
grup kurma imkânından mahrum kalmaktadır. Bu-

j nun dışında İçtüzüğümüz ve Anayasa Mahkemesinin 
I 40 sayılı Kararı, herhangi bir siyasî partiye mensup 

olmayan kimselerin grup kurabileceğini ve bu grup-
I ların sureti katiyede siyasî parti gruplardan ayrı mü-
I talaa edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Bu duruma 
I göre, burada siyasî parti gruplarının yanında İçtüzük 
I hükmüne, Anayasa Mahkemesinin 40 sayılı Kararma 
I göre, iki ayrı grup daha vardır: Millî Birlik Grupu 
I ve Kontenjan Grupu. Anayasa Mahkemesinin kararı 
I (biz değil) diyor ki, «Evvelâ siyasî gruplara bu yer-
I 1er verilir. Boş kalan yerler de herhangi bir siyasî gru-
I pa mensup olmayanlara verilir». Biz de böyle yap-
I tık. Bilmem tatmin edebildim mi?. 

I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
I Sayın Özgüneş, Sayın Mirkelâmoğlu da soru sor-
I mak istiyorlar. Buyurun Sayın Mirkelâmoğlu. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Evvelâ 
I Sayın Komisyonu fırsatçı bir çalışma düzeni içinde 
I çalışmış olmak gibi bir itham benden sadır olmamış-
I tır, tenzih ederim. Aksine hulus ile iyi niyetle çalı-
I şıp, rapor tanzim ettiklerini, ancak yanlış değerlen-
I dirmeler olabileceğini ifade ettim. Bu hususu arz et-
I mek isterim. 

I Efendim, Sayın Akyurt sordular. Ancak, Sayın 
I Komisyon Sözcüsü Özgüneş zannediyorum ki, soru-
I yu mesafe nedeniyle belki sesi iyi duyamama ba-
I kınımdan iyi anlayamamış olacaklar. Bendeniz, biraz 
I evvel okumuş oldukları Anayasa Mahkemesinin kara-
I rmı okuyarak, kendilerine sual tevcih edeceğim: 

I «Cumhuriyet Senatosundaki siyasî parti grupları, 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına ancak ken-
I di güçleri ölçüsünde, bu ölçünün ne altında, ne üs-
I tünde olmaksızın katılırlar. Başkanlık Divanına ka-
I tılma, siyasî parti gruplarının tekeli altında, yalnız 
I bunlara tanınmış bir imtiyaz değildir. Divanın, pay-
I laşma sonunda boş kalan üyeliklerine siyasî parti 
I gruplarının dışındakiler girer. «Siyasî parti grupla-
I rmın dışındakiler girer, siyasî grupların dışındakiler 
I değil.» 

Elbette bir siyaset müessesesindeki bütün üyeler 
I bütün gruplar siyasî olacaklardır. Siyasî parti grup-
I lan diye üzerine basmış olması bir tegafül olamaz. 
I Çünkü Anayasa Mahkemesi, siyasî parti grupJarmın 
I dışında siyasî grupların da olduğunu bilmek gerekti-
I ğini söyler. Zaten, zamansızlık nedeniyle kararı tam 
I tahlil edemediğimiz için bütün bunlar ortaya çıkı-
I yor. Eğer, maksadı siyasî gruplar ise, Anayasa Mah-
| kemesi bu kararının özetinde ya da metninde, siyasî 
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parti grupları ve bir de grupları kasdettiğini, bun
ların dışındakilerin bir ayrı kategoride, diğerlerinin 
sahip oldukları haklara sahip olmayan ikinci ya da 
üçüncü sınıf üyeler telâkki ettiğini ifade ederdi. Hal
buki, gerek metninde, gerek özetinde iki ana bölüm 
kabul etmiştir; siyasî parti grupları, bir de siyasî parti 
gruplarının dışında kalan üyeler. Bununla ilgili muh
telif ibareler vardır. 

Ben, ikinci suali tevcih ediyorum, efendim. 
Dediler ki, «Bizim, bu siyasî parti grupuna men

sup olmayanların sayısı her ne kadar 17 ise de, 16 
kişilik grupa İdare Amirliği vermiş olmamız, metne 
değil, Anayasa Mahkemesi kararına uygundur, v, 

Ben, o kararın başka bir bölümünü okuyarak ken
dilerine bir sual tevcih etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi kararının metnine istinaden 
arz ediyorum ki, burada Senato Başkanı mevzubahis
tir. Kararda: «Meclis Başkanının siyasî parti grupları 
dışında kalanlardan seçilebileceği, ancak Başkanlık 
Divanının, bir oranda daha etkisiz bir üyesinin, söz 
gelîmi bir Divan Kâtibinin veya İdare Âmirinin mut
laka siyasî parti grupları üyeleri arasından getirilme
sini farz etmek; bu Anayasaya nazaran aykırılık ifade 
eder.» buyuruluyor. 

Şimdi soruyorum: 
Anayasanın Başkanlık verdiği bir kesimin üye

sine ya da mensubuna veya o kesimin içinde sayılan 
bir sayın üyeye, Başkanvekili olamama, İdare Amiri 
olamama gibi bir ihtimali, Anayasa Mahkemesinin bu 
kararı muvacehesinde ve bu ifadeler karşısında na
sıl varit görüyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Özgüneş. 

BAŞKANLIK DİVANİ ÜYELİKLERİ, ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Efendim; bir noktayı açıkla
mak imkânını verdikleri için Sayın Mirkelâmoğlu'ııa 
teşekkür ederim. 

Evvelâ, b'ir noktayı belirteyim; ben, Sayın Mir-
kelâmoğlu bizim Komisyona «Fırsatçı» dedi de
medim. Yalnız, ben Komisyonun raporunu hazır
larken, kararını verirken sureti katiyede eklektik ve
ya fırsatçı davranmadığını ifade ettim. Yoksa, Saym 
Mirkelâmoğlu böyle bir ithamda bulunmadılar. Esa
sen, Senatoca müsellem terbiyeleri buna müsait de
ğildir, bunu herkes bilir. Böyle bir ithamı da sureti 
katiyede ben ifade etmem, kendilerini tenzih ede
rim. 

Sanıyorum ki, ben, daha önce ikinci sorunuza ce
vap vermiştim, biraz açarak arz edeyim. 

j Arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin iki kararı var; birisi 39 sa

yılı kararı, birisi 40 sayılı kararı. 39 sayılı karar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun müracaatı üze-

I rine alnımış bir karardır, 40 sayılı karar, Millî Birlik 
Grupu ve diğer arkadaşlarının beraberce yapmış ol
duğu bir müracaat için verilmiş karardır. İkisi ara
sında epeyce fark var. Çünkü, birisinde, Anayasa 

j Mahkemesinin birinci kararı sadece Cumhuriyet 
I Halk Partisinin iddialarının bazılarını kabul, bazı

larım ret şeklinde; yani o iddialara göre verilmiş bir 
karardır. Halbuki, ikincisinde, Millî Birlik Grupu
nun yapmış olduğu müracatta siyasî grupların duru
mu söz konusudur. 

i Şu halde, yalnız 39 sayılı kararı ele alarak; «Bu
rada siyasî parti grupları deniliyor. Öyleyse bu ön
celik sadece siyasî parti gruplarına verilir, siyasî grup
lara bu öncelik verilmez» demeye imkân yok. Çün
kü, 40 sayılı kararda Anayasa Mahkemesi açıkça, 
«siyasî gruplar»' tabirini kullanmış ve bunların diğer
lerinden ayrılmayacağını ifade etmiştir. 

I Öyleyse, 40 sayılı kararla 39 sayılı kararı bera
ber okuduğumuz takdirde görülür ki, siyasî garp
larla siyası parü grupları arasında bir fark yoktur, 
her ikisi de bir gruptur; siyasî gruptur. 

Ancak, bağımsızların durumu bundan farklıdrı; 
17 arkadaş bir araya gelip bir fikrin etrafında top
lanmış, bir fikre kendilerini bağlamış insanlar de-

j ğildir. 17 arkadaşın aralarında hiçbir fik'ir bağlan
tısı olmayabilir de olabilir de. Bunlar herhangi bir 
biçimde bir araya gelerek Başkanlığa müracaat edip, 
biz bir grup kurduk beraberce; sözcümüzü seçtik, 
başkanımızı seçtik, gibi bir müracaatta bulunmuş 
değillerdir. Binaenaleyh, siyasî parti gruplarının ya
nında siyasî grupların özelliği var; ama herhangi 
bir grupa mensup olmayanları bir siyasî grup gibi 
caymaya imkân yok. 

Şu halde, burada. 39 sayılı kararda sadece siyasî 
parti grupundan bahsediliyor, diye, siyasî grupları 

j bir kenara itmek mümkün değil. Çünkü, 40 sayılı 
kararda banun cevabı verilmiştir. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 

BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ, ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 

i ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Hayır efendim, bir soru 
daha var sanıyorum. 

İkinci soru: «Kendisine Başkanlık verilebilen ba-
I ğımsızlara acaba neden İdare Amirliği veya Başkan-
I vekilliği lâyık görülmüyor?..» 
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Arkadaşlarım; 
Gayet tabiî ki, bağımsızların sayısı bir Başkan-

vekilliğini alabilecek dereceye çıktığı zaman, bu tak
dirde Başkanvekili de olabilirler. Ancak, eğer ba
ğımsızların sayısı bir Başkan vekilliği için lüzumlu 
puanı tutmuyorsa, Başkanvekili çıkarmalarına im
kân yoktur. Nitekim, diğer grupların da çıkarmala
rına imkân yoktur. Eğer hafızam beni yanıltmıyor
sa, burada bir bağımsız pekâlâ Başkanvekilliği yap
mıştır, bundan sonra da yapabilir; ancak, sayılar tu
tarsa. Burada 17 kişinin sayısı Başkanvekilliği için 
lüzumlu puam tutmadığından, Başkanvekilliği ver
memişizdir. 

Yalnız, Sayın Mirkelâmoğlu'nun kanaatince bü
yük ağırlık taşıyan, münakaşa edilebilecek olan bir 
hükmü şudur: «Neden bağımsızların sayısı 17 oldu
ğu halde, kendilerine İdare Amirliği verilmiyor ve 
İdare Amirliği 16 kişilik bir grupa veriliyor?» 

Onun cevabını, zannediyorum ki, verdim. Onun 
cevabını Anayasa Mahkemesinin kararından almak 
lâzım; Anayasa Mahkemesi böyle diyor. Burada Ana
yasa Mahkemesinin kararını, sanıyorum ki, münaka
şa etmek benim imkânlarımın dışındadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Soru sormak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, Ana
yasa maddesine göre, Cumhuriyet Senatosundaki 
her ?ayın üye Başkan seçilebilir. Bunda ihtilâf yok, 

Ancak, Tüzüğümüzün 8 nci maddesi görev ve yet
ki bakımından Başkana 19 puan tanımış. Hiçbir si
yasî parti grupuna veya bir siyasî grupa dahil ol
mayan bir müstakil üye Başkan seçildiği zaman, bu 
19 puan bu nazariyeye göre nereden bulunacak?... 
Bir. 

2. Bir siyasî parti grupu var, 10 kişidir. Puanı 
Başkan seçmeye kâfi değildir, ve fakat seçilebileceği 
için o siyasî parti grupundan bir kişi Başkan seçil
di. 19 puan nereden verilecek?.. 

19 puanı bulunan büyük bir siyasî parti grupun
dan seçilir ise, o siyasî parti grupu 19 puanı Baş
kanlık için verecektir. Şu halde, iki siyasî parti gru
pu arasında bir fark teşekkül etmiyormu? Siyasî par
ti grupuna mensup bir üye ile müstakil bir üye ara
sında yine bu 19 puan bakımından bir faik teşekkül 
etmiyor mu? 

Şimdi, ilk Meclisler açıldığı gün bir Centilmen 
Anlaşması olmuş idi ve halen o Centilmen Anlaşması 
söylenir. Millet Meclisi tarafı kendi İçtüzüğünü yap
mış olduğu için, o zaman böyle bir şeyi Tüzüğüne 
koymadı. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü yapılırken 
zımnen bu 8 nci maddeye bu Centilmen Anlaşması 
konuldu; zımnen kondu. 

Şimdi, bu vaziyete göre, 15 seneden beri Danışma 
Kurulu toplanır, bir rapor getirir ve bu raporda pua
nı en yüksek olan siyasî parti grupuna Başkanlığı bı
rakır ve Yüksek Heyet de 15 seneden beri bu rapo
ru tasdik eder. 

Şimdi, Tüzüğün 8 nci maddesindeki bu 19 puanı 
tespit ve tasdik eden bu 15 senelik muameleler içe
risinde hem siyasî parti grupları bakımından teşek
kül eden fark ve hem de müstakil üye ile siyasî par
ti grupu üyesi arasında teşekkül eden fark nasıl izah 
edilebilir? 

Bu hususu rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgüneş. 

BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ, ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Efendim, Sayın Ünaldı iki 
noktayı ortaya getiriyorlar. Birisi: 

Diyorlar ki; «19 puan elde edecek kadar üyesi 
olmayan bir siyasî grup veya sadece bağımsız bir kim
se Cumhuriyet Senatosu Başkanı olursa, bu takdirde 
durum ne olacak? Bu puan nereden gelecek?» 

İkincisi : 
Diyorlar ki; «15 senedir bu memlekette bir Cen

tilmen Anlaşması vardı. Bu Centilmen Anlaşması zım
nen İçtüzüğe girdi. Binaenaleyh, bu neden Komisyon
ca dikkate alınmıyor?» 

Arkadaşlarım; 
Önce birine cevap vereyim. Kanaatim odur ki; 

Anayasa Mahkemesinin ortaya getirdiği iki hükmü 
birlikte incelemeye ihtiyaç var. Birinci hüküm şu: 

Herhangi bir siyasî grup veya siyasî grupa men
sup olmayan kimseler Başkanlık Divanında kendi 
güçleri oranında; bu oranın ne altında, ne üstünde 
olmaksızın temsil edilecekler. 

İkincisi; İstisnasız her Cumhuriyet Senatosu üye
sinin seçimle ve aday konulma hakkı vardır. 

Şimdi, bu hükmü beraber incelediğimiz takdirde 
elbette ki, Yüce Genel Kurul seçim yaparken, ken
di Başkanını seçerken bunun hangi, ne kadar puan 
götüreceğini, bu kadar puam alıp almayacağını hesa
ba katacaktır. Yüce Genel Kurulu tamamiyle otomat 
hareket eder gibi görmeye imkân yoktur. Elbette ki, 
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Yüce Genel Kurul kararını verirken, Başkan seçer
ken, bu Başkan seçildiği takdirde bunun götüreceği 
19 puanın nereden çıkacağını, nasıl olacağını. Baş
kanlık Divanındaki orantıların ne olacağını hesaba 
katacaktır. Dikkat buyurursanız biz bundan dolayı 
herhangi bir grup a- veya grup kuramayanlara Baş
kanlığı tahsis etmedik. Yüce Genel Kurul tamamıy-
le serbest iradesiyle bunu seçecektir ve sanıyorum 
seçerken elbette ki İçtüzüğün 8 nci maddesindeki pu
anlan dikkate alacak. 

Ben şunu ilâveten söyleyeyim ki; üye olma hak
kı, aday gösterilme hakkı başkadır, mutlaka seçil
me şartı başkadır. Her üye adaylığını koyabilir, her 
üyenin seçilme hakkı vardır; ama mutlaka her üye se
çilecek demek değildir. Kimin seçileceğine elbette 
ki, Genel Kurul karar verir. 

Şayet Genel Kurul bir bağımsızı Başkan seçerse 
veya puanı 19'a ulaşmayan bir kimseyi seçerse, Ge
nel Kurulun iradesi ortaya çıkmış demektir. Genel 
Kurul o kimseyi seçtiğine göre, geriye kalan üyelik
ler güçler oranında bölüşülecektir. Anayasa Mah
kemesinin kararı budur. Herhangi bir kimseye pe
şinen, «Sen Başkanlığa adaylığını koyamazsın, seçile
mezsin»1 demeye imkân ve ihtimal yoktur; ama her
hangi bir kimse, «Mutlaka ben Başkan seçileceğim» 
diye iddia etme imkânına da malik değildir. Seçme 
hakkı Genel Kurula aittir ve Genel Kurul seçimi ya
parken elbette ki, İçtüzüğün 8 nci maddesindeki oran
ları dikkate alacaktır. 

Arkadaşlarım; 
İkincisi; Sayın Ünaldı, İçtüzüğün 8 nci madde

sinde bir zımnî hükümden bahsettiler. Biz Komis
yonda bunu uzun uzun münakaşa ettik. 

Arkadaşlarım; 
Komisyonda varılan çoğunluk kararı şu idi ki; 

içtüzüklerin ve Anayasanın hükümleri yanında, si
yasî gruplarca varılan anlaşmalar da muteberdir; 
bu anlaşmalara herkesin itibar ettiği sürece. 

Elbette ki, hukuk kaidelerinin dışında kalan, hu
kuk kaidelerine geniş ölçüde yardımcı olan «Centil
men Anlaşması, efendiler anlaşması» gayet tabiî ki, 
İçtüzüğün, Anayasanın tatbikini kolaylaştırır. Ancak, 
zorlayıcı hükümler değildir. Herhangi bir taraf bun
dan caydığı gün, vazgeçtiği gün gayet tabiî ki, bu 
hüküm bozulur. 

Kanaatim odur ki; Centilmen Anlaşmasının ne
den bozulduğunu, niçin bozulduğunu, devam etmesinin 
fayda veya mahzurlarını Komisyonumuzun mütalaa 

ve müzakere etmesine imkân yoktur. Siyasî partiler 
arasında varılmış bir anlaşmadır. Kanaatimce bu yine 
sıiyasî partiler arasında konuşulacak bir konudur. 
Eğer siyasî partiler tekrar bir centilmen anlaşması 
yaparlarsa, gayet tabiî ki, açık hükümleri ihlâl et
memek şarüyie bu uygulanır; yapmazlarsa, bu, siyasî 
partilerimizin kendilerinin bileceği iştir. 

Kanaatimiz odur ki; Anayasa Mahkemesinin açık 
hükmü varken, 8 nci maddede bazı arkadaşlarımı
zın gördükleri zımnî hükme itibar etmeye imkân yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

BAŞKANLİK DİVANI ÜYELİKLERİ, ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGUNEŞ (Devamla) — Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağ olun efen
dim. 

Söz sırası Sayın Hüseyin Öztüık'te. Ondan sonra 
söz sırası Sayın Sırrı Atalay'da. 

Sayın Hüseyin Öztürk, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

Üzerinde durduğumuz konu Anayasamızda, İçtü
zükte ve Anayasa Mahkemesinin bilhassa 40 numa
ralı Kararı ile açıkça ortaya konduğu halde, biz bu
rada gereksiz münakaşaları yapmaya devam ediyo
ruz; ama anlamıyoruz sebebi nedir?... 

Meselâ bunlardan bir tanesi Anayasanın 84 ncü 
maddesi : 

«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki si
yasî parti gruplarının küvetleri ölçüsünde Divana ka-
tiîmaiarmı sağlayacak şekilde kurulur.» diyor. 

Yine bu maddenin ikinci paragrafında; «Meclis 
Başkanlıkları için Meclisteki siyasî parti grupları aday 
gösteremezler.» diyor. 

Komisyon bunların ikisini ve İçtüzüğümüzün 8 
nci maddesindeki durumu da dikkate alarak bir Ra
por hazırlamış; Senatodaki üyelerin sayılarına göre 
puanlarını yapmış, değerlendirmiş, beş tane de se
çenek getirmiştir. 

Tüzüğümüzün 8 nci maddesinin üçüncü fıkra
sında : 

«Başkan, Başkanvekilleri, İdareci Üyeler ve Kâ
tip Üyeler için grupların Cumhuriyet Senatosu üye 
tamsayısına oranlarının büyüklük sırasına göre, da
ğıtım cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun günde
mine alınır.» denmektedir. «Grupların» denilmekte
dir; yani, Siyasî parti grupları değil grupların... Bu
rada kaç grup var? Dört tane grup var. Bu dört grup 
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dikkate alınır, buna göre yapılır demiş. Anayasa Mah
kemesinin 40 numaralı kararında da, buna dayanılarak 
karar alınmış. 

Önce Cumhuriyet Senatosundaki grupların kendi 
oranlarına göre, (Divana katılma gücü ne ise) puan
ları tespit edilir, katılırlar, ondan sonra diğerleri dü
şünülür. Diğerleri kim? «Grupsuzlar» da dememiş, 
«Grupların dışında olanlar» demiş. 

Şimdi biz, Cumhuriyetçi Güven Partisine mensup 
olanların puanı ile Millî Selâmet Partisine mensup 
arkadaşların puanını Tabiî üyelerin ve Bağımsızla
rın puanları ile birleştireceğiz, Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin veya Millî Selâmet Partisine mensup olan
ların yararına sunacağız... Anayasa Mahkemesi böyle 
temelden sakat bir şeye ne özünde, ne de şeklinde ya
naşmadığı gibi, hiç bir zaman da yaklaşmayacaktır. 

İkincisi : Bu üye ferden, «Ben bu puanın içinde 
değilim, beni 17 kişilik puanın içine koyamazsınız» 
diyor; iradesini ortaya koyuyor. Hukukta, ferdin ira
desini ortaya koyduktan sonra, o iradeyi kimse kal
kıp başka türlü manalara çekemez; şu veya bu grup 
içinde gösteremez, sen istifa ettin, edemezsin diyemez, 

Ayrıca, bu bağımsız arkadaşlarımızın bir grup 
teşekkül ettirmelerini içtüzük ortaya koymuş, Ancak, 
bu 17 senatör bir grupta birleşir de, o grup içinde 
«İrademi ben bu grupla kullanmaya hazırım» dediği 
zaman, itiraz olmaz. Bu da kurulmamış. 

Aslında Anayasa Mahkemesi kararında, ben:m 
anladığım kadanylc, bir siyasî partiye mensup olan 
insan, kişi, senatör, üye hiç bir zaman bağımsızlar 
içinde gösterilemez. O bakımdan 14 bağımsız var, 
17 bağımsız yok. Burada siyasî partilere dahil olduğu 
halde, 10 kişi olmadığı için grup yapamayan üye var, 
onun dışındaki arkadaşlarım bağımsız. Ancak 10 üye 
üzerinden puanlama yapılabilir. Hele hele, diğer ba
ğımsız arkadaşlarım sesini çıkarmayabilir; ama Tabiî 
Üyeler için Anayasa hüküm koymuş. Onları ne Cum
huriyet Halk Partisi Grupu içinde sayabiliriz, ne Ada
let Partisi Grupu içinde sayabiliriz, ne de başka bir 
grup içinde sayabiliriz. Ancak kendi iradeleriyle bir 
grup içinde elmasını beyan ederlerse, o zaman sayıla
bilir, Bu kadar temelden yanlış şeyler varken, biz kal
kıyoruz meseleleri başka türlü mütalâalarla ortaya 
koyup, değerlendirmeye çalışıyoruz. 

Çok daha önemlisi değerli arkadaşlarım; getiri
len dağıtım cetveli Anayasaya ve İçtüzüğe çok uy
gun. Şöyle uygun : 

Siyasî partiler aday göstermeyeceğine göre, (Sa
yın Ünaldı'nın yerinden sorduğu sorunun anlamı, 

biraz da burada yanlış değerlendirildi) 19 puan şu 
veya bu partinin; elbette o partinindir. Bu 19 puan, 
beli oranlara göre verilen partilerin puanları içinde 
vardır, Başkan ondan seçilirse ona sayılacak, seçilme
diği takdirde nasıl sayarsınız bunu?... Çünkü, Anaya
sanın 84 ncü maddesi yasaklanmış; siyasî partiler da
ha önceden aday gösteremez demiş. Tüzüğümüzün 4 
ncü maddesi de, önce Başkan seçilir demiş. Başkan 
seçilecek, bir oturum sonra da diğer üyelerin, Baş-
kanvekilleri, İdareci Üyeler ve Kâtip üyelerin seçi
mine geçilecek. Öyle ise, daha baştan İ9 puan şu ve
ya bu partinindir, Başkan şu veya bu partinin yedin-
dedir, onundur gibi bir zihniyetle, bir anlayışla, bir fi
kirle, bir hukuk anîayışıyle buraya çıkarsak, işte o 
zaman Anayasanın 84 ncü maddesini ve İçtüzüğün 4 
ncü, 8 nci maddelerini biz burada ihlâl etmiş oluruz; 
Anayasa Mahkemesi kararlarına da taban tabana zıt 
düşeriz. 

Gerçek bu. Rapor gelmiş, her yönüyle 5 tane se
çeneği ortaya koymuş. Başkan seçildikten sonra; bu 
Başkan Adalet Partiden seçilirse, 19 puan o partinin 
puanından düşülerek, kalanı, Divanda ne düşüyorsa 
ona göre teşkil edilecek. Gerçeği bu, hakikati bu, Ana
yasadaki bu, getirilen rapordakide bu; bütünüyle or
taya konmuş. Gerçekler Anayasaya, İçtüzüğümüze, 
Anayasa Mahkemesi kararlarına o kadar uygun ha
zırlanmış ki, anladığım kadanyle bunu kalkıp müna
kaşa etmenin gereği yok. Bir an önce biz seçime geç
meliyiz; memleketin içinde bulunduğu bugünkü buna
lımdan ve buhrandan çıkışımıza belki ışık tutacaktır. 

Saygılar sunarım, teşekkürler ederim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Hüseyin 

Öztürk. 
Söz sırası Sayın S:rrı Atalay'da. Buyurun efendim. 

SîPvRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. 
Maruzatım çok kısa olacaktır. Gönül isterdi ki, 

burada gayet iddialı sorunları ortaya atanlar, karşı 
fikri öğrenmek tahammülüne katlanabilip, burada bu-
lunabilseydiler. İddia şudur : 

Cumhuriyet Senatosunda Geçici Komisyonun bir 
raporu ile imtiyazlı üyelerle, sade üyeler meydana ge
lecektir ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Özel Komis
yonu raporuna göre, sayıları ne olursa olsun, grup 
kuramamış üyeler Kâtiplikten başka bir şey elde ede
meyeceklerdir ve Divanda böyle bir temsilin yolu açı
lmayacaktır. 

Gerçekten insanların, karşıdakilerin matematiği bi
le birkaç dakika sonra geçip karşılarına çıkaracakları-
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nı zihinlerinde canlandırmadan böyle bir iddiada bu
lunmaları cüretten de öteye bir nitelik taşımaktadır. 

Söz gelimi Cumhuriyet Senatosunda Adalet Parti
si 41,84 puan değil de 35 puanla temsil edilseydi, 
Cumhuriyet Halk Partisi 33,69 değil de 32 puanla 
temsil edilseydi, Millî Birlik Grupu, 8,7, Kontenjan 
Grupu 6,15 olsaydı; Cumhuriyet Senatosunda iddia 
edildiği gibi, grup kurmayanlar Kâtiplik değil, 2 ida
re Amirliğini rahatlıkla alabileceklerdi. Hani arkada
şımız biraz önce buradan, Cumhuriyet Senatosunda 
iki sınıf senatörü olduğunu, grup kurmayan üyelerin 
Divanda ilelebet Kâtiplikle temsil edileceklerini söyle
diler?... 

Eğer siyasî grupların belli oranda katılma payla
rı mevcut değilse, matematik olarak grup kurmayan 
üyeler İdare Amirliği de alacaklardır, Başkanvekilliği 
de alacaklardır. Ne var ki, siyasî grupların belli bir 
güç oranları mevcut değilse. Mevcut ise, şüphesiz ki, 
Kâtiplik alabileceklerdir ve belki bir gün Cumhuri
yet Senatosunda grup kurmayan üyelerin sayısı 3 - 4'e 
düşecektir, o zaman bir Kâtiplikle dahi temsil edile
meyeceklerdir. 4 tane üye ile Cumhuriyet Senatosunda 
grup kurmamış üyeler temsil edildikleri takdirde, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanında münhasıran, 
bir de İdare Amiri, Başkanvekilliği isteyeceğiz şeklin
de bir iddiada bulunmalarına imkân yok. 

Somut örnek veriyorum; A. P. 35, C. H. P. 32 
oranda temsil edildiği zaman Başkanlık Divanında 
Adalet Partisi 1 Başkan, 1 Başkanvekilliği 1 Kâtip
lik, Cumhuriyet Halk Partisi 2 Başkanvekilliği, 1 
İdare Amirliği ve 1 Kâtiplik, Millî Birlik Grupu 1 
İdare Anrrl'ği, Kontenian Grupu 1 Kâtiplikle temsil 
edilecek. 2 İdare Amirliği ve bir hesaba göre 1 İdare 
Anrrliği 3 Kâtiplik açık kalacaktır. Bunlar artık sa
yılar hesabına göre Siyasî Parti Grupîarıyle, eğer oran 
büyükse, hiç şüphesiz ki bağımsızlara tahsis edilecek
lerdir. Bağımsızlar o zaman Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanında İdare Amirliği ile temsil edilmek 
hakkına sahip olacaklardır. 

Bu kesin hak mevcut iken, bu kürsüye çık'p. ağ
lamaklı bir sesle, elinden oyuncağı alınmış b<r ço
cuk edası ile Cumhuriyet Senatosunu yanlış bir yola 
itebilmenin gayretini anlamamak mümkün değildir. 
Anlamak gayet kolaydır; saatlerden beri burada Cum
huriyet Senatosu değil, günlerden beri A. P.'nin yanlış 
bir değerlendirmesi ve bir... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğru değerlen
dirme... 

SIRI ATALAY (Devamla) — Bir yandaş temin 
etmesi neticesinde sadece bir üyeye; Güven Partisin
den bir üyeye İdare Amirliğinin nasıl temin edilece
ğinin burada tartışması, eleştirilmesi yapılacak... Açık; 
şu veya bu şekilde değerlendirmeye lüzum yoktur. 

Cumhuriyet Senatosunda hakkı olmadığı halde, 
rahatlıkla Adalet Partisinin ödünüyle kendisine Baş
kanvekilliği bir zat, şimdi, Cumhuriyet Senatosunu ay
lardan beri sadece bir mevki için işgal etmekte ve 
peşi sıra götürmek istemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu sebepledir ki, 
gerçekler açıkça bilinmelidir. Nitekim, 1 Kasım 1975 
tarihine hazırlık olmak üzere Danışma Kurulunun ha
zırladığı dağıtım cetvelinde, Adalet Partisi Grup 
Başkanı Sayın Ege'nin de imzasını taşıyan cetvelde, 
aynı rakamlarla (aynı rakamlar mevcut) Millî Birlik 
Grupuna bir İdare Amirliği düştüğü ve arkadaşımı
zın imzasıyle bu dağıtım cetveli tevzi edildiği halde, 
aynı rakamlar mevcut iken; yani sayı, Cumhuriyet 
Senatosu önünde aynen mevcut iken, şimdi Adalet 
Partisi ikinci bir önergeyi bundan birkaç gün önce, 
Özel Geçici Komisyon kurulduğu zaman vermiş, yine 
Grupları adına takdim ettikleri önergede bu kez sözle
rini geri almışlar, imzalarını geri almışlar. Millî Bir
lik Grupunu belli bir istikâmette yanlannda görme
menin bir nevi... 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, lütfen konu üze
rinde kalın efendim, çok rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Konu Sayın Baş
kan; işte konu,.. 

BAŞKAN — Ama, çok... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gözdağı olmak 
üzere, bu kez Millî Birlik Grupundan İdare Amirliği
ni alıp, Cumhuriyetçi Güven Partisinden bir sayın 
üyeye ödün olarak vermenin günlerden beri burada 
mücadelesi yapılmaktadır. Gayet açık ve sarih olarak 
mücadele buradan gelmektedir; sadece bir üyeye Ana
yasanın vermediği bir hakkı vermek... 

Anayasa Mahkemesi kararları bir konuyu açıkça 
getirmiştir. Siyasî gruplar, Başkanlık Divanına oran
ları nispetinde (oranlarının ne üstünde ne altında) ka
tılacaklardır. İşte, bu katılma temin edildikten sonra 
(ki, birbirine orantılıdır ve bağlıdır.) Eğer grup kur
mayan bağımsızların sayısı çok ise, Divanda çok yer 
kalacaktır ve onlara da Divanda yer verilecektir. Ar
tık kalan yerler; yani siyasî grupların kendilerine oran
ları dahilinde düşecek yerlerden kalan diğer yerler ki, 
bu diğer yerler, eğer grup kurmayan bağımsızların 
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sayısı çok ise bir Başkanvekilliği de olabilir, bir İda
re Amirliği de olabilir, bir Kâtiplik de olabilir; hatta 
eğer oran elverişli değil ise, meselâ grup kurmayanların 
sayısı 2 - 3'e inmiş ise hiç bir temsil niteliği ve olana
ğı da kalmayacaktır. 

Durum bu kadar açık ve seçik iken, şimdi Ada
let Partisi Grupunun vermiş olduğu önergede ve bu 
önergeye sarılarak elinden ümit ettiği, ümit merdi
venlerinin bir basamağı çekilmesi suretiyle gerçekle 
karşı karşıya kalındığı zaman burada bir vaveyla ko
parıldı. Bir kısım arkadaşlarımız da herhalde tetkik 
için vakit bulamayacaklardır ve «Bunda bir gerçek pa
yı var mıdır? Acaba gerçekten grup kurmamış üyele
re haklan Cumhuriyet Senatosu tarafından verilmi
yor mu?...»Diye zihinlerde bir belirti kalacak. Bunun 
zihinlerde en ufak şekilde bir izi kalmaması iç;n bu
raya somut örnekler getirmiş bulunuyorum. 

Geçici Komisyon çoğunluğu kendisini, grup kur
mamış üyelere Anayasanın ve içtüzüğün tanımadığı 
imkânları bir ödün olarak verme müessesesi şeklinde 
görmemiştir ve bu şekilde kendisini görmediği içindir 
ki, grup kurmamış üyelere, Anayasaya bağlılığın bir 
ifadesi olarak Başkan seçilme haklarını bile buraya ge
tirmiştir. Bir Başkanı, Cumhuriyet Senatosu ister ise 
grup kurmamış üyeler arasından da seçebilir. Bu, 
Anayasaya saygının ve Anayasayı gerçek anlamında 
ifade etmenin bir neticesi, bir ifadesidir ve buraya ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Bir bağımsızın veya grup kuramamış üyenin Baş
kanlığını öneren (imkân dahilinde ise, Genel Kurul 
seçiyor ise) Komisyona; bu Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerini ikiye ayırmıştır : «İmtiyazlı üye, 
imtiyazsız üye» şeklindeki ifade bir hüsranın ifadesi
dir. 

Yıllardan beri, Anayasal hakların vermediği bir 
heves ile Adalet Partisinin ödünü ile belli yerlere gel
menin alışkanlığı, bu kez hukukun gerçek anlamda 
tatbikiyle karşı karşıya gelinince, bir bağırmadan ve 
bir. şamatadan ötede bir hukuk ağırlığı ifade etme
mektedir. 

işte size rakamlarla ifadesini getirdim : idare Ami
ri olunabilecektir, Başkanvekili de olunabilecektir; 
ama ne şartla?... Eğer oran var ise. Cumhuriyet Se
natosu karşısında, sözgelimi bağımsızların oranı yüz
de 17 - 18 ise, (17 üyeyle demiyorum, dikkat buyu
run) eğer oran bu şekilde ifade edilebilecek bir durum
da ise bağımsızlar Başkanvekilliği de alabilecektir; o 
imkânlar da açık. 

Bunlar mevcut ve açık iken, arkadaşlar geliyor bu
raya «Hayır, bu Komisyon öyle bir rapor getirmiştir 
ki, ilelebet bağımsız üyeler ve grup kurmamış üyeler 
Cumhuriyet Senatosu Divanında kâtiplikten gayri bir 
şeyle temsil edilmeyeceklerdir.» diyorlar. Gerçek dışı 
bir ifade ve... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Atalay! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu gerçek dışı 
ifadelerle mevkilere gelmek ve hakkı olmadığı, meşru 
ve normal hakkı olmadığı ve bir yetkisi olmadığı hal
de de bunu başkalarına vermek hiç şüphesiz ki, siya
sî bir rüşvet, bunu da istemek bir siyasî rüşveti is
temekten başka ve öteye bir şey değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege, Grup adı

na buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup adı-
n?. konuşuldu ya Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sırada başka grup olmadığı için ko
nuşma hakkına sahip efendim. Malum, eğer sırada 
bar;ka grup olsaydı, onu bekleyecektik efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Huzurunuzu gerçekten işgal edecek hale geldik. 
Meseleleri, bir anlayış noktasına gelip de birleştirmeye 
ve içinden çıkılır bir duruma girmeye âdeta mani ola
cak hadiseleri peşi peşine yaratmaya çalışıyoruz, kür
süden. 

Şimdi, ben yüksek huzurunuzu işgal etmeyi hiç 
bir zaman düşünmemiştim; ama Sayın Sırrı Atalay 
yine konuşurken bir noktaya temas ettiler. Zaten Sa
yın Aîalay'm özelliğidir; bir şeyi söylemeye başladığı 
zaman, hangi kanıtı getirirseniz getiriniz bir türlü sap
lantısından kendisini kurtaramazsınız. 

Şimdi, burada söyledikleri şudur : 

«Sayın Ege'nin de imzasını taşıyan dağıtım cet
velinde; yani daha evvel Danışma Kurulu tarafından 
hazırlanan dağıtım cetvelinde Adalet Partisinin beş 
üye almış olmasına rağmen, sonradan verilmiş olan 
ve bizim gruptan arkadaşların imzasını taşıyan da
ğıtım cetvelinde Adalet Partisi dört üyeye indirilmiş; 
yani Adalet Partisi kendisini Divanda temsil edecek 
üye sayısını dörde indirmiş ve bir nevi rüşvet olarak 
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iki tanesini de grup kuramamış olanlara bırakmıştır, 
şeklinde ve üzerine basa basa aynı şeyi ısrarla ifade 
ettiler. 

Bir defa Sayın Atalay, böyle konuların her şey
den önce bilhassa benim karakterimle bağdaşama-
yan hususlar olduğunu gayet iyi bilir ve böyle oldu
ğunu bile bile de gelir neye konuşur, orasını bilmiyo
rum?.. 

Şimdi, izah edeyim : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Danışma Kurulunun dağıtım cetveli, huzurunuza 

geldiği 1 Kasım 1975 günü Adalet Partisinin beş ta
ne üye ile temsil edilmesi, aynı zamanda Cumhuri
yet Halk Partisinin de beş üye ile temsil edilmesi şek
linde idi ve o gün zannedersem Sayın Grup Başkan-
vekili Gündoğan kürsüden, «Adalet Partisinin hak
sız olarak bir üyelik aldığı» iddiasında bulunmuşlar
dı ve uzur uzun bunun kendilerine göre sebeplerini 
aradılar, Cumhuriyet Senatosu içinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde, vatan sathında, basında çe
şitli misâllerle bir karakterimiz olduğunu burada be
yan etmeye kadar vardırdılar. Böyle haksız mesele
lerde kendimize pay çıkarmak, yontmak, bilmem ken
di lehimize meseleyi istediğimiz mecraya dökmek gi
bi hareketlerin karakterimiz icabı olduğunu söyleye
cek kadar ileri gittiler. Bunlara rağmen ufak bir açık
lama ile meseleyi aydınlığa kavuşturmak istedik ki, 
Danışma Kurulunda bulunan diğer parti grupuna 
mensup arkadaşlar ve Danışma Kurulunu teşkil eden 
Divan Üyesi arkadaşların muvacehesinde cereyan 
eden husus şu idi : 

(Sayın Kocaman da hatırlayacaklar). Dağıtım, 
oranın büyüklüğüne göre Başkandan başlamak sure
tiyle yapılmıştır, Danışma Kurulunda ve böylelikle 
bir noktaya gelmiş, dört tane Kâtiplik verildikten 
sonra, iki Kâtiplik meselesi ortaya çıkmıştır, iki Kâ
tiplik meselesi ortaya çıkınca, şu anda hatırlamıyo
rum, bazı arkadaşların, bilhassa Divanda çalışmış 
olan arkadaşların ikazı oldu. Dediler ki, «Artık pu
anlara inildiği zaman (Artık puan da, beşten aşağı 
düşüldüğünde meydana çıkıyor. Çünkü, Başkanlık 
Divanını teşkil eden üyelerin en küçük puanı Kâtip 
Üyeliğin karşılığı beş puandır.) siyasî parti grupları 
ağırlık taş-r». Bunun şurada ben tahliline giripte şu 
veya bu bakımdan diye zamanı almak istemiyorum, 
onun için puanı diğer gruplara veya grupsuzlara gö
re düşük dahi olsa, artık puan meselesi mevzu bahis 
olduğunda siyasî parti gruplarına rücu etmek lâzımdır 
ve bu iki Kâtiplik de Cumhuriyet Halk Partisiyle Ada

let Partisine verilmelidir... Böyle bir noktadan hare
ket edilerek varıldı. 

Sonra, bu geldi huzurunuza. Tenkitlere muhatap 
oldu ve tenkitlerde bütün ağırlığı, (Bir alışkanlık mı 
diyeceğim, niçindir bilmiyorum). Danışma Kurulu ta
rafından hazırlanan bir şeyi sanki Adalet Partisi ha
zırlamış gibi, hep bize hücum, hep bize isnatlarda 
bulunma şeklini aldı. Bu üzücü konuşmalar karşısın
da bir de şu ortaya atıldı : Arkadaşlar sordular, «Sa
yın Adalet Partisi Grupunun üye sayısı 78 midir, 77 
midir, 76 mıdır, Ne olduğunu bilelim?». 

Tamam, tabiî bunda haklısınız, yerden göğe ka
dar haklısınız. Haklı olduğunuz zaman «Haklısınız» 
diyorum. 

Ondan sonra, «Efendim, Millî Birlik Grupunun 
üye sayısı 16 mıdır, 17 midir? Grup kurama> anlar 
nedir?» filan... Böylelikle işin menşeine, başına dön
müş oluyoruz. Daha grupların adetleri bilinmez bir 
hal oldu, burada. Herkes bir tereddütün içerisine gir
di; «Kim nedir?» diye. 

Sonra, Sayın Kocaman da gayet iyi hatırlayacak, 
her halde benim kadar üzüntü duydular, Danışma 
Kurulunda garip şeyler oldu, «Şuradan ayrıldık, bu
raya girdik, burda yokuz.» gibi bazı mesaj şeklinde 
yazılar geldi. Nihayet müdahale etmek mecburiyetin
de kaldık. Sayın Başkana, «Sayın Başkan, bunlar usul
süzdür, yolsuzdur. Şu kişi şu grupta veya bu grupta, 
bunun prosedürü vardır, o yolla gelir. Şimdi, şura
da biz bir dağıtım cetvelini, mevcudu var saymamız 
gereken rakamlar üzerinde yapmamız gerekirken, bir 
üye oradaydı, buradaydı şeklinde değişiklikler arz 
eden böyle ifadeleri nazarı itibare alamayız.» dedik 
ve orada bulunan arkadaşların; yani Danışma Kuru
luna katılan arkadaşların tasvibiyle Başkanlığe veril
miş olan ve Başkanlıktan Danışma Kuruluna getiri
len mevcut adetler üzerinde, rakamlar üzerinde yap
tık; ama buraya geldiğimiz zaman bazı haklı endişe
ler oldu. Başta Adalet Partisinden falanca Adalet 
Partili mi, değil mi? Falan bey orada mı, değil mi?... 

Böyle bir şey olunca, muhterem arkadaşlar; bu
nun düzeltilmesi... İşte mesele buradan doğuyor, muh
terem arkadaşlarım. Biz buraya kadar gayet büyük 
hüsnüniyet içerisindeyiz, hatta oy kullanıyoruz. Ne
ye? Danışma Kurulunun şu adetleri düzeltipte, mev
cut dağıtımda bir noksan olmasın, bir eksik olmasın; 
yani bir oldu bitti ye getirmiş sayılmayalım diye biz 
de dahil olmak suretiyle bir komisyonun kurulması 
ve komisyona havale edilmesi meselesinde ittifaka 
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vardırk Cumhuriyet Senatosunda ve böyle mesele 
yürüdü. 

Sonra, mesele başka mecralara girdi. Ben onun 
üzerinde durmuyorum; neden girdi, nasıl girdi, ne 
yapılmak istendi... Kimseyi burada itham etmek ni
yetiyle çıkmadım, bir noktayı izah için çıktım. Son
radan mesele o noktaya geldi ki, bizim bir önerge 
vermemiz lâzım geldi. Bu önergeyi verirken, Danış
ma Kurulunda beş üye bize düştüğü halde, bizim ver
diğimiz önergede Adalet Partisine dört üye isabeti 
nazarı itibare alındı. Nereden alındı, gayet açık. Bu
rada arkadaşlarımızın, «Siyasî parti gruplarının bir 
rüçhaniyeti olmayacağını, neticede oranlar ne ise, o 
oranlara göre dağıtımın yapılması lâzım geldiği» şek
lindeki .î/ar ve belirtileri karşısında Adalet Partisi 
Grupu böyle bir şeyi titizlikle neticelendirmek sure
tiyle puandan düşe düşe en büyük puan kimde ise, 
ona vemek suretiyle o cetveli hazırladı ve bu cetve
lin neticesinde, işte bize dört ve bizden gayri 17 üye
si olan bağımsızlara da iki tane Kâtip Üyelik isabet 
edecek şekle geldi. 

Şimdi, bunu aslında Sayın Atalay'ın, hatta Cum
huriyet Halk Partisinin bütün üyelerinin gayet nor
mal karşılamaları lâzım. Çünkü, kendi tezlerinin de 
içinde bulunduğu bir hal tarzıdır, bu. Kendileri de 
öyle söylüyorlardı. «Niçin siyasî parti gruplarına ay
rı bir hak tanıyalım? Anayasa Mahkemesi kararı var, 
işte Anayasa var, bilmem şu var, bu var...» şeklinde
ki burada beyanlarıyle bu şekilde olsun diyorlardı. 

Bizim bu şekildeki kendimizden, bu tarzda yaptı
ğımız takdirde bu iddiamızda haklı olamayız düşün
cesiyle dörtle neticelendirdiğimiz ve puanı fazla olan 
gruplara yahut da topluluklara döndüğümüz zaman, 
17 üyeli olan bağımsızlara, 16 üyeden daha fazla ol
duğu için birinci idare Amirliği ile son Kâtipliğin düş
mesi şeklinde neticelendirdik ve böyle hazırladık, bu 
çizelgeyi böyle getirdik. Bu çizelgenin içerisinde şu
na, buna bir rüşvetti, şunu, bunu yanımızda... Mese
lâ,' «Millî Birlik Grupunu yanlarında...» Yani, bun
lara tekrar dönmek beni çok üzüyor, arkadaşlar, bu
rada çocuk muyuz?... Millî Birlik Grupu, bağımsız, 
Kontenjan Grupu, burada bulunan arkadaşların hep
si en az bizler kadar, bizlerden daha değerli arkadaş
lardır. Nedir? Ufak, tefek ayak oyunuyla kim kimi 
•burada kendi etrafında toplar ve çekebilir? Millî Bir
lik Grupunun bize teveccühü yokmuş, onun için Mil
lî Birlik Grupunu, hani affedersiniz, biz burada ce
zalandırıyoruz... Neye göre cezalandırıyoruz? Bir 
üyedir; Millî Birlik Grupunun üye sayısı 16 yerine 

17, 18 olsaydı hiç kimsenin burada ne düşüneceğini 
bilmeden biz bu dürüstlük içerisinde yine bu cetveli 
bu şekilde hazırlayıp getirecektik. Bu dürüstlüğümü
zün dışında bize isnat edilmek istenenler hakikaten 
çok yersizdir ve rencide edicidir. Biz idareciler ola
rak; kendi Grupumuzun içerisinde hakkımız azalı
yor diye arkadaşlarımıza karşı dahi bir dürüstlüğü 
ortaya koyalım, bir dürüstlüğe örnek olalım derken, 
bu yapmış olduğumuz en dürüst hareket karşısında 
âdeta itham edilir hale gelince insan üzülüyor ve bu 
tarzda yakıştırmalar idareoilik yapan arkadaşları da 
çok müşkül vaziyette bırakıyor. Biraz da idareoilik 
yapan arkadaşların çalışmalarında rahatlayabilmele-
ri için; ister o gruptan, ister dışardan olsun, diğer ar
kadaşların onlara yardımcı olmaları lâzım ki; hem 
sizin idarecileriniz, hem bizim idarecilerimiz ve hem 
de diğer grupların idarecileri bizlere daha iyi imkân
lar getirebilsin. Bunu arz etmek için kürsüye çıktım, 
sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Söz sırası Sayın Niyazi Ünsal'da, buyurun efen

dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör
ler; 

Ben, üzerinde durduğumuz konu açısından; Ana
yasa, Anayasa Mahkemesi kararı ve İçtüzüğümüz 
üzerinde burada konuşma yapan arkadaşların üzerin
de durduğu bir konu için söz aldım. 

Konuşma yapan arkadaşlar Senato Başkanlığı ko
nusunda görüşlerini bildirirken diyorlar ki, «Anaya
sa Mahkemesinin kararında senatör olan her üye 
Başkan seçilebilir. Böyle bir açıklama vardır, böyle 
bir kayıt vardır, bunun üzerinde durmamız gerekir.» 
Bence bunun üzerinde durmak değil de, böyle bir ko
nunun üzerinde düşünmenin üzerinde durmak gere
kir. 

Elbette ki, bazı Anayasal hakların ve yetkilerin 
kullanılması için, bazı Anayasal yerlere seçilebilmek 
ve oralarda görev yapabilmek için önce belli bir sis
temle seçilmek ve temsil yetkisine sahip olmak ge
rekir. Öyle ise, «Senato Başkanı her senatörden ola
bilir» diye düşünmeyi ben çok yersiz ve garip bulu
yorum. Elbette her Senato üyesinden Başkan olur; 
ama sayın üyeler bu açıklamalarını yaparken, gerek 
Anayasanın ilgili maddeleri yönünden, gerek Tüzük 
yönünden, gerekse açıkladıkları karar yönünden bazı 
noktaları nedense gözden kaçırmış oluyorlar. 
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Her Senatörden Senato Başkanı seçilir; ama se
çilebilmesi için de, belli bir siyasî ağırlığı olan o üye
nin grupa dahil olması gerekir. Zira, aynı kararda 
Sayın Komisyon adına açıklama yapan arkadaşımız 
bir noktanın altını çize çize, «Siyasî gruplardan arta 
kalan üyeliklere grupsuzlar alınır veya siyasî grup
lardan arta kalan görevler için grupsuzlar düşünü
lür» şeklinde bir deyimi burada ifade ettiler. 

Demek ki, Anayasa Mahkemesi kararını verirken, 
bir ağırlığı dikkate almıştır ve dikkate almak zorun
dadır. Zira, Anayasanın 84 ncü maddesi, Grupların 
kendi ağırlıkları oranında temsil edileceklerini söylü
yor. 

Peki, her senatör ağırlığı nereden alacak?.. Önce, 
bir defa temsil yetkisini alarak seçilmeden alıyor. 
Sonra da, bazı görevleri alabilmek için, seçilebilmesi 
için de bu ağırlığı kuvvetlendiren bir grupa dahil ol
ması gerekiyor. 

Binaenaleyh, içtüzüğe göre, Başkanlığın 19 puanı 
bulamayan bir siyasî gruptan veya grupu olmayan 
üyeden seçileceği görüşünü burada kabul etmek yasal 
yönden de, düşün yönünden de olanaksız. Her üye
nin Senato Başkanlığına seçilebilmesi için; belli ağır
lığı olan grupun içinde olması gereklidir; Senatör ol
ması bir yerde yetmiyor. 

Zira Anayasamız; başka açılardan Anayasa mah
kemesine herhangi bir dava açabilmek için bazı ku
ruluşlara yetkiler tanımıştır; «Siyasî parti grupları 
veya şu sayıdaki senatör veya milletvekili iptal dava
sı açar.» diyor. Soruyorum; bir grupun açabileceği bir 
davayı herhangi bir senatör tek başına açabilir mi?.. 
Açamaz. Çünkü; Anayasanın kendisine tanıdığı ağır
lığın, etkileşimin içinde değildir. 

Onun için, Anayasa Mahkemesinin aldığı karar
da düşünmediği bu konuları kendileri açısından dü
şünüp burada değerlendirmek isteyen, «Böyledir» 
diyen arkadaşların görüşlerine katılamıyoruz. 

Her senatörden Başkan olur; bunu düşünmek bi
le fazladır. Bunu sıradan dışardaki yurttaşlara sorsa
nız, bu yanıtı verirler. Bunun Anayasa Mahkemesin
ce kara ra bağlanmasına gerek yoktur; ama her sena
törden Başkan olabilmesi için, o senatörün belli ağır
lıktaki grupun içinde olması lâzım, o yetkiyi taşıma
sı lâzım. Anayasa Mahkemesi, «Siyasî gruplardan ar
ta kalan görevlere grupsuzlardan üye verilir.» şeklin-
ch b ;r kavdı koymakla da, böyle bir görüşte olmadı
ğını açıkça kanıtlamıştır. 

S- 1:cî bu noktayı aç-klamak için söz aldım. Bu 
'onu, İçtüzüğümüzün 14 ncü maddesinde de ayrı bir 

ifade olarak geçmektedir; «Herhangi bir siyasî par
tiye dahil olmayanlar münhasıran siyasî parti grup
larının sahip olduğu haklara sahip olmamak kaydıy-
le grup kurabilirler.» diyor. 

Demek ki, bazı hakların kullanılması birtakım 
grupların içinde bulunmaya bağlıdır; sadece millet
vekili veya senatör olmak bunlara bir yerde yetmi
yor. 

Bu konuyu açıklamak için söz aldım. Hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Söz sırası Sayın Alâeddin Yılmaztürk'te, buyurun 

efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Bu Geçici Komisyonda görev yapmış bir arkada
şınız olarak muhalefetimi kısaca üç noktadan izaha 
çalışacağım. 

Anayasa maddeleri, Anayasa Mahkemesi kararla
rı ve İçtüzük hükümleri nazara alınarak bir karara 
varırken, elbetteki Anayasa maddelerinin diğer hü
kümlerini de kenara atmak mümkün değildir. Mese
lâ, Yüce Cumhuriyet Senatosunun tarzı teşekkülünü 
ifade eden Anayasa maddesi, «150 seçilmiş Üye, 15 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler ve Tabiî Üyeler.» 
diye tarif ederken, Kontenjan Grupu üyelerinin en 
az 10 tanesinin siyasî partilerden olmayacağı kaydını 
getirmekle, Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler Gru-
punun siyasî bir grup olmadığı, siyasî bir parti gibi 
olamayacağı ifade edilmiştir; bu manayı taşır. 

Ayrıca, Tabiî üyeler hakkındaki Anayasa mad
desine baktığımız zaman, bir Tabiî üyenin; yani Mil
lî Birlik Grupundaki bir şahsın bir siyasî partiye gir
diği andan itibaren tabiî üyelik sıfatının düşmesi de, 
Tabiî Üyelerin veya Millî Birlik Grupunun siyasî par
ti grupu gibi olmadığı bu Anayasa maddeleriyle anla
şılmış oluyor. 

O halde, Cumhuriyet Senatosunda «Siyasî grup» 
veya «Siyasî parti grupu» deyimi ile ancak teşkilâtı, 
patisi olan ve seçimle gelen gruplar, 10 kişiden faz
la üyesi bulunan gruplar kast edilir. Siyasî olmayan 
gruplardan kasıt da, elbette ki Kontenjan Grupu ve 
Millî Birlik Grupudur. 

Grup kuramayan üyeler için de, «Siyasî parti 
grupları ne bir eksik, ne bir fazla» talbiri ile siyasî 
olmayan gmpla ra, grup kuramayan üyeler arasında 
b: üstünlük, dağıtım cetvelinde bir öncelik tanına-
mayacağı hadisesini ortaya koyacağı bedihîdir. 
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O halde birinci nokta; Geçici Komisyon tek ka
rarla bir dağıtım cetveli ile gelmeliydi, Heyeti Umu-
miyenin huzuruna. 

Yine Anayasa maddelerinde Senato Başkanının 
tarafsız olacağı, Senato Başkanı hakkında siyasî par
ti gruplarının karar alamayacağı gibi ifadelerle kas
tedilen mana, elbette ki her üyenin Başkan olabil
mek hakkını ortadan kaldırmaz; ama her üyenin Baş
kanlığa adaylığını koyabilmesi hakkı başka şeydir, 
her üyenin Başkanlığa seçilebilmek imkânı başka şey
dir. Seçilebilmek imkânı şartlara bağlıdır. Elbette ki 
bunun için 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek tah
silli olmaya da lüzum yok; büyük grupların ittifak 
edebileceği bir partili veya bir partisizin Başkan ola
bilmesi imkânından daha açık bir şey var mı?.. El
bette ki bu böyle olacaktır; nitekim biraz evvel de 
ifade edildi. 

O halde, Komisyon olarak İçtüzüğe aykırı tüzük 
tadili mahiyetinde beş çeşit alternatif ile gelmek ye
rine, tek bir alternatif ile ve tek dağıtım oetveliyle 
gelmeliydi. Fakat, buna rağmen Heyeti Umumiye bir 
parti dışından herhangi bir şahsı Başkan seçtiği tak
dirde mesele değişir, o zaman Heyeti Umumiyenin 
bu seçim tarzı, bu kararı tüzük tadili mahiyetinde ola
bilir; Ama Geçici Komisyon tüzük tadili mahiyetin
deki bir karar ile Heyeti Umumiyeye gelemez. Birin
ci muhalefet noktam bu : Tek karar ile tek dağıtım 
cetveli ile gelmesi gerekir idi. Birinci nokta bu. 

İkinci nokta; Anayasa Mahkemesi kararlan ince
lendiği zaman, «Siyasî parti grupu ile, siyasî olmayan 
gruplar» deyimi, Senatomuz için çok aşikâr olduğu 
halde, hangi kıstas ile yüzde puanlar da ortada oldu
ğu halde, Tüzüğün 8 nci maddesine göre yüzde oranı 
daha yüksek olan 17 kişilik grupa İdare Amirliği ve
rilmiyor da, Millî Birlik Grupuna veriliyor?.. Burada 
bundan evvel yapılan tatbikat böyle idi; doğru; ama 
Millî Birlik Grupu böyle arzu ediyordu, Danışma 
Kurulu da buna muhalefet etmiyordu. Ondan dolayı 
'bu tatbikat böyle gelmiştir ve ayrıca Sayın Ege'nin 
de burada ifade ettiği gibi, artık puanların değerlen
dirilmesi de aynı şekilde idi. O halde Anayasa Mah
kemesi kararma dayanarak siyasî parti grupu dışın
daki grupların birinin diğerinden önce geleceği gibi 
bir mana çıkarmak Anayasa Mahkemesi karannda 
yok. Burada «Oyuncak, oyuncak» dediler, birtakım 
ithamlarda bulundu Sayın Atalay; meseleyi öyle değil 
de, yanlış, gerçek dışı değerlendirmede bulundukları 
için itiraz ediyorum şahsen. 

O halde biz, «Siyasî parti grupu dışındaki puan
lar 16'ya nispetle 17 daha fazla olduğu için görevin 
önemi ve puanı yüksek Olan İdare Amirliğinin üçün
cüsünü, 17 kişilik grupu olmayan sayın senatörlerin 
bulunduğu grupa vermek gerekir.» diyoruz; 8 nci 
maddedeki esasa ve dağıtım cetveline göre. «Efen
dim, burada siyasî grup o manada değildir.» dediniz, 
diğer Anayasa maddeleri ile hadi diyelim onu da ver
diniz... Ben ona da karşıyım. 

Gelelim şimdi üçüncü yanlış noktaya. Kalıyor, 
kalıyor; bu taksimata göre, Geçici Komisyonun getir
diği dağıtım cetveline göre, bir kâtiplik kalıyor. Bu 
kâtipliği vermek için de, Cumhuriyet Halk Partisinin 
1,69 puanı, Millî Birlik Grupunun da 1,69 puanı var. 
Bir başka yerde taksimatı yaparken bir başka madde 
ile Tüzüğe uyacaksınız, iş buraya gelip puan müsavi 
olunca bu sefer siyasî partiye vereceksiniz... Böyle 
kıstas da yok. 

O halde, burada birtakım ince ince hesaplar yü
rütülüyor. Bizi itham edenler; «Karşındakini nasıl bi
lirsin? Kendin gibi» atasözünde olduğu gibi, bizi it
ham edenler aslında birtakım ince hesapların içinde
dirler. Bunları beyan etmişlerdir bundan önceki ko
nuşmalarda da. Bu ince hesap da, sayısı yetmeyen 
bir siyasî parti diğer grupları yanına almak için on
ların arzularını yerine getirmek, yoksa Tüzüğün mad
desine göre amel etmek değil. Millî Birlik Grupu İda
re Amirliğini istediği için onların arzularını yerine 
getirmek üzere oraya veriyor, yoksa oran cetvelini 
hesap ederek bir oran sırası hakkını esasa, nazara 
almıyor. Bu da ortada. Yani aslında itham edilen hu
suslar, itham edenlerin düşünceleri oluyor. Aslında 
gerçek bu. 

O halde demek oluyor ki, artan puan müsavidir. 
Beş alternatif ile geliniyor; en azından altıncı şık ola
rak, «Beşinci ve altıncı kâtiplik de ortadadır. 

Muhterem senatörler, Millî Birlik Grupu ile Halk 
Partisi Grupu 1,69 puan ile müsavi geldi, bunu ve
remedik, siz takdir edin.» deselerdi, belki daha iyi 
olurdu, daha âdilâne olurdu; ama yerine göre Anayasa 
Mahkemesi kararını başka türlü anlayacaksınız, ye
rine göre Başkanlığın dışındaki sayın üyeler için Tü
züğün 8 nci maddesinin yüzde oranını belirten kısmı
nı kullanacaksınız... 

Burada esasen işin gerçeğine gittiğimiz zaman, 
eğer Anayasa Mahkemesi kararlarını tam ve doğru 
olarak tatbik edeceksek, Tüzüğün 8 nci maddesinde
ki oranlan yalnız Başkan için değil, diğerleri için de 
kaldırıp, 13 oranı üzerinden yeni bir dağıtım cetveli 
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yapmak gerekir. Zira, Başkanlık Divanı Üyelerinin 
sayısı 13 tür. 13'e göre oran yaptığımız zaman iş de
ğişiyor. O zaman Adalet Partisi 77 üyesi ile 6 kişi 
olarak temsil ediliyor da, Halk Partisi 5 kişi olarak 
temsil ediliyor; ama Başkan; ayrıca seçeceğiz deyip 
de, ondan sonra beş çeşit alternatif getirdiğiniz za
man Başkanlık Divanında 77 üyesiyle Adalet Parti
sine 4 üyelik veriyorsunuz, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisine de 62 üyesiyle 5 üyelik veriyorsunuz... Bu 
nasıl adalet olur?.. 

Sonra, Sayın Sırrı Atalay buraya gelip birtakım 
varsayımları bize gösteriyor. Biz burada matematik 
öğrenecek değiliz ki... Varsayımlar ne zaman tahak
kuk ederse, Yüce Senato o zaman karar verir. Biz 
şimdi, 77, 62, 17, 16'ya göre hesap yapıp, hareket 
etmek mecburiyetindeyiz. Birtakım varsayımlarla Yü
ce Senatoyu işgal etmek şeklinde bize ne diye örnek
ler getirmeye çalışıyorsunuz. Doğru olmayan bir me
seleyi doğru olarak vazetmenin sıkıntısı, darlığı yü
zünden birtakım varsayımla'la sayın senatörleri aca
ba ikna edebilir miyiz, küçük hesaplan yatmaktadır 
bunun altında. 

Cumhuriyet Halk Partisi 62 yerine 70 olursa, o 
zaman gelir konuşuruz, o zaman hesabını yaparız. 
Şimdiki hesap ortada iken, birtakım varsayımlarla 
niçin yürünüyor?.. 

Muhterem senatörler; 
Mesele yanlıştır; Komisyon, tek cetvelle gelmesi 

lâzımken, muhtelif alternatiflerle geldi. Ben Komis
yonda rica ettim; eğer «Madem 5 alternatifle geliyor
sunuz, lütfen bir önerge halinde sunduğumuz bir şek
li de ilâve ediniz» dedim. O zaman Sayın Başkan bu
nu Tüzüğe aykırılıktan oylamak istemedi, ondan son
ra da, ancak önergenin izahı şeklinde bir savunma 
hakkından sonra oylamak suretiyle bertaraf edildi. 
Bu, olabilir. Yalnız demek istiyorum ki, mademki bü
tün önergeler incelenmek üzere Komisyona görev ve
rilmiştir, bu önergelerden bir karar çıkarması gere
kir ve tek dağıtım cetveli ve tek kararla gelmesi lâ
zım. Eğer, birden ziyade karar ve dağıtım cetveliyle 
geliniyor ise, o zaman bütün önergelerin hepsiyle be
raber Yüce Senatonun huzuruna çıkılması daha doğ
ru olurdu. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bi
naenaleyh. mesele bu yönleri ile açık ve ortadadır. 
l î^ ' ise nadir? Hadisenin altmda ya.tan ince hesap-
'-'". Senato Başkanının seçimini öne alır evvelâ bu 

seçimi yaparsak, Başkanın seçilebilme ihtimâllerini 
kuvvetlendiren hesapları destek mahiyetinde dağıtım 
cetvelleri alternatifleri getirilmiş oluyor. Mesele bu. 
Yoksa, tek cetvelle gelinse de; Umumî Heyet günde
mine hâkimdir, karar verse kıyamet mi kopardı? Ha
yır. Farzedeîim ki, 8 nci maddeye göre Adalet Par
tisine, verilen dağıtım cetvelindeki Başkan, Yüce Se
natonun iradesiyle bir başka şekilde seçilse ne olur?.. 
İşte o zaman Komisyonun yapmadığı; fakat Umumî 
Heyetin Gündemine hâkim olmak suretiyle, Tüzük 
tadili mahiyetindeki kararını vermiş olur; ama Geçici 
Özel Komisyon böyle bir kararla gelemez. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alâeddin 
Yıîmaztürk. 

Efendim, son söz Sayın Ömer Ucuzal'ındır. Ki
fayet önergesi gelmiştir, Sayın Ucuzal, 6 ncı üyedir. 

Buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Altıncı 
üye konuştu Sayın Başkan. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
6 kişi konuştu, 7 nci oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu listede 6 tane. Çok iyi 
saydım. 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sayın Başkan, va
tandaş Senato Başkanının seçilmesini bekliyor. Vatan
daşın yüzüne bakamaz olduk, utanıyoruz. Yeter ar
tık. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, bu ge
len önerge 6 ncıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizden ev
velki yaşlı Başkanlar bilmiyordu, siz de mi bil
miyorsunuz?.. Yanlış yapıyorsunuz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
görüşme konumuz Geçici Özel Komisyonun raporu
nun müzakeresidir. Bu raporun müzakeresinde kişi
sel olarak Sayın Hamdi Özer arkadaşımız geçtiğimiz 
perşembe günkü Birleşimde konuştu, 5 arkadaşımız 
da kişisel olarak bugün konuştular. Sayın Alâeddin 
Yılmaztürk'le beraber 6 kişi tamamlanmıştır. «Bu
günkü Celsede 5 kişi konuştu, 6 ncı kişi de konuşa
bilir» derseniz, bu usulsüzlük olur. Zapta bu şekilde 
geçmesin. Sayın Ucuzal muhakkak konuşmak ister
se, belki Grup adına söz alma hakkı vardır, üzerin
de durulabilir; ama kişisel konuşma konusu 6 raka-
.-,.;r-:., ij-^ar-ıl^nrrüştvr. Ön?"2C-rmz muameleye kemma-
i:dı;". 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde çıkar ko
nuşurlar. 

BAŞKAN — Bundan evvelki görüşmelerde haki
katen arkadaşlarımızın buyurduğu, bizim de tespit^ 
ettiğimiz şekilde konuşulmuştur. Bununla beraber, ki
şisel konuşanlar 6 kişi olmuştur; fakat aradan bu ka
dar zaman geçti, 1,5 ... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Olmaz efen
dim, usulsüzlük oluyor. Bu zapta geçti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bende
niz mülâhazamı arz edeyim efendim, müsaade edin, 
kaibul edilir veya edilmez, başka türlü olur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz hakkımı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Ömer Ucuzal 
söz hakkını geri almıştır. 

Yalnız, müsaade buyurun; Başkanlıkta bulunan 
sayın arkadaşınız Tüzüklere ve sizin göstereceğiniz 
müsamahaya da dayanmaktadır. 1,5 aydır bu mesele 
üzerinde konuşmaktayız. Bu mühim meselede bir 
fazla arkadaşa söz vermiş olmak keyfiyetinin gürültü 
patırtıya ve ithama sebep olmaması lâzım gelir. Be
nim ricam bu. Mesele halledildi efendim. 

Yeterlik önergeleri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Özel Geçici Komisyon rapo

ru hakkında, kişisel olarak (6) sayın üye söz almış 
bulunduğu ve meselenin de yeteri kadar aydınlanmış 
olduğu hakikati karşısında, görüşmelerin yeterliğini 
arz ve teklif ederim. 

Recai Kocaman 
Artvin 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu üzerinde 40 - 45 gündür konuşulmaktadır. 

Her şey çok tekrarlı olarak söylenmiştir. 
Görüşmelerin yeterliğini önerir, saygılarımı su

narım. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyette
dir. Aleyhte söz isteyen olmadığına göre, oylarınıza 
arz ediyorum. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Bu suretle rapor üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. 

Özel Komisyon Raporunun iki tane çizelgesi 
vardır. Bir tanesi orantıları belli ediyor, diğeri de 
beş ayrı ihtimali gösteren dağıtım cetvellerini gös
termektedir. Basıldı, tetkik edildi. 

Sayın arkadaşlarım... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tüm ola

rak oylamanız gerekir. 

BAŞKAN — Elbette efendim, tüm olarak oylan
ması icap etmektedir. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Okundu efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

okundu, üzerinde konuşuldu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun , elbette efen
dim, rapor evvelce okunmuştur. Yalnız, şimdi tek
rar okuyun diye hatırlatma kabilinden arkadaşları
mız teklif ederlerse, bu teklifi dikkat nazara almak 
mecburiyetindeyiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Gereği yok. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Rapor 
tekrar okunsun, biz teklif ediyoruz. (A. P. sıraların
dan «Okunsun» sesleri) 

BAŞKAN— Raporun okunmasını teklif etmek
tedirler. Efendim, İçtüzük mucibince oylamadan ev
vel rapor veya önerge okunur efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hangi maddesi?.. 

BAŞKAN — Lütfen maddesine siz bakın efen
dim. 

Raporu okutuyorum : 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Başkanlık Divanı Üyelikleri Özel Dağıtım Komisyonu Raporu 

Esas : 6 
Karar : 4 

11 . 12 . 1975 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 Aralık 1975 tarihli ve Esas 3; Karar 2 sayılı raporumuz. 
Cumhuriyet Senatosunun 9 Aralık 1975 tarihli 15 nci Birleşiminde alınan karar uyarınca, Başkanlık Diva

nı Üyelikleri Özel Dağıtım Komisyonu, Komisyon Başkanlığınca 9 Aralık 1975 Salı günü saat 16.30'da top
lantıya çağırılmış ve bu toplantıda, Cumhuriyet Senatosu tarafından kendisine havale olunan önergelerin ve 
bu önergeler arasında birleştiriciliği sağlamak amacı ile Komisyon Başkanı Cihat Alpan tarafından getirilen 
önerinin Komisyon üyelerince ayrıntıları ile incelenebilmesi için çoğaltılarak Komisyon üyelerinin görüşleri
ne sunulabilmesi ve Komisyon çalışmalarının böylece gerçekleştirilebilmesini temin maksadı ile Komisyon ça
lışmalarının 11 Aralık 1975 Perşembe günü saat 10.00'a bırakılması karar altına alınmıştı. 

11 Aralık 1975 Perşembe günü saat 10.00'da toplaian Komisyonumuz, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini de bağlayıcı birer mahiyet taşıyan 25 Aralık 1975 tarihli ve 1973/39, 1973/40 sayılı 
kararları, Anayasanın 84 ve 85 nci, İçtüzüğün 3, 4, 5 ve 8 nci maddelerine göre kurulması gereken Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanının seçim usul ve esaslarına, uygulama bakımından tam bir açıklık ve ret 
edilmez bir kesinlik getirmiş ve oluşan bu hukukî durum karşısında, daha önceki uygulamaların tekrarlan
masının mümkün olamayacağı görüşünde birleşilmiştir. 

Ayrıca; Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının bugünkü kompozisyonu da Başkanlık Divanına dahil Baş
kan adayını önceden tek bir ihtimale (Yani, bir gruptan veya grup kuramayan üyelerden gösterilmesi ihti
maline) göre belli eden bir dağıtım cetveli üzerinden Başkanlık Divanı seçimi yapılmasına imkân ve ihtimal 
verdirmemektedir. Çünkü, her üyenin aday olabileceji Başkanı, ancak oylama sonuçları meydana çıkara
caktır. 

Bu sebeplerle; grupların kuvvetleri, grup kuramayanların ise boş kalan yerler oranında katılmaları gereken 
Başkanlık Divanının seçimine esas tutulacak dağıtım cetvelini, konunun düğümünü teşkil eden Başkan adayı
nın, grupların her birinden ve grup kuramayan üyelerden gösterilip seçilebileceği ihtimallerini (Yani 5 ihti
mali) kapsayan yeni bir biçimde düzenlemek zorundayız. İşte, bu esasın gereğini, İçtüzüğün 8 nci maddesin
de belirtilen usul, ölçü ve önceliklere göre sağlamak için : 

1. Grupların ve grup kuramayanların Cumhuriyet Senatosundaki yüzde kuvvet oranlan - Ek 1 - de gös
terildiği gibi hesaplanmıştır. 

2. Başkanlık Divanındaki görevlerin, öncelikle gruplara ve grupların yüzde kuvvet oranlarının büyük
lük sırasına göre tevcih edilmeleri hakkındaki İçtüzük hükmü ile Anayasa Mahkemesinin mezkûr kararların
daki açıklamaları ve görevleri tevcihte uygulanagelmekte olan işlemi gözönünde tutarak - Ek 2 - deki 5 ih-
timalli yeni biçim bir dağıtım cetveli düzenlenmiştir. 

SONUÇ : 
Konunun yorumlanmış ve aydınlatılmış usul ve esasları ile Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının bugünkü 

durumuna göre, Danışma Kurulu önerisi ile birlikte, verilmiş olan bütün önergeleri düzeltici ve birleştirici 
mahiyet taşıyan ve yegâne çözüm yolunu gösteren ve açan bu yeni düzenlemenin Başkanlık Divanı seçimine 
esas tutulmak üzere Genel Kurulun tasvibine bir - bütün - halinde arzı, Komisyon çoğunluğunun oyu ile ka
rar altına alınmıştır. 

Başkan Sözcü Kâtip 
C. Alpan M. Özgüneş S. Özgür 

(K. Grupu temsilcisi) (Grup kuramayan üyeler adına) (M. B. G. temsilcisi) 
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t. C. Ege 
(A. P. Grupu temsilcisi) 
Toplantıda bulunamadı 

N. Tuna 
(A. P. Grupu) 

Muhalifim, 
Kuvvet oranları yanlış anlaşılıyor. 

Genel Kurul Kararına da uyulmuyor. 

R. Rendeci 
(A. P. Grupu) 

Muhalifim. 
Gerekçesini Genel Kurulda 

arz edeceğim. 

Ö. Ucuzal 
(A. P. Grupu) 

Muhalifim. 
Tüzüğün 8 nci maddesi 

değiştiriliyor. 

A. Alkan 
(A. P. Grupu) 

Muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır. 

Gerekçesini Genel Kurulda 
açıklayacağım. 

5. Atalay 
(C. H. P. Grupu) 

M. Zeren 
(A. P. Grupu) 

Muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır. 

Görüşlerimi Genel Kurulda 
arz edeceğim. 

F. Gündoğan 
(C. H. P. Grupu temsilcisi) 

H. Güven 
(C. H. P. Grupu) 

A. Yılmaztürk 
(A. P. Grupu) 

Muhalifim. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

İ. Elmas 
(C. H. P. Grupu) 

5. Babüroğlu 
(C. H. P. Grupu) 

5. Karaman 
(M. B. Grupu) 

Z. Baykara 
(K. Grupu) 
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(Ek - 1) 

I - CUMHURİYET SENATOSUNDAKÎ GRUPLARIN VE GRUP KURAMAYANLARIN ÜYE 
TAMSAYISINA GÖRE KUVVET ORANLARI VE YÜZDELERİ İLE ÖNCELİK SIRALARI 

Üye adedi Kuvvet oranı Yüzdesi 

NOT 

1 — A. P. Grupu 77 100 X 77 

184 

2 — C. H. P. Grupu 62 100 X 62 

184 

3 — Millî Birlik Grupu 16 100 X 16 

184 

4 — Kontenjan Grupu 12 100 X 12 

184 

5 — Grup kuramayanlar 17 (*) 100 X 17 

184 

41.84 

33.69 

8.69 

6.52 

9.23 

Toplam 184 99..97 

(*). Bu üyelerden üçü, Tabiî Üyedir. Tabiî üyelerin durumları Anayasanın 70 nci maddesine göre özellik 
taşıdığından, kendi rızaları lâhik olmadıkça bu hesaba katılmamaları gerekir. 
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CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK DİVANININ YENİDEN SEÇİMİ İÇİN BEŞ İHTİMALE 
GÖRE DÜZENLENEN DAĞITIM CETVELİ 

İhtimaller 

(Bu dağıtım; Başkan, 
A. P. Grupundan se
çilirse uygulanacaktır.) 

Üyelerin mensuboldukları 
bölümler 

A. P. Grupu 
C. H. P. Grupu 
Millî Birlik Grupu 
Kontenjan Grupu 
Grup kuramayanlar 

Başkanlık Divanı toplamı 

Başkan Başkan V. 

1 
2 

— 

— 

İdare 
Âmiri 

1 
1 
1 

— 

Kâtip 
Uye 

1 
2 

2 

Toplam 

4 
5 
1 
1 
2 

13 

Ol 
- 3 B 

(Bu dağıtım; Başkan, 
C. H. P. Grupundan se
çilirse uygulanacaktır.) 

(Bu dağıtım; Başkan, 
Millî Birlik Grupundan 
seçilirse uygulanacaktır.) 

A. P. Grupu 
C. H. P. Grupu 
Millî Birlik Grupu 
Kontenjan Grupu 
Grup kuramayanlar 

Başkanlık Divanı toplamı 

A. P. Grupu 
C. H. P. Grupu 
Millî Birlik Grupu 
Kontenjan Grupu 
Grup kuramayanlar 

— 
1 

— 
' — 

— • 

1 

— 
— 

1 
— 
— 

3 
—' 
— 
— 
— 

3 

2 
1 

— 
— 
— 

1 
1 
1 

— 
— 

3 

1 
2 

— 
— 
— 

1 
2 

— 
1 
2 

6 

3 
1 

— 
t 
1 

5-
4 
1 
1 
2 

13 

6 
4 
1 
1 
1 

Başkanlık Divanı toplamı 13 



İhtimaller 

D 

(Bu dağıtım; Başkan, 
Kontenjan Grupundan se
çilirse uygulanacaktır.) 

> 

£ 

(Bu dağıtım; Başkan, 
Grup kuramayandan se
çilirse uygulanacaktır.) 

Üyelerin mensubolduklan 
bölümler 

A. P. Grupu 
C H. P. Grupu 
Millî Birlik Grupu 
Kontenjan Grupu 
Grup kuramayanlar 

Başkanlık Divanı toplamı 

A. P. Grupu 
C. H. P. Grupu 
Millî Birlik Grupu 
Kontenjan Grupu 
Grup kuramayanlar 

Başkanlık Divanı toplamı 

Başkan 

1 

1 

1 

1 

Başkan V. 

2 
1 

3 

2 
1 

3 

İdare 
Amiri 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

Kâtip 
Üye 

3 
1 
1 

1 

6 

3 
1 
1 
1 

6 

Toplam 

6 
4 
1 
1 
1 

13 

6 
4 
1 
1 
1 

13 
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BAŞKAN — Oylamanın nasıl yapılacağı husu-
suyle ilgili olarak verilmiş bir önerge var, takdim 
ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyon raporunun açık oya arzını teklif ede

riz. 
Eskişehir Trabzon 

Ömer Ucuzal Ahmet Cemil Kara 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Konya 
Mehmet Varışlı 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

İsparta 
Mustafa Gülcügil 

Trabzon 
Ahmet ihsan Birincioğlu 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Tokat 
Cevdet Aykan 

Bitlis 
Kâmran İnan 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Açık oylama teklif edildiği için oy
lama ad okunmak suretiyle yapılacaktır, ismi okunan 
sayın üyeler, bulundukları yerden ve yüksek sesle, 
kabul, ret veya çekinser demek suretiyle oylarını 
kullanacaklardır. 

Oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oy

lar toplandı). 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, oylama neticesini arz ediyorum. 

Oya 143 sayın üye iştirak etmiş; 72 kabul, 70 ret, 
1 çekinser oy kullanılmıştır. Bu suretle Özel Dağıtım 
Komisyonu Raporu cetvelleriyle beraber kabul edil
miş bulunmaktadır. 

2. Başkanlık Divanı SeçimL, 

BAŞKAN — içtüzüğün 8 nci maddesinin (C) 
fıkrası mucibince önce Başkan seçimine geçiyoruz, 
Başkan seçiminden sonra 10 dakika ara vereceğiz 
ve Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçimine ge
çeceğiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Sayın Komisyon, teşekkür ederiz. 
RECAt KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Başkanlık için 
adayları rica ediyoruz. Lütfen yazılı olarak gönderil
mesini rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, seçimler 
gene Tüzüğümüz mucibince gizli oyla yapılır. Yal
nız bu hususta ek olarak bir önerge verilmiştir, onu 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçiminin; «Gizli 

oy» ilkesine uygun yürütülmesini sağlamak amacı 
ile; 

1. — Ayrı grup üyesi iki senatörün oylamaya ka
tılacak her üyeye zarf ve mühürlü boş kâğıt ver
mesi, 

2. — Bunları alan üyenin, kürsü üzerine konacak 
kapalı hücrede oy pusulasını yazması, esaslarına gö
re yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Recai Kocaman 

Artvin 

(A. P. sıralarından «Geri alsın» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir hususu arz 

edeyim. Şimdiye kadar yapagelmekte olduğumuz 
gizli oylamada özel kâğıtlar ve mühürlü zarflar kul
lanmaktayız. Seçimde kullanılmak üzere ayrı bir hüc
remiz de yoktur, isimlerini okudukça arkadaşlar ge
lirler, zarfı sepete atarlar. Bu suretle isim okunduk
ça kontrol edilir. Tensiplerinize arz ederim. 

RECAI KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin geleneğinde var
dır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanmıştır. Bu 
sebeple lütfen önergemi oylayın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Senato
da yok. 

REFET RENDECt (Samsun) — Sayın Başkan, 
Tüzüğümüz gizli oyun ne olduğunu tarif etmiştir. 
Oylama bu şekil içinde yapılsın. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, önergedir, bu 
husustaki önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle bir 
mubasır tayinine lüzum yok. 

BAŞKAN — Bu tarzda yapılmasını kabul eden
ler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok mu 
güzel oluyor yani, nedir bu itimatsızlık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler ~. 
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Efendim, bendeniz de dahil kâtip arkadaşlarla j 
beraber saydık. Yalnız son girenler oldu, onun için 
oylamayı tekrar edeceğiz, kusura bakmayın. Oyla
mayı tekrar ayağa kalkmak suretiyle yapacağız. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Oturdukları yer- i 
den saymak sakıncalı olmuyor mu Sayın Başkan?.. 
Çünkü çekinserler de var. Öyle olmaz. I 

BAŞKAN — Evet, öyle efendim. Bir kişi oynu
yor da onun için sayıyoruz. Çünkü oraya da bir kişi I 
geldi, oraya da bir kişi geldi. (A. P. sıralarından «Ad 
okunarak yapılsın» sesleri) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne j 
var, oylama yapılacak? Neye zorluyorsunuz, endi- j 
şeniz ne?.. (A. P. sıralarından «Ne bağırıyorsun» j 
sesleri, gürültüler) 

AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — Se
nin endişen ne?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, rica 
ederim. Lütfen müdahale etmeyin. (Gürültüler) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
Tüzük neyi emrediyorsa o şekilde oylama yapılır, 
önergeyle oylama yapılmaz. Tüzük sarahaten gös-
termiştir. (C. H. P. ve A. P. sıralarından karşılıklı 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, rica 
ederim. Lütfen Başkana söz bırakın. | 

Önerge, yalnız buraya, Millet Meclisinde olduğu 
gibi bir hücre konmasını söylüyor, diğer hususlar ta-
mamiyle aynıdır. j 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Oylama şeklini 1 
tüzük göstermiştir Sayın Başkan. j 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
oylama sırasında söz almak var mı? 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Oylama ne- I 
ticesini ilân etmediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ediyorum efendim. 
Önerge 67 ret oyuna karşılık 69 kabul oyuyîe ka

bul edilmiştir. 
Efendim, oylamada kullanacağınız zarflar mü

hürsüzdür. Eğer sakıncalı görürseniz oturuma ara 
verelim mühürlensin; fakat oylama ad okunmak su
retiyle yapılacağı için pek fark etmez. 

Tasnif Heyetini seçiyorum efendim. 
Sayın Fikret Gündoğan?.. Buradalar. 
Sayın Refet Rendeci?.. Buradalar. 
Sayın Hasan Oral?.. Buradalar. 
Lütfen Tasnif Heyeti yerlerini alsınlar efendim. 
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Oylamaya nereden başlayacağımızı tespit için 
ad çekiyorum. Sayın Hüseyin Öztürk'ten başlanacak
tır efendim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Teklif edilmiş olan adayları okuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Sayın Prof. Dr. Sadi Irmak'ı Başkanlığa aday 

gösteriyorum. 
Arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Başkan adayı olarak İstanbul Üyesi Tekin Arı-
burun'u arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına İstanbul Se

natörü Tekin Arıburun'u teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

İzmir Zonguldak 
Beliğ Beler Tarık Remzi Baltan 

Çanakkale Adıyaman 
İsmail Kutluk Sırrı Turanlı 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

BAŞKAN — Efendim, iki aday var : Sayın Sadi 
İrmak ve Tekin Arıburun. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ten başlanarak oy

lar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; müsaade eder
seniz Dışişleri Bakanımız Sayın Çağlayangil, vazifesi 
dolayısıyle acele gitmek mecburiyetinde olduğunu 
haber veriyor. Tensip ederseniz daha önce oylama
ya katılıp öyle gitsinler. («Muvafık» sesleri) 

Buyurun efendim, muvafakat ediliyor. Buyurun 
Sayın Çağlayangil. 

(Oyların toplanmasına devam olundu) 

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

Oy verme işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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3. — Grup Başkanlarının, Genel Kurulun Salı 
ve Perşembe günleri toplanmasına dair önergesi 
(4/250) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu arada bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bundan sonraki birleşimlerin, içtüzüğün 50 nci 

maddesine uygun surette cereyanını arz ve teklif 
ederiz. 

C. H. P. Grup Bşk. V. 
Recai Kocaman 

Kontenjan Grup Bşk. 
Nihat Erim 

A. P. Grup Bşk. V. 
Ömer Ucuzal 

M. B. G. Bşk. Yrd. 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Önerge, bugüne kadar olan çalış
ma sistemimizi değiştirmektedir. Aleyhinde konuş
mak isteyen var mı?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir başka öner
ge daha var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 
Aynı konu hakkındadır; Yalnız mukabil fikirde

dir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Önemli bazı yasa değişikliği teklifleri Cumhuriyet 

Senatosunda süresi içinde görüşülemediği için, bir 
iki gün içinde görüşmesiz yasalaşmak üzeredir. Bu
na olanak vermemek için, Başkanlık Divanı seçim
lerine aralıksız devam edilmesini ve Cumhuriyet Se
natosunun her gün toplanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, her gün top-. 
lanma kararı zaten devam edip gitmektedir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Süresiz çalışma 
konusunu açıklamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Senatodaki çalışmaların gecikme nedenlerini an-

..latacak değilim. Sayın senatörlerin bu konuyu iyi 
bildiklerini biliyorum. Benim anlatmak istediğim ve 
Senatonun süresiz çalışmasını isteme nedenim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çalışma süre
miz doluyor efendim, bir karara ihtiyaç hâsıl ola
cak. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
Buyuran devam ed'n, yalnız lütfen kısa. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu çalışma er
telemelerinin hangi önemli konuları etkilediğini, han
gi önemli sorunların görüşülmesini geciktirdiğini an
latmak içindir. 

Örneğin; 15 Aralık günü çok önemli iki yasa 
Millet Meclisinden geçtiği şekilde, Senatoda süresi 
içinde görüşülmediği için, yasalaşmış bulunmakta
dır ve sadece Cumhurbaşkanının imzasına kalmıştır. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasasının 25 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Yasa Millet 
Meclisinden geçmiş, Senatoda süresi içinde görü
şülmediği için de, demin anlattığım sonuca varmış
tır. 

Bu Yasa; andığım Temel Eğitim Yasasının il
kelerine, Türk eğitiminin amaçlarına ve Atatürk 
ilkelerine taban tabana zıt olan bir yasadır. Böyle
sine zıt, böylesine amaç dışı bir yasa, Yüce Senato
nun denetiminden kaçarak yasalaşmak yoluna gir
miştir, hatta yasalaşmıştır. 

Şimdi saat 19.00'a geldi. Anlıyorum ki, sayın 
grup başkanları anlaşmışlar ve görüşmeleri normal 
günlerine erteleme teklifi yapmaktadırlar. Bu şekil
deki erteleme tekliflerini, sanıyorum şu 40 günlük 
süre içerisinde aynı saym grup başkanvekilleri ve 
üyeleri bir kaç kez anlaşarak, «Bu konuyu bir so
nuca bağlayıp geleceğiz» dediler, maalesef gördük 
ki, geldikleri günde, bir iş yapmak şöyle dursun, 
yan yana bile gelmemişler. Onun için her iki grup 
da, «Bu konuyu falan güne erteleyip görüşelim»ı di
ye teklif yaptığı an; ben yapacakları işten kuşku 
duymaya başladım. 

Bunun gibi, 1750 sayılı Yasanın 52 nci madde
sinde yapılan değişiklik de, yine aynı şekilde süresi 
içinde görüşülemediği için yasalaşmak üzeredir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili Yasa, he
men yakın günlerde yine böylesine bir engelleme 
yüzünden görüşümeden yasalaşacaktır. 

Bu sisten - pustan, bu geciktirmelerden kuşkusuz 
yararlanmak isteyenler olacaktır; fakat değerli se
natör arkadaşlarımızın buna olanak vermemesi için, 
konuyu daha ciddî bir gözlemle, daha ciddî bir değer
lendirmeyle ele almalı ve çalışmaların kesiksiz ola
rak devamını sağlamalıdır. 

Daha önce de konuştum, aynı konulara değin
dim; şu arada yapılan oylamalar maalesef İçtüzüğe, 
Yasaya, Anayasaya, her şeye aykırı olarak burada 
devam ettirilmektedir. Bizi oy veremeyeceğimiz bir 
üvo'o oy vermek zorunluluğunda bıraktırmaktadır-
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lar. Eğer bu konular görüşülüp bir duruluğa kavuş-
turulacaksa, erteleme olsun, ben de ondan yanayım; 
fakat kaç kez yapılan erteleme bu sonucu vermediği 
için, ertelemelerden kuşkuluyum, ertelemeler bir 
sonuç getirmemektedir. Oylamanın ve görüşmelerin 
kesiksiz devamını ve her gün yapılmasını arz ve 
teklif ediyorum. Konuşmamı bu açıklamayı temin 
etmek amacıyle yaptım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Niyazi Un

sal. 
Verilmiş olan önergenin, yani normal toplantı gün

lerine geçmemizi teklif eden önergenin aleyhinde ko
nuşuldu efendim. 

Önergeyi bir daha okumaya hacet yok, bundan 
sonra normal toplantı günlerine geçmemiz hakkın
dadır ve grup başkanları tarafından verilmiştir. Bu 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Büyük bir ekseriyetle kabul edil
miştir efendim. 

Bundan sonra normal çalışma günlerimiz olan 
Sah ve Perşembe çalışmaya devam edeceğiz efen
dim. 

Saat 19.00'a gelmiş olduğu için bir karar almak 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım; biliyorsunuz İçtüzük muci
bince Başkanlık oylaması neticelendikten sonra 10 
dakika ara verilir ve ondan sonraki oturumda di
ğer Divan üyeleri seçilir. Binaenaleyh, seçim müdde
ti bitmemiştir. Başkanlık seçiminin tasnif neticesini 
alıncaya kadar oturuma devam etmemizi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANI SEÇİMÎ (Devam) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Başkanlık oylamasının ilk tur neticesi hakkında 
Tasnif Heyetinin raporu gelmiştir. Okutuyorum efen
dim : 

CUMHURİYET SENATOSU 
SEÇİM TUTANAĞI 

1 
18 

18 . 12 . 1975 

Tur 
Birleşim 
Tarih 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için yapılan 

oylamaya (134) üye katılmış ve neticede aşağıda ad
lan yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Fikret Gündoğan Refet Rendeci 

Üye 
Hasan Oral 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

— Sadi Irmak 

— Tekin Arıburun 

— Boş 
— İ. Sabri Çağlayangil 

— A. Nusret Tuna 

— M. Feyyat Şirin 

— Fahri Özdilek 
— Uğur Alacakaptan 

— S. Özbek 

62 
44 

17 

3 

1 
1 

1 
1 
4 

134 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 

Görünüşe göre lüzumlu olan 124 oyu alabilmek 

mümkün değildir. Birleşimi 23 Aralık Salı günü saat 

15.00'de tekrar seçimlere devam etmek üzere kapa

tıyorum. 

Kapanma Saati : 19,11 



C. Senatosu B : 18 18 . 12 . 1975 O : 1 

Başkanlık Divanı Üyelikleri özel Dağıtım Komisyonunun 11 . 12 . 1975 tarihli «Esas : 6, Karar : 4» sayılı 
raporuna verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reoai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıoalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 143 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 70 

Çekinserler : 1 
Oya (katılmayanlar : 41 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELAZIĞ 
Hasan Ildan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 

Bahriye Üçok 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

KARS 
S in i Atalay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Abdullah Emre ileri 

ORDU 
Şevtket Kcüksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Nairn Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Metfımet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Gühat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlı 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin' Çelebi 
Nihat Erim 
Şerif Tüten 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

Ahmet Karayiğit 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYTON 
Ali (Delâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
1. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâe-ddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri ÇağfeyangM 
Şeref Kayalar 
Barlar, Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özoetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

, EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Daîokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Öızdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Arkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin' Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneıbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertür'k 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sabahattin Özbek 
Naiıııî Talû 

(Çekin ser) 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 

TABİÎ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
İbrahim Öztürk 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

[Oya Katılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 

İZMİR 

Nazif Çağatay . 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeö 
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KOCAELİ 
Lûtfi Tofcoğlu! (B.) 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsfmail İlhan 

C. Senatosu B : 18 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
BeJkir Sı-tikı Bayflcal 

SAKARYA 
Osman Salihoğîu 

18 . 12 . 1975 O 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Fethi Çelikbaş 
Özer Deaıbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tını o. 

»«-<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

18 NCt BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1975 Perşembe 

Saat : 15,00 

A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
dağıtım cetveli 

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

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

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 


