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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Birinci oturum 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ge

rekli çoğunluk bulunmadığından; bir saat sonra top
lanmak üzere Birleşime saat l5,lCfda ara verildi. 

İkinci oturum 
Anayasanın 83 ncü maddesi gereğince Millet Mec

lisinin toplantıya çağrıldığına dair Millet Meclisi 
Başkanlığının 3.9.1976 tarih ve 4732 sayılı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Dışişleri Bakanlığında Birinci Sınıf Orta Elçi 
Adile Ayda'nın, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçil

diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Adile Ayda, 
Anayasanın 77 ndi maddesi gereğince and içti. 

16 Eylül 1976 Perşembe günü saat 15,CCfte topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,C5'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Diva,n Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahatîin Savcı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER — Sebahatîin Savcı (Diyarbalar) - Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Fevkalâde toplantı seibebiyle vaki olan 93 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Anayasanın 83 ncü maddesi gereğince Mil
let Meclisinin toplantıya çağrıldığına dair Millet Mec
lisi Başkanlığının 3.9.1976 tarih ve 4732 sayılı tezke
resi. (3/855) 

BAŞKAN — Bu Birleşimin gündemini teşkil eden 
konu henüz Mecliste müzakere safhasında olması iti
bariyle, gündeme ilişkin bir görüşme yapmanın im
kânı görülmemektedir. 

2. — A.P. ve C.H.P. Grup Başkanlarının, Ge
nel Kurul çalışmalarına 28 Eylül 1976 Salı gününe 
kadar ara verilmesine dair önergesi. (4/273) 

BAŞKAN — Esasen bu konuda iki Grup Başkanı 
tarafından verilmiş bir de önerge vardır, okutuyorum: 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
yoklama yapmadan bunu usulen söyleyemezsiniz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
Başkanlığa 

Gündem konusunun Millet Meclisinde henüz gö
rüşülmekte bulunması ve Cumhuriyet Senatosu Ge

nel Kuruluna 28 Eylül 1976 Salı gününden evvel in
tikal etmesi de mümkün görülmemesi nedeniyle, bu 
Birleşimin 28 Eylül 1976 Salı gününe bırakılmasmı 
teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla, 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup Cumhuriyet Halk Partisi 

Başkam Grup Başkanvekili 
iskender Cenap Ege Fikret Günıdoğan 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, iti

razımı işitmek istemiyorsunuz, görüyorum. 
BAŞKAN — İşitiyorum efendim, buyurunuz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, Se

nato İçtüzüğünde ve teamülde sizin yaptığınız gibi bir 
usul yoktur. Yöklaîna yapmadan, yoklama durumunu 
kaydetmeden burada bir kelime söyleyemezsiniz. 

Lütfen, «Çoğunluk vardır veya yoktur», şeklinde 
yoklama durumunu kayda geçirin, ondan sonra bu 
işlemi yapın. Bu oturum usulsüzdür. 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, Tüzüğü biç tetkik etme
mişe benziyorsunuz. Riyasetin ekseriyeti görüp gör
mediğini yoklamasız beyan etmek yetkisi vardır. 

'NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu sözü bile söy-
lıemedinlz, 

BAŞKAN — Hangi sözü söylemedim efendim? 
'NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Ekseriyetimiz 

vardır, Riyaset böyle bir kanıya varmıştır.» demedi
niz. 

BAŞKAN — «Birleşim1! açıyorum» dedim. Başka 
nasıl olur? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Demediniz efen
dim. 

BAŞKAN — «Açıyorum» dedim. Zabıtlarda var 
efendim. Tetkik buyurun. 

Baştaki beyanımı aynen tekrar edebilecek kadar 
hafızam yerinde. «Fevkalâde toplantı sebebiyle vaki 
olan 93 ncü Birleşimi açıyorum.» dedim. Başika türlü 
açılır mı? 

Evet efendim, takriri okuttum. Lehte veya aleyhte 
söz isteyen sayın üye var mı? 

NİYAZİ UNSAL '(Erzincan) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Burada bazı işlemler yapılırken, her nedense de

ğerli senatörler işi oluruna bırakıp, «Adam sende, şu 
işler yapılsın, bir geçsin, hele sonu nasıl gelecek, o 
zaman görürüz, düşünürüz» havasındalar. 

Şi'mdi, az önce Yüce Senatonun bir birleşimi açı
lıyor; bugüne kadar görmediğimiz, alışmadığımız bir 
ölçüyle açılıyor. Başkan, «Senatoda çoğunluk vardır, 
yoklamaya bu nedenle gerek görmüyorum» sözünü 
söylemeden, tutanaklara bunu geçirmeden, iki Grup 
Başkanının aralarında anlaştığı ve önerge haline ge
tirdiği bir durumu bize sunmaya ve bunu oylamaya 
çalışıyor. 

Şimdi, olağanüstü olarak Senato bir toplantıya çağ
rılmıştır. Olağanüstü (toplantıda görüşülecek konu şu 
ana kadar belli edilmemiştir ve Yüce Senatonun da hu
zuruna gelmemiştir. Birinci defasında 'bir ara veril
miş, şu gün Senato yenliden toplarünıştır. İkinci bir 
ara verme söz konusudur. Bu araya kadar; yani 28 Ey
lüle kadar Millet Meclisi kesimindeki görüşülen ko
nu halkdilmezse, bir ay, iki ay kadar bu konu sürecek 
olursa, o takdirde bu Senatonun ıtopiantı durumlan ne 
olacaktır?., 

Burası Türkiye Cumhuriyetlin'in Senatosudur, Ha-
babam Sınıfının destek taburu değildir. Biz burada bu

nu bekleyemeyiz. Mademki görüşülecek bir konu yok
tur/bir ara verme de söz konusudur, o halde ara verme 
işleminin ben 30 Ekime kadar uzatılmasını teklif edi
yorum. 30 Ekim 1976 gününe kadar ara verme uza
tılmalıdır, 28 Eylüle kadar verilen ara verme, belki 
Millet Meclisin deki işlemin tamamlanmasına yetme
yecektir. 

Bunu arz etmek için $öz aldım. Ben, 28 Eylüle ka
dar ara vermenin aleyhindeyim ve yetmezliğini görü
yorum. Onun için 30 Ekim 1976'ya kadar bu ara ver
menin uzatılmasını teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Unsal bir taraftan, «Yeter sa

yının bulunmadığını, nisabın olmadığını» iddia ediyor, 
öbür taraftan da hailen ekseriyetin bulunduğu bu Ge
nel Kurulda mükemmel bir teklif önerebiliyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ben 
öyle bir şey dem'edim. «Ekseriyet vardır, yoktur» de
medim. «Bunu demeden birleşimi açtınız» dedim. 

BAŞKAN — «Ekseriyet vardır, yoktur» dememiş 
olmanızı ben zapta geçiriyorum, teşekkür ederim. 
Çünkü, ekseriyeti yoklamasız Riyaset takdir edebili
yor. Yoklamasız ekseriyetin mevcudiyetine hükme
derek birleşimi açabiliyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İşte, «Bu takdiri
nizi ifade edin» diyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 51 nci maddesinin sonun
cu fıkrasını da bir kere daha hatırlatmış Olmak için 
okuyayım : 

«Başkan, yeter sayının mevcudiyeti hakkında te
reddüt etmediği takdirde yoklama yaptırmayabilir.» 

«Yoklama yaptırmayabilir» demek, yoklama yap
maksızın birleşimi açar demektir. Arkadaşlarımın tes
pitine göre halen salonda yüze yakın üye mevcuttur ve 
zatıâliniz de Genel Kurula hitap etme imkânını bul-
muşsunuzdur. 

Şİmdi, elimde mevcut olan takrir budur, başka 
bir takrir yoktur... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Gönderiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bekliyorum, efendim, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

müsaade ederseniz takririn lehinde söz istiyorum. 
(BAŞKAN — Buyurun efendüm. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 83 ncü maddesi gayet sarih olarak 

«Meclisler birlikte toplanır, birlikte tatile girer» d!iye 
bir kayıt koymuş, 

15! 
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Şimdi, böyle bir kayıdın 'karşısında herhangi bir 
arkadaşımızın gelip, «Efendim, büz toplanmak zorun
da değiliz, gündemimizde herhangi bir konu yoktur.» 
şeklinde konuşması, her şeyden önce Anayasanın bu 
hükmüne aykırı olur. Hem bazı arkadaşlarımız bazı 
mevzularda Anayasaya, Tüzüğe karşı büyük hassasi
yet gösterecekler, hatta Cumhuriyet Senatosunun tü
münün; yoklamasından, müzakerelerinle kadar bazı 
meselelerde gevşek davrandığını çıkıp bu kürsüden 
hepimizin yüzüne ifade edecekler, beri taraftan Ana
yasanın gayet sarih olan bir hükmünü de görmemez-
likten gelecekler veya kendi mantıklarına, mantalite-
lerine uygun gelmediği için bunu kaldırıp yersiz 'bu
lacaklar... Bu bir tezattır. Bu tezadın (içine düşme
mek lâzım. Biz, eğer kendi şahsî mantığımızı 'burada 
konuşturacaksak; o zaman Anayasayı da bir tarafa 
bırakalım. İçtüzüğü de bırakalım, herkes kendi kafa
sına göre, kendi görüşüne göre, kendi anlayışına gö
re gelsin burada konuşsun veya teklifte bulunsun... 
Olmaz muhterem arkadaşlarını böyle şey. 

Biz, iki Grup Başkanı, bize gelen senatör arka
daşlarımızın özel olarak temaslarıyle, düşüncelerini de 
almak suretiyle böyle bir karara varılmasının Yük
sek Kurulca münasip olacağı kanaatini taşıdık. Se
bep?.. Sebep; bizim gündemimizde bir şey olup olma
ması değil. Biz, toplantı halinde olmak mecburiye
tindeyiz. Çünkü Millet Meclisi toplantı halindedir ve 
bizim müzakerelerimiz ancak Meclisten bize intikal 
edecek olan konuyla ilgilidir, onu da beklemek zorun
dayız. 

Şimdi, bu bekleme içerisinde, bizîim mutat top
lantı günlerimiz olan salı ve perşembe günleri saat 
15.00'te Cumhuriyet Senatosunu açıp kapamak ve 
arkadaşlarımızı gündemde henüz görüşülecek bir ko
nu olmamasına rağmen buraya celbetmenin yerinde 
bir hareket olmayacağını, mantıkla bağdaşmayacağı
nı düşündük ve bu durumu münasip görürse muhte
rem arkadaşlarımız, ayın 28'ine, yani Bayramın sonu
na kadar (Bayram da girecek araya) ertelemenin fay
dalı olacağı düşüncesindeyiz. Yoksa bu, «Efendim, top
lantıyı kendi görüşümüze göre Cumhuriyet Senatosu 
olarak istediğimiz kadar erteliyoruz ve erteleyebiliriz...» 
demek değil. Bize intikal edebilecek konuyu aşağı yu
karı hesaplayıp o tarihi tespit etmek mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem arkadaşımız burada konuşurlarken, 
«Eğer 28'inde tekrar bu konu bize intikal etmezse ne 
olur?..» dediler, 

Muhterem arkadaşlar; 
Toplantı devam eder. Bizim mutat toplantı gün

lerimiz olan, Anayasa ve İçtüzükte kayıtlı olan salı ve 
perşembe günleri toplantıya devam etmek zorunda
yız. Bu, İçtüzüğün amir hükmüdür. Bunun dışında ha
reket etmemize imkân yoktur. Ancak şu arayı bir man
tıkî anlayış içerisinde muhterem senatör arkadaşları
mız kabul ettiği takdirde, bu tarzda tespit etmenin 
uygun olacağı düşüncesiyle huzurunuza geldik. Bu nok
tayı arz etmek isterim i 

Saygılarımı sunarım. 

3. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, Genel Ku
rul çalışmalarına 30 Ekim 1976 Cumartesi gününe ka
dar ara verilmesine dair önergesi .(4/272) 

BAŞKAN — Sayın Unsal teklifini yazılı halde 
Başkanlığa sundu, aynen okuyorum : 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Olağanüstü toplantı gündeminde görüşülecek ko

nu olmadığına göre, ara vermenin 30 Ekim 1976'ya 
kadar uzatılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Erzincan 

Niyazi Unsal» 

BAŞKAN — Şimdi, bazı gerçekleri tespit edelim 
muhterem arkadaşlarım : 

Önce, şu salonda ekseriyet vardır. Aksini iddia 
eden var mı?.. («Yok» sesleri) Olmamıştır, 

İkincisi, gündemimizi teşkil eden konu, gündemin 
konusu halen Mecliste görüşülmektedir. Cumhuriyet 
Senatosuna intikal etmemiştir. Bu da bir gerçektir. 

Aksine bir teklif olmaz ise, Tüzük gereğince önü
müzdeki en yakın toplantı günü salı günüdür, yani ilk 
salıdır; ancak Meclisteki görüşmelerin seyrine baktığı
mız zaman önümüzdeki salı gününe kadar da bu ko
nunun Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna intikal 
edeceğini tahmin etmek güçtür. 

İşte, bu belirli noktalardan hareket edilmiş olma
sı sebebiyle, bu iki takrir sunulmuş bulunmaktadır. 
Okuttum, lehinde aleyhinde görüşme yapıldı. En aleyh
te olan teklif Sayın Ünsal'ın teklifidir, yani... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Oyla-
namaz Sayın Başkan! 

BAŞKAN —• Aynen okuyorum : 
«30 Ekim 1976'ya kadar uzatılmasını teklif ediyo

rum.» 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ara 

verme olmuyor, tatil oluyor. 

— 884 — 
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©AŞKAN — «Ara vermenin» diyor. 
Şimdi efendim, ara verme... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ta

til oluyor. 
BAŞKAN — Tatil değildir. Bu anlaimda oyluyo

rum. Ara verme tattil değildir. Taitil başka şey, ara ver
me başka şey. 

AHMET <NUSR(ET TUNA (Kastamonu) — Ara 
verme tatil değildir. 

BAŞKAN — Bunu Genel Kurularımızda pek çok 
kere yaptık. Millet Meclisi 'bütçe görüşmelerini yap
tığı sırada biz ara vermişizdir; ama bu ara verme ta
til anlamına gelmemiştir, gelmemek iktiza eder, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, teklif 1,5 aylık bir süreyi kapsıyor. 

BAŞKAN — Şimdi, «30 Ekim» dendiğine göre, 
teklif fevkalâde uzun bir süreyi kapsıyor; ama tak
dir Genel Kurulundur, 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Teklif reddedilmiştir. 

2. — A. P. ve C. H. P. Grup Başkanlarînın, Genel 
Kurul çalışmalarına 28 Eylül 1976 Salı gününe kadar 
ara verilmesine dair önergesi. (4/273) 

BAŞKAN — Grup Başkanları tarafından verilen 
teklifi tekrar okuyup oylarınıza sunacağım. 

'(A. P. Grupu Başkam İskender Cenap Ege ve 
C H. P. Grup Başkanvelcili Fikret Gündoğan tara
fından verilen önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Kabul edilen bu teklif gereğince tou Birleşimi 28 
Eylül 1976 Sah günü toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15.15 

...<•••• 
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