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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan, yeni seçilen Cumhuriyet Senatosu üyele
rine başarı ve Cumhuriyet Senatosu çalışmalarının 
yüce milletimize hayırı olmasını dileyen bir demeçte 
bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yeni
lenmesi dolayısıyle yeni üyeler Anayasanın 77 nci 
maddesi gereğince andiçtiler. 

14 . 6 . 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.52'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
M. Tekin Anburun Burdur 

Ekrem Kabay 
Divan Üyesi 

Muş 
İsmail İlhan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Ankan'ın, Ankara'nın Altındağ İlçesi Türk -
iş Blokları semtinde cereyan eden hadiselere dair 
sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/78) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh

met Feyyat'ın, 18.4.1977 gecesi bazı ses sanatkâr
larının İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesin
de alıkonmalan sebebine dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/732) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Emlâk Vergisi beyannamesine dair ya
zılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/733) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Bismil ilçesinin Birik köyünde 
Güherkan, Ardareş, Rastadah, Köy Arkası ve Keçivi-
ran mevkilerindeki Hazine arazisine dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/734) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürüne dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/735) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, 1976 yılı Anason ürününe dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/736) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Ankara'nın, Polatlı ilçesine bağlı Elâgöz 
ve Hisarlıkaya köyleri arazisinden çıkan Suludere 
suyuna dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/737) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Kayseri İli ve civanndaki Talaş, Hisar
cık, Hacılar gibi sayfiye yerlerinin imar bakımından 
ayrı ayrı planlanmasının sebebine dair yazılı soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/738) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Elâzığ'ın Maden ilçesine bağlı Durmuş-
tepe köy yoluna dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/739) 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Ademoğlu'nun, Mersin Belediyesinin TEK aleyhine 

açtığı davaya dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/740) 

»>-©•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — M. Tekin Arıburun 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 54 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Ba
kanı -Şevket Kazanın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1042) 

BAŞKAN — Bir Riyaseticumhur tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakam Profesör Korkut Özal'ın dönüşüne 
kadar; Gıda * Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
Çalışma Bakanı Şevket Kazan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilir. 
2. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1049) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 

Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın tekifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilir. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Yılmaz Ergenekona, Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Nahit Menteşenin vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1050) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
daha var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Ba

kam Doçent Doktor Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne 
kadar; Maliye Bakanlığına, Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
4. — Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın 

istifası ile boşalan Devlet Bakanlığına, Cumhuriyet 
Senatosu Kütahya Üyesi Osman Albayrak'ın atam 
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masının uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1051) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
daha var arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'm istifası 

ile boşalan Devlet Bakanlığına, Başbakanın teklifi 
ile Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Osman Al-
bayrak'm atanmasının, Anayasanın 102 nci maddesi 
gereğince uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
5. — NATO Zirve Toplantısına katılmak üzere 

Londra'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demlr-
el'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1052) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var 
arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
NATO Zirve Toplantısına katılmak üzere Lon

dra'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in 
dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Başba
kan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim, 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1043) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın tekifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
7. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangü'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik, etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1044) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz eedrim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
8. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangü'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1047) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam ih

san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın tekifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
9. — Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine ve yeni 

Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut 
Bakanlar Kurulunun göreve devamının rica edildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı teezkeresi (3/1047) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 13 Haziran 1977 gün ve 

1/1 - 04927 sayılı yazısı. 
Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi yazı ile bil-

diriimiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 
Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar, 

mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamının rica 
edildiğini bilgilerinize arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
10. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili ile 

C. H. P. Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili 
Bülent Eccvit'in görevlendirildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1048) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 Haziran 1977 gün ve 4/590 sayılı yazı

nız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku

rulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı ve Zonguldak Milletve
kili Sayın Bülent Ecevit'i görevlendirdim. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan son
ra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini 
bilgilerinize arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
İL — C. H. P. Grupu Başkanlığının, Samsun 

Üyesi Bahri Cömert'in partilerine katıldığına dair 
tezkeresi. (3/1046) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Daha önce Adalet Partisinden istifa ettiği anlaşı

lan Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Sayın Bahri 
Cömert başvurusu üzerine bugün yani, 13 .6 .1977 
günü Cumhuriyet Halk Partisine girmiştir. 

Bilgileri ve gereğinin buna göre yapılması arz 
olunur. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekili 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

12. — Oranlar hakkındaki önergenin Genel Ku
rula sunulmasına dair Danışma Kurulu kararı. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; müzakerelere 
başlıyoruz efendim. 

Saym Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu
nun yazılı müracaatı üzerine dün Cumhuriyet Sena
tosu Danışma Kurulu toplanmıştır. 

Danışma Kurulu son seçimlerden sonra; yani 
5 Haziran Senato üçte bir yenileme seçimlerinden 
sonra vukubulmuş olan neticelere göre, Sayın Sena
to Genel Kurulunda parti oranları arasında büyük 
değişiklikler olduğu için, buna göre lüzumlu olan 
Divan ve komisyon üyeliklerinin gerekli surette bu 
değişikliklere uydurulması keyfiyeti müzakeresi iste
niyordu; bu müzakere yapılmıştır, uzun sürmüştür. 
Sonunda, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 

önerisinin Genel Kurulda müzakere edilmesi hususu 
kanaatine varılmış ve Genel Kurula arzına karar ve
rilmiştir. 

Durum, Anayasanın anlaşılması keyfiyeti üzerin
de bilhassa toplanmıştır. Onun için, bu husustaki 
tezkereyi ve Danışma Kurulunun kararını arz ediyo
rum. Bundan sonra da müzakerelerin şekli hakkında 
yine bir önerge vardır, o önergeyi arz edeceğim. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

13 . 6 . 1977 tarihli toplantısında alman 4 sayılı ka
rar ve ekleri ilişiktir. 

Yüksek Genel Kurula arz olunur. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Karan 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 13 Hazi

ran 1977 tarihinde toplanmış ve yapılan görüşmeler 
sonunda : 

5 Haziran 1977 seçimleri sonucunda Cumhuriyet 
Senatosu yapısı ve siyasî parti gruplarının kuvvet 
oranlan önemli ölçüde değişmiş bulunduğundan ekli 
önergenin Genel Kurula sunulmasına ekseriyetle ka
rar vermiştir. 

Başkan 
(Muhalifim) 

Tekin Anburun 

Başkanvekili 
Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
(Çekimserim) 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
(Çekimserim) 

Sabahattin Savcı 

İdare Amiri 
Mehmet Ali Ankan 

Adalet Partisi Grupu 
Başkanvekili 

(Muhalefet şerhimiz eklidir, 
söz hakkımız mahfuzdur.) 

Ömer Ucuzal 

Başkanvekili 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Mehmet Ünaldı 

Başkanvekili 
Ergün Ertem 

Divan Üyesi 
Abdülgani Demirkol 

Divan Üyesi 
(Çekimserim) 
İsmail İlhan 

İdare Amiri 
(Muhalefet şerhimiz 

eklidir.) 
Sakıp Hatunoğhı 

İdare Amiri 
Suphi Karaman 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 
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Milli Birlik Grupu 
Temsilcisi 

Suphi Gürsoytrak 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grupu 
Başkanvekili 
Cihat Alpan 

(Karşıyım, mütalâamı Ge
nel Kurulda açıklayacağım.) 

Yüksek Başkanlığa 
5 Haziran 1977 seçimleri sonucunda Cumhuriyet 

Senatosu yapısı ve siyasî parti gruplarının kuvvet 
oranları önemli ölçüde değişmiştir. 

Bugünkü Başkanlık Divanı 5 Haziran 1977 ön
cesi Cumhuriyet Senatosu yapısına uygun olarak 
Adalet Partisi Grupunun 77 üye ile 41,84 puan ile, 
Cumhuriyet Halk Partisi 62 üye ile 33,69 puan ile 
temsil edilmek suretiyle teşekkül etmiştir. Oysa 5 Ha
ziran 1977 seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk 
Partisi 78 üyeye ve 42,39 puana, Adalet Partisi 64 
üyeyle 34,78 puana malik olmuşlardır. 

Bugünkü Başkanlık Divanında, Adalet Partisi 
Grupu kuvveti oranından fazla puanla ve üyeyle 

temsil edilmekte; Cumhuriyet Halk Partisi ise kuv
veti oranından az puan ile ve az üye ile temsil edil
mektedir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 84, 85 ve İçtüzüğün 
3, 4, 5, 8 ve 13 ncü maddeleri hükümleri gereğince 
Başkanlık Divanının ve komisyonların ekli oran çi
zelgesine göre yeniden teşkU edilmek üzere dağıtım 
cetvelinin buna göre düzenlenmesini Damşma Kuru
lu kararı olarak İçtüzüğün 8 ve 13 ncü maddeleri 
uyarınca Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna ka
rar halinde götürülmesini arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekili Grupu Başkanvekili 
Rahmi Erdem Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili Divan Üyesi 
Ergün Ertem Ekrem Kabay 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amiri Divan Üyesi 

Mehmet Ali Arıkan Abdülgani Demirkol 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
Oran Çizelgesi 

Parti ve Gruplar Adet Oranı Yüzdesi 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Adalet Partisi 

Millî Birlik Grupu 

C. Bşk. Seçilen Üye 

78 

64 

18 

11 

100 X 78 

184 
100 X 64 

184 
100 X 18 

184 
100 X 11 

= 42,39 

= 34,78 

= 9,78 

= 5,97 
184 

Grup Kuramayanlar 

Millî Selâmet Partisi 6 100 X 6 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Millî Hareket Partisi 

Seçimle Gelen Bağımsızlar 

Tabiî Üye (Bağımsız) 

184 
100 X 

184 
100 X 

184 
100 X 

184 
100 X 

4 

1 

1 

1 

= 3,26 

== 2,17 

= 0,54 

= 0,54 

184 
0,54 

+ + 
99,98 
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(11) C. Bşk. S.Ü. (14) Gr. Kuramayan 

34,78 
10.00 B.v. 

24,78 
10. B.v, 

14,78 
7. Îd.A, 

7,78 
5 D.Üy. 

2,78 
5 D.Üy. 

42,39 
19,00 Baş. 

23,39 
10. B.v. 

13,39 
7,00 İd.A. 

6.39 
5.00 D.Üy. 

+ 1.39 + 

9,78 
7 

+ 2,78 
5 

— 2,22 

5,97 
5 

+ 0,97 

7,06 
5 

+ 2,06 

2,22 

Partiler 

C. H. P. 

A. P. 

M. B. Gr. 

C. Bşk. S. Ü. 

Grup 
Kuramayanlar 

Divan 
Bşk, Bşk. V. td. Ami. Üyesi Toplam 

1 1 1 1 

Toplam 13 

9 Üyeli Komisyon 
Seçimden Önce 

C. H. P. 

3,03 
3 

A. P. 

3,61 
3,1 

M. Birlik 

0,88 
0,1 

Kontenjan 

0,53 
0,1 

Grupsuzlar 

0,78 
0,1 

— 468 — 



C. Senatosu B : 54 14 . 6 ; 1977 O : 1 

Seçimden Sonra 

C. H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

3,76 3,13 0,88 0,53 0,68 

3,1 3 0,1 0 0,1 

4 3 1 — 1 

11 Üyeli Komisyon 

Seçimden Önce 

C. H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

0,65 0,95 

0,1 0,1 

1 1 

Seçimden Sonra 

C. H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

4,60 3,82 1,07 0,65 0,83 

4 3,1 1 0,1 0,1 

4 4 1 1 1 

13 Üyeli Komisyon 

Seçimden Önce 

A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

5,22 1,27 0,77 0,98 

5 1 0,1 1 

5 5 1 1 1 

Seçimden Sonra 

C. H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

5,43 4,52 1,27 0,77 0,98 

5 4,1 1 0,1 0,1 

5 5 1 1 1 

15 Üyeli Komisyon 

Seçimden Önce 

C H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

5,05 6,03 1,46 0,89 1,30 

5 6 1,1 0,1 1 

5 6 2 1 1 

3,70 4,42 1,07 

3,1 4 1 

4 4 1 

C. H. P. 

4,37 

4,1 
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Seçimden Sonra 
C. H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

6,27 5,21 1,46 0,89 1,14 
6 5 1,1 0,1 1 

5 6 2 1 1 

19 Üyeli Komisyon 
Seçimden Önce 

C. H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

6,40 7,36 1,85 1,13 1,65 
6 7,1 1,1 1 1,1 

6 8 2 1 2 

Seçimden Sonra 
C. H. P. A. P. M. Birlik Kontenjan Grupsuzlar 

7,94 6,60 1,85 1,13 1,44 
7,1 6,1 1,1 1 1 

8 7 2 1 1 

Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyet Senato
su Danışma Kuruluna sunduğu önergenin müzakere
sine ait Adalet Partisi temsilcilerinin muhalefet şer
hi: 

1. 5 . 6 . 1977 tarihinde yapılan Cumhuriyet Se
natosu 1/3 yenileme seçimleri sonunda Başkanlık Di
vanında değişen siyasî parti grupları iştirak oranları
nın Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerine göre yeni
den tespitini isteyen ve bu arada Başkanlık Divanı 
üyelerinin görevlerinin sona erdiğini iddia eden Cum
huriyet Halk Partili üyeler bizatihi dayandıkları Ana
yasa maddelerine aykırı düşmektedirler. 

Şöyle ki: 
Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrası, si

yasî parti gruplarının Başkanlık Divanına kuvvetleri 
oranında katılmalarını öngörektedir. Bu fikre itirazı
mız yoktur. Oranında eksilme olan siyasî partinin Di
vandaki oranı tamamlanmalıdır. Fazlası olan siyasî 
partinin oranı da eksiltilmelidir. Bu düzeltmenin 16 
yıllık tatbikatı da bu şekilde olmuştur. Zira Anaya
sanın 84 ncü maddesi, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının iki yıl için seçileceğine âmirdir. İki yıl için se
çilmiş olan bir Başkana bu süre dolmadan «Görevin 
sona ermiştir» denilemez, denildiği takdirde Ana
yasaya ters düşülmüş olur. 

2. Siyasî partiler Anayasaya göre Başkan ada
yı gösteremezler ve bu itibarla da Başkan seçilmiş 
olan kişi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun ada
yıdır ve bir siyasî partinin Başkan değil, Cumhuri
yet Senatosunun Başkanıdır. 

3. Başkan bir siyasî partiden seçildiği takdirde, 
o siyasî partinin Divandaki diğerlerine karşı ağırlı
ğını biraz tahfif için Danışma Kurulunda bir anlaş
maya varmayı temin sadedinde Başkan için o siya
sî partinin 19 puanından fedakârlık etmesi hususu 
İçtüzüğe konmuş ve bugüne kadar tatbik edilmiş ise 
de, bu hüküm Adalet Partisinin Anayasa Mahkeme
sine müracaatının geç kalması sebebiyle Anayasanın 
84 ncü maddesine aykırı olarak bugüne kadar Tü
zükte kalmıştır. 

Zira, Ânayasamn 84 ncü maddesi, puanı olmayan 
bir bağımsız üyenin de Başkan seçilebileceğini açıkça 
göstermektedir ve bu husus Cumhuriyet Halk Par
tisinin şimdiye kadar defalarca ileri sürdüğü ve tat
bikat numuneleri verdiği bir husustur ve Cum
huriyet Halk Partisinin değişmez inançları ara
sındadır. Bugün ise bu inançlarının aksini iddia et
mektedirler. 

4. Siyasî Parti Gruplarının Başkanlık Divanın-
daki oranlarının bozulmasını bahane ederek Başka-
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nm da görev süresinin bittiğini iddia etmek Anayasa
nın 84 ncü maddesine aykırıdır. 

Başkan mensup olduğu siyasî partiden istifa et
se, Başkan Anayasa madde"si uyarınca orana dahil 
olmayacağına göre (siyasî parti grupları Başkanlığa 
aday gösterilemezler) Başkanm Başkanhğı devam 
edecektir. 

5. Anayasa Başkanlık Divanından Başkanı ayır
mış ve sadece onun süresini tespit etmiştir. 

Diğerlerini siyasî parti gruplarını oranlarına tabi 
tuttuğu için Başkanvekilleri, İdare Amirleri ve Di
van Kâtipleri için müddet koymamıştır. Bu hususu 
İçtüzüğe bırakmış, İçtüzük de bunların görev süre
lerini bir yıl olarak tespit etmiştir. 

Gerek Anayasaya ve gerek İçtüzüğe göre seçil
miş olan Divan üyelerinin seçildikleri süre içinde ve 
bu süre bitmeden önce görevlerinin sona ermesi id
diası derpiş edilemez. Olsa olsa önemli ölçüde Di
vandaki oran değişikliği hallerinde siyasî parti grup
ları kendi üyelerinin rızasını almak suretiyle oran
lar üzerinde Anayasa hükmüne uymak için anlaşma 
zeminine varabilecek neticeler yaratabilirler. Bu ne
ticeyi anlaşma dışı zorlamalarla almak mümkün olsa 
da, hukukî olmaz, Anayasa ve İçtüzüğe ters düşül
müş olur. 

6. Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinden fark
lı olarak iki yılda bir 1/3 yenilemeye tabidir. Anaya
sanın koyduğu bu esas Cumhuriyet Senatosunun de
vamlılığını tespit etmektedir. 

Gene Anayasa, Başkan seçiminde ilk iki oylama
da 2/3 ekseriyetin bulunmasını esas olarak almıştır. 
Yenilemelerde Cumhuriyet Senatosunun 2/3 ünün 
üyeliği devam ettiğine göre, Başkanı seçenlerin ek
seriyeti Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda ha
zırdır ve verdikleri reyi geri almak manasına ge
len başka istikamette rey kullanamazlar. Başka bir 
ifadeyle ne Anayasamız ve ne de İçtüzüğümüzde gö
revden düşülme veya ıskat müessesesi yoktur. 

7. Başkanlık Divanının bütün üyeleri istifa etse 
dahi, tek başına Başkanın süresi içindeki görevi de
vam eder ve istifa edenlerin yerine usulü dairesinde 
başka üyeler seçilmek suretiyle yine Başkanlık Diva
nı teşekkül ettirilir. 

8. Anayasaya göre Başkan iki yıl için, İçtüzü
ğe göre de Divanın siyasi parti gruplarının oranları
na dahil üyeleri birer yıl için seçilirler, yıl ise top
lantı yılı olarak İçtüzükte 1 Kasım'dan Ekim ayı so
nuna kadar devam eden süre olarak tarif ve tespit 
edilmiştir. Bu süre için seçilmiş olan orana tabi kim-

| seterin, bu süre içinde hangi sebepten dolayı ayrıla
cağı İçtüzüğün oranları muhafazaya mütedair sade
ce 5 nci maddesinde gösterilmiştir ve onun dışında 
sürelerini doldurmadan ayrılmaları için başkaca 
sebep gösterilmemiştir. 

9. Yukarıda arz ve izah ettiğimiz Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine aykırı düşen iddiaları muhteri 
Cumhuriyet Halk Partisi önergesinin oylanması müm
kün değildir, Oylandığı takdirde Yüksek Genel Ku
rulun kararı Anayasanın 84 ncü maddesine aykırı dü
şeceğinden bu karar hükümsüz olacağı gibi bu ka
rara istinaden yapılacak bilumum işlerde hükümsüz 
olacaktır. Ayrıca o karar Anayasanın Başkana ver
diği hakkın gaspedilmesi manasını taşıyacaktır. 

A. P. Grup Başkanvekili Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Başkanvekili 

Ömer Ucuzal Adana 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu İdare Amiri 
Erzurum 

I Sakıp Hatunoğlu 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun saym üye
leri; muhalefet şerhi de okunmuş oldu. Kısaca hulâ
sa edilirse, konu Danışma Kurulunda dün sabah 4,5 
saat, öğleden sonra da 4,5 saat olmak üzere toplam 

I 9 saat kadar müzakereye tabi tutulmuştur. Elbette 
konu Anayasa maddelerinin tatbikatındaki anlayış 
tarzıdır ve çok önemlidir. Esasen bundan dolayı da, 
neticede Danışma Kurulu bu konunun müzakere-

I sinin ve neticeye bağlanmasının Sayın Genel Kurula 
aktarılmasına karar vermiştir ve bütün ekleriyle bc-

I raber bu önerge huzurunuza gelmiştir. Bunun mü-
I zakeresinin geniş kapsamlı olması icap ediyor. Esa

sen bu hususta da ayrıca bir önerge vardır. Müsaa
de ederseniz bu önergeyi de okutayım, tescil edilmiş 
olsun. 

j Sayın Başkanlığa 
I Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 13 Ha-
I ziran 1977 tarihli toplantısında ekseriyetle alınan 
I teklif kararındaki ihtilâf konusunun Anayasamız ve 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü hükümlerine göre 
her üyenin görüşlerini açıklayabilmesi için, İçtüzü-

I ğün 8 nci maddesinin (B) bendine göre müzakereye 
tabi tutulmayıp normal müzakere yoluyle müzakere
sinin devamını arz ve teklif ederim. 

I Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Esasen dünkü Danışma Kurulu mü-
I zakereleri esasında müzakerelerin geniş kapsamlı ol-
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ması hususuna da bütün gruplar muvafakat etmişti. 
FİKRET ĞÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaa

de eder misiniz Sayın Başkanım?. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET ĞÜNDOĞAN (İstanbul) — Buradan 

mı arz edeyim, oradan mı? 
BAŞKAN — Usul üzerinde mi söz istiyorsunuz? 

FİKRET ĞÜNDOĞAN (İstanbul) — Verilen 
önerge üzerinde efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, öner
ge daha henüz muamele görmedi, şimdi okundu. Mü
saade ederseniz arz edeyim, ondan sonra. 

FİKRET ĞÜNDOĞAN (İstanbul) — Önergenin 
lehinde, aleyhinde konuşulur ya efendim.. 

BAŞKAN — Elbette, eğer tensip edilirse ondan 
sonra önerge lehinde aleyhinde konuşulacak, önerge
yi müzakereye koyacağız. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
esasen bu önerge muameleye tabi tutulmaz. Çünkü, 
İçtüzüğün 8 nci maddesindeki hüküm, Danışma Ku
rulunun oranları tespit ettiğine dair raporun görüşül
mesine mütedairdir. Gruplar adına 10'ar dakika ko
nuşulur ve bir sözcü de 10 dakika konuşur. Bu bir 
önergenin Heyeti Umumiyece müzakeresine mütedair 
bir Divan kararıdır; yani Divan dedimse, Başkan
lık Divanı değil, Danışma Kurulunun Meclis müza
keresine aktardığı bir meseledir bu. Binaenaleyh, 
umumî müzakere hükümlerine tabidir. Bu önerge 
zaten muameleye konulamaz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle bu durumu 
tespit edelim. Başlangıçta tescil edilmek için okuttu
ğumuzu arz etmiştim ve yine arz etmiştim ki, esa
sen müzakerenin bu tarzda geniş kapsamlı olması hu
susuna muvafakat edilmiştir Sayın Danışma Kuru
lunda. Onun için, başlangıçta da arz ederken bu 
önemli Anayasa anlayışının genel müzakereye konul
ması şeklinde getirilmiştir. 

Bu hususu arz ettikten sonra buyurun Sayın Fik
ret Gündoğan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergeyi geri aldım efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
Konunun müzakeresine geçiyoruz. Grupları ve 

şahısları adına söz isteyenler?.. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Kendi adıma söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bendenizde 

Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Fikret Gündoğan ve Sayın Suphi Gür-

soytrak da grupları adına söz istemişlerdir. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuz-

al, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Say m Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş 
olduğu önergeyi dinlediniz. Bu önergede üç şey isten
mekte. Birisi; Cumhuriyet Senatosu Başkanının seçi
minin yenilenmesi, ikincisi; Başkanlık Divanı üyele
rinin tümünün yeniden seçime tabi tutulması, üçüncü 
istekde; mevcut Cumhuriyet Senatosu komisyonları
nın üyelerinin yeniden tespiti istenmektedir. Bu istek, 
Adalet Partisi Grupunun görüş ve anlayışına göre 
Anayasamıza aykırı bir istektir. Meseleyi evvelâ 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının durumu itibariyle 
ele alacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi bu değişiklikleri ister

ken bir mesnet gösteriyor. Mesnet olarak da 5 Ha
ziran seçimlerinin sonucunda meydana gelen durumu 
gösteriyor ve bu duruma göre Cumhuriyet Halk Par
tisinin kuvvet oranının 1977 seçiminden önce 33,69 
oranının 42,29'a çıkmasını, Adalet Partisinin ise 
41,84 puandan 34,78 puana düşmesidir diyor. Bu 
gösteriyor ki, iddia ettikleri gibi önemli bir değişik
lik değildir. Cumhuriyet Senatosunun tümü itibariyle 
100 kabul edilen oranda meydana gelen değişiklik 
6 puandan ibarettir. Yine diyorlar ki, «Fiilen Adalet 
Partisi gücünün üstünde Başkanlık Divanında temsil 
edilmekte, Cumhuriyet Halk Partisi ise eksik puanla 
temsil edilmektedir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
FÜK duruma baktığımız zaman Adalet Partisi şu 

anda 36 puanı temsil etmektedir. Esasen 5 Haziran 
seçimlerinden önce 41,84 puan olmasına rağmen, 
seçim sonucundaki durumumuz 36 puandır. Bu 36 
puanın 19'u Başkanlık makamının, 10'u bir Başkan-
vekiliiğinin, 7'si de bir İdare Amirîiğinindir. Bugün 
üç üye ile Başkanlık Divanında temsil edilmekteyiz ve 
puanımız iddia edildiği gibi 41,84 değildir. Cumhuri
yet Halk Partisinin fiilî durumuna bakarsak, burada 
Cumhuriyet Halk Partisi iki Başkanvekili 20 puan 
eder, bir İdare Amiri 27, iki Divan Kâtibi Üyesiyle 
37 puanı fiilen çalıştır maktadır. Böyle olunca, iddia 
ettikleri gibi köklü ve dengeyi bozan bir değişiktik 
meydana gelmemiştir değerli arkadaşlarım. 
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Şimdi, bu 6 puanı mesnet ittihaz ederek Cumhu
riyet Senatosunun Başkanının değiştirilmesi, Başkan
lık Divanının tümünü değiştirilmesi ve komisyonların 
tümünü değiştirilmesi gibi, 100 puana göre yeni bir 
değişiklik istemek mümkün değil; teamüle göre müm
kün değil, Anayasamızın 84 ncü maddesine göre 
mümkün değil, İçtüzüğümüzün 4 ncü maddesine göre 
mümkün değil. Evvelâ Başkanlık mevzuunu ele ala
lım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halen Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının seçi

minden bugüne kadar geçen müddet 19 ay olmuştur. 
1975'in Kasım'ından bu tarine kadar geçen zaman 
19 aydır. Halbuki, Anayasamızın 84 ncü maddesinde 
gayet açık olarak tespit edilmiştir; «Meclislerin baş
kanları ikişer yıl müddetle seçilir.» diyor. O halde, 
Anayasamızın 84 ncü maddesinin ikinci fıkrasında 
tespit edilen müddet dolmuş değildir ve dolmasına da 
daha dört aylık bir müddet vardır. Evvelâ bu yönüyle 
Cumhuriyet Haîk Partisinin iddiası Anayasaya ters 
düşmektedir. Saniyen yeni seçim neticesinde denge 
bozulmuştur ve kuvvetler oranındaki meydana gelen 
büyük değişiklikler iddiası da yerinde değildir. Cum
huriyet Senatosu Başkanının ki, Cumhuriyet Senato
su, Başkanı, Anayasanın hükmüne göre tarafsız ola
rak bu görevi yapmakta, oy hakkı verilmemektedir. 
Ayrıca bizim partimizin üyesi kabul edilse dahi, 19 
puanı Adalet Partisinde mevcut bulunmaktadır. 

Şimdi değişiklik nereden geliyor? 
Arkadaşlarımızın iddiası şu: Biz, Anayasanın 84 

ncü maddesinin birinci fıkrasına göre kuvvetimiz ora
nında Başkanlık Divanında temsil edilemiyoruz. 

84 ncü madde . Doğru. Anayasa Mahkememizin 
de bu yolda kararı var. O da doğru; ama meydana 
gelen değişiklik, telâfisi geçmişteki emsalleri nispe
tinde mümkün olan bir haldir. 1966'da Cumhuriyet 
Senatosu kısmî seçimi yapılmış, Divanda boşalan 
yerler doldurulmuş, gerek Cumhuriyet Senatosunun 
Başkam ve gerekse diğer üyelerinin yeniden seçimi 
gibi bir yol açılmamıştır. 1968 kısmî Senato seçimi 
sonucunda bu durum daha açıkça meydana gelmiş, 
1968 kısmî Senato seçiminde Cumhuriyet Senatosu
nun o günkü Başkam da seçime gittiği için, Başkan
lık seçimi yeniden yapılmış; ama Başkanlık Divanı
nın üyeleri ve komisyon seçimlerinde herhangi bir 
değişiklik meydana getirilmemiştir. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin birinci forasını 
ele alarak hareket edelim; ama ikinci fıkradaki iki 
yıllık müddeti ortadan kaldırmamız mümkün değil 

değerli arkadaşlarım. Kaldı ki, Cumhuriyet Senato
sunun Başkanım Adalet Partisi Grupu aday göster
memiş, Cumhuriyet Senatosunun bütününün oyu ile 
ve 140 oyla seçilmiş bir Başkandır. Oylarda bir de
ğişiklik meydana gelmiş iddiasını ileri sürmek müm
kün değildir. 

Kaldı ki, Umumî Heyetimizin tümü yenilenme-
ınişîir. Cumhuriyet Senatosu devamlı bir Meclistir; 
üçte ikisi devam ettiğine göre, meydana gelen deği
şiklikleri boşalma şeklinde kabul ederek doldurma 
yolunu tercih ettiğimiz takdirde ki, etmek mecburi
yetindeyiz; Anayasanın 84 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasındaki iki yıllık müddeti muhafaza etmemiz 
şarttır. 

Başkanlık Divanının diğer üyelerinin durumuna 
gelince : 

Senatör olarak halen Divanda üye sıfatiyle çalı
şan arkadaşlarımız da 1976 Kasımında seçilmiş ve 
bir yıllık müddetleri dolmamıştır. Tüzüğün 4 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü açıktır; bu arkadaş
lar da birer yıl müddet için seçilmiştir. 

1 Şimdi, tümünü değiştirelim iddiasını ileri sürer
ken Anayasada yer göstermek lâzmı, İçtüzükte yer 
göstermek lâzım veya 16 senelik tatbikatta böyle bir 

j çığır açılmış, teamül haline gelmiş bir karar var mı, 
yok mu ona bakmak lâzım. Bakıyoruz, 16 yıldan beri 
yapılan tatbikatta böylesine bîr değişiklik talebi gel
memiş, böylesine de bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Şimdi ne var ki, Cumhuriyet Halk Partisini bu
günkü fiilî duruma göre Adalet Partisi ile karşılaştır
dığımız zaman, Adalet Partisinin eksilen puanlarının 
karşdığı bir kâtip üye seçime gitmiştir, gelememiş
tir ve halen üye olarak Başkanlık Divanında bizim 
kâtip üyemiz mevcut değildir. Bu kâtip üyenin, fiilen 
Cumhuriyet Halk Partisinin de 37 puanla Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanında temsil gücü bu
lunduğuna göre, bizden boşalan bir kâtip üyelik 
Cumhuriyet Halk Partisine verildiği takdirde, fiilen 
42 puan doldurulmuş olacaktır. Bir kâtip üyenin boş
luğunu doldurma gibi imkân ortada mevcutken Ana
yasa hükmünü, İçtüzük hükümlerini hiçe sayarak 
bir teşebbüse geçmek Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
anlayışına sığmaz kanaatindeyiz, değerli arkadaşla
rım. 

Dün Danışma Kü/ulumuzda uzun müddet müza
kere yapıldı. Biz, Cumhuriyet Halk Partisini temsi-

I len gelen arkadaşlarımızın hepsim dinledik. Hepsinin 
ileri sürdüğü husus, «Anayasanın bize verdiği yetkî 

| olarak, biz, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva-
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nında kuvvetimiz oranında temsil edilelim,» fikri idi. 
Doğrudur; ama bunun telâfisi için ne Anayasayı, ne 
İçtüzük hükümlerini karşımıza almak mümkün değil
dir. Arkadaşlarımız sabırlı olup, 1 Kasımdan Önceki 
yapılacak Danışma Kurulu toplantısında bugünkü 
düşündükleri hususları getirmiş olsalardı fikirlerini 
saygı ile karşılardık. Çünkü, heın Sayın Cumhuriyet 
Senatosu Başkanının Anayasada tayin edilmiş iki 
yıllık müddeti dolmuş olacak, hem Başkanlık Diva
nı sayın üyelerinin İçtüzük hükümlerine göre bir yıl
lık müddetleri dolmuş olacak ve böylece yeniden bir 
oran cetveli tanzim edilerek, her parti gücü nispetin
de Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanında 
temsil edilme imkânına kavuşacaktı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Açıkça söylüyorum; çok acele bir harekettir. Ni

çin bu hareketin içine girilmiştir? Bunu anlamak 
mümkün değil. Orada değerli arkadaşlarımız fikirle
rine mesnet bazı hususları ileri sürdüler; «Efendim, 
bizim sayımız artmıştır.» dediler. Arttı, ama artan sa
yınız Cumhuriyet Senatosu Başkanının (Anayasa hük
münü bir tarafa koyalım) temsil ettiği puanı, Başkan
lık Divanı üyelerinin temsil ettiği puanı tamamiyîe 
alabora edecek bir şekilde değil. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bir bina içerisinde bir oda tamir etme durumu ile 

karşı karşıyayız. Bu odayı tamir etmek için binanın 
tümünü yıkmaya teşebbüs bir yarar getirmez. 

İtham edildi, «Eğer bu fikirleri yerine getirilmez
se, bundan sonra Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık 
Divanı böylece devam ederse, alacağı kararlar mual
leldir.» dediler. Öyle şey yok. İşte puanlar önümüz
de. lîer partinin Başkanlık Divanmdaki üye sayjsı 
ve temsil ettiği puan ortada. Burada kimsenin kim
seye hakkının geçtiği yok. 

Gerçi fiilî durum da Adalet Partisini bugün sa
hip olduğu puaiî nispetine getirmiş. Bizden alınıp 
Cumhuriyet Halk Partisine bugünkü fiilî duruma gö
re verilecek bir şey de yok. Sadece seçim neticesinde 
bizden azalan puan nispetindeki kâtip üye arkadaşı
mız da seçimi kaybetmiş gelmemiş ki, Divanda halen 
vazifesi devam etsin diyelim... O halde, bir boş kâ
tip üyelik münhal hale gelmiştir. Bu durumu dü
zeltmek için, bu üyelik Cumhuriyet Halk Partisine 
verildiği takdirde, fiilen 37 puanlık durumunuz 42 
puana çıkacaktır. Böylece mesele kapatılıp gidilecek
tir; ama mutlaka biz on kişi fazla geldik, veya Ada
let Partisinden şu kadar fazlayız gibi bir tutumun içe
risine, fiilen ve hukuken Adalet Partisinin bir üye

si sayılmayan, sadece Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanı sayılan kişiyi, Anayasanın sarih hükmü karşı
sında mutlaka değiştireceğiz gibi bir tutumun içeri
sine girmeyiniz; yazık olur. Hem Anayasanın karşı
sındaki tutumunuz, zedelenir, hem de Cumhuriyet 
Senatosunun böyle bir davranış içerisine girmesi 
Anayasa karşısında Yüce Senatoya herhalde hayır 
getirmez değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdilik sözümü kısa kesiyorum. Cumhuriyet Se

natosu devamlı bir Meclistir, Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre Başkanını seçmiştir. Anayasanın ta
yin ettiği müddet bitmemiştir. Başkanlık Divam üye
leri içinde seçimi yapılarak tayin edilen, İçtüzükte ta
yin edilen müddet bitmemiştir. Bitmemiş müddetleri 
keserek bu teşekküllerin ortadan kaldırılması gibi 
bir davranış, bir ıskattan öteye gidemez. Bu durum 
Anayasa ve İçtüzük karşısında bir davranışın içeri
sine girenlere hayır getirmez. Onun için ne Başkanın, 
ne Başkanlık Divanının ve ne de komisyonların yeni
den seçimi, önümüzde kalan şu bir aylık çalışma içe
risinde ele alınmamalı, müddetine götürülmeli. Nite
kim, Î973'te Millet Meclisinde kurulan komisynlar 
1974'te değiştirilmemiş, 1975'te değiştirilmemiş, tayin 
edilen müddet içerisinde devam ettirilmiştir. Bu se
beple ortada ciddî bir emsal de mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarını; 
Sözümü kesiyorum. Adalet Partisi Gmpu adına 

gerek muhalefet şerhimizde, gerekse kürsüden arz et
tiğim hususlar Adalet Partisinin Anayasaya ve İçtü
züğe 16 yıldan beri gösterdiği saygının bir emsali 
olarak ifade edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Parti
sinin bir önerge ile Yüce Meclisin huzuruna böyle ge
lişini, açıkça söylüyorum; hoş karşılamadık. 

Yeri gelir, yasalara uygun, hukuka saygılı hare
ketlerinden bahsederler; ama görüyoruz ki, burada ne 
Anayasa, ne İçtüzük, ne de teamüller bakımından id
dia ettikleri gibi bir tutumun içerisinde değiller. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım, efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun çok değerli üyeleri; 

Yeni yasama yılımızın ülkemize ve ulusumuza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, aramıza yeni katılan 
arkadaşlarımıza bu kutsal görevlerinde üstün basan
lar temenni ederek sözüme başlanm ve gayet tabiî 
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Cumhuriyet Senatosunun bütün üyelerini de Grupum 
adına saygı ile selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Düşün hayatımızda çok anlamlı bir özdeyiş var

dır; «Geçmiş zaman olur ki, hayalî cihan değer» de
miş bir bilgin, bir feylesof. Bu, belki tüm halkın 
asırlar boyu yaşantısından oluşmuş ve çok güçlü bir 
özdeyiş. 

Türk kamuoyu, hatta bazan dünya kamuoyu di
yebilirim, bilir ki, Adalet Partisi isimli Parti meclis
lerde, Hükümette veya her hangi bir siyasî alanda 
ve arenada daima bizim şu eleştirimize muhatap ol
ma bahtsızlığına uğramıştır: «Anayasaya aykırı ha
reket ediyorsunuz. Şu işleminiz Anayasa dayanağın
dan mahrumdur. Şu davranışınız Anayasaya aykırı
dır.» diye diye siyaset yapmışlardır ve fakat, Adalet 
Partisinin genel kanısı; bu Anayasa ile bu ülkenin 
idare edilemeyeceği merkezinde olduğu için, bizim 
geçmişteki tüm muamelelerine, işlemlerine, eylemle
rine, davranışlarına karşı yönelttiğimiz eleştirileri, 
özellikle Anayasaya aykırı düşen davranışlarda bu
lunduklarını vurgulayan eleştirilerimizi hesaba kat
mamışlar ve Anayasayı, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
bu ülkeyi yönetmeye müsait olmayan bir hukuk ya
pıtı olarak nitelemişler ve Anayasa dışında davran
maya ve düşünmeye kendilerinde doğal bir hak var 
farz etmişlerdir. 

Şimdi görüyorum; Adalet Partisi Grupu Sözcüsü 
bu kürsüden bize şöyle sesleniyor; «Eğer Cumhuriyet 
Halk Partisinin önerdiği gibi Başkanlık Divanının 
yeniden teşkili yoluna giderseniz, bilesiniz ki, Ana
yasaya aykın hareket etmiş olursunuz. Anayasaya ay
kırı hareket etmek de hiç kimseye yarar getirmez» 
buyurdular, işittiniz, duydunuz. 

Bir parti düşününüz ki, yıllar yılı bu Anayasanın 
yaşam alanına girdiğinden bu yana, «Bu Anayasa ile 
bu ülke idare edilmez» diyecek, Anayasayı yok farz 
edecek, ondan sonra gelecek; gücü düştüğünde, Türk 
halkının itimadını ve itibarını kaybetme noktasına 
geldiğinde, Anayasaya cankurtaran simidi gibi sarıl
maya çalışacak... Bu olmaz.. Bu olur, olur; ama in
sanı, zaman içinde takındığı tavır ve davranışlarla 
şimdiki tavır ve davranışı arasındaki fark yönünden 
tutarlar, nerede gerekiyorsa orada kamuoyuna, cüm
le âleme gösterirler. 

Değerli arkadaşlanm; hemen söyleyeyim; biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak öteden beri savuna-
geldiğimiz ve bu ülkede her değerin üstünde tuttu
ğumuz Anayasanın hükümlerine, itiyadımız veçhile, 

anlayışımız veçhile, saygımız yüzünden bugün de uy
mak için, «Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık Di
vanının yeniden teşkiline zaruret vardır, zorunluluk 
vardır.» iddiası ile huzurunuzdayız. Aynı yolu izliyo
ruz; Anayasaya saygımızın, üstün düzeydeki saygı
mızın gereğini yerine getiriyoruz ve tabiî Anayasa
nın içinde millî iradenin kullanılma usullerinden ve 
araçlarından biri olan Yasama Meclisi eliyle tecelli 
ettiği biçimde Türk siyasî hayatına hâkim olmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. İşte, yaptığımız budur. Çeliş
kisiz, duru, net ve onurluca bir davranış.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi sözcülerinin konuşmalarında ve 

muhalefet şerhi olarak yazdıkları yazıda düştükleri 
sayısız çelişkiye işaret edeceğim ve o çelişkileri ve 
o zayıf temelsiz düşünceleri eleştirmeden önce mese
leyi bir kere daha müsamahanıza sığınarak anlatma
ya çalışayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanının Anayasanın 84 ncü maddesine 
göre yeniden teşkilini istemeyi kendine kaçınılmaz 
bir Anayasal ödev saydığı için bu iddiadadır ve bu 
günkü önergeyi ve bugünkü karan savunur. 

Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasanın 84 
ncü maddesinde ifadesini bulmuş olan kesin, kesin 
olduğu kadar açık, açık olduğu kadar emredici, em-
peratif bir hükmün bugün Cumhuriyet Senatosunda 
Başkanlık Divanı görevini yapan kurulca ihlâl edil
mesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunmasını önlemek 
istiyor^.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Allah Al
lah. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Evet. Eğer Cumhuriyet Halk 
Partisi, Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık Divanı 
görevini yapan kurumun Anayasanın 84 ncü mad
desine uygun biçimde kurulmuş bir kurul olduğu 
kanısında olsaydı, böyle bir iddia ile huzurunuza 
gelmez ve Başkanlık Divanının yeniden seçilmesini 

• istemezdi. Aksine, bugünkü Başkanlık Divanının ku
ruluş kaynağı olan 84 ncü maddeye aykırı düşen du
rumu dolayısıyle bir düzeltmeye, Anayasa doğrultu
suna girmeye, Anayasayı bütün gücü ile ayakta tut
maya çaba sarf ettiği için bu durumdadır. 

Bakınız sayın arkadaşlanm, şu 84 ncü maddenin 
ifadesine lütfen bir iki saniyenizi ayırınız, okuyaca
ğım: «Madde 84. — Meclislerin Başkanlık Divanla-
n, o Meclisteki siyasî parti gruplannın kuvvetleri öl
çüsünde Divana katılmalarını sağlayacak şekilde ku
rulur.» 
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Demek ki, Anayasanın 84 ncü maddesi, Meclisle
rin Başkanlık Divanlarının teşkilinde riayet edilecek 
esası, hiç bir kuşkuya ve duraksamaya yer bırak
maksızın, kesin, açık bir ifade ile hükme bağlamış. 
Öyle ise, Yasama Meclislerinden biri olan Cumhu
riyet Senatosunda Başkanlık Divanı demlen kuru
mun, şimdi okuduğum madde hükmüne uygun bir 
kurum olup olmadığını araştırmak zorunlu. Bu, yal
nız Cumhuriyet Halk Partisinin işlevi değil, herke
sin işlevi, tüm Cumhuriyet Senatosu üyelerinin işlevi. 

Baktık, gördük ki, bugün Cumhuriyet Senatosun
da görev yapan Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Se
natosunda yer alan siyasî parti gruplarının kuvvetleri 
oranlarında katılmaları suretiyle teşekkül etmiş bir 
Başkanlık Divanı görünümünde ve mahiyetinde de
ğildir. Çünkü; 5 Haziran 1977 kısmî Senato seçimle
ri sonucunda Cumhuriyet Senatosunun yapısı, kom
pozisyonu ve tabiî bu arada siyasî parti gruplarının 
kuvvetleri önemli bir şekilde değişmiştir ve denebi
lir ki, Cumhuriyet Senatosunun yapısını teşkil eden 
siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranı, iki büyük 
siyasî parti nazarı itibara alındığında, eski deyimle 
ber'aks olmuştur. Bugüne kadar Cumhuriyet Sena
tosunda en fazla üyeyi bulundurduğu için Başkanlık 
Divanına en fazla puanla katılma hakkına haiz olan 
Adalet Partisi bu olanaktan mahrum kalmış, millî 
iradeyle onlara bu sefer Cumhuriyet Senatosunda 
en yüksek üyeye sahip bir parti olmak olanağım ver
memiş. 

Buna karşın, 16 yıla yakın bir zamandan beri 
Cumhuriyet Senatosunda yer alan Cumhuriyet Halk 
Partisinin bugüne kadar daima ikinci derecede kuv
vete sahip bir parti olduğu gerçeği, 5 Haziran 1977 
seçimleri sonucunda Cumhuriyet Senatosunda en 
fazla üyeye ve bittabi en fazla puana ve bittabi Baş
kanlık Divanında en fazla yere sahip olma iradesi 
tecelli etmiş. Biz bunu yapıyoruz. Millî iradeyi Cum
huriyet Senatosunda kemaliyle yerleştirmenin yolla
rım arıyoruz, onu sağlamaya çalışıyoruz. Bizim ha
reketimiz söylendiği gibi, iddia edildiği gibi, Anaya
saya aykırılık değil, tümüyle Anayasa içindeki bü
tün ulvi bütün yüce değerlere uygun bir hareket tar
zıdır. 

O itibarla, şimdi biz Cumhuriyet Senatosundan 
yazdığımız gibi, Başkanlık Divanının Anayasanın 
84 ncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, siyasî 
partilerin sahip oldukları kuvvetleri ölçüsünde ka
tılmaları suretiyle bir Başkanlık Divanı oluşturma
sı görevi ile karşı karşıya bulunduğunu iddia ediyo
ruz. 

Bugünkü Başkanlık Divanı, bugünkü Senato yapı
sının, özellikle siyasî parti gruplarının kuvvetleri öl
çüsüne dayah olarak kurulmamış bir Divandır. Öy
le ise, Anayasaya uygun bir Divan değildir. îşte 
bunu izale etmek istiyoruz. Hiç kimse Cumhuriyet 
Halk Partisine hakkından fazla bir imkân elde et
mek isteyen, ya da bir çeşit büyüklük kompleksine 
kapılmışlık isnadında bulunamaz. Onu aklından ge
çirenlerin aklında zor, daha doğrusu sağlıksızhk 
vardır derim; ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu da 
mutlaka açıkça beyana mezundur; Cumhuriyet 
Halk Partisi, milletin verdiği iktidarı muktedir oldu
ğu için kullanacaktır, kullanmak zorundadır, kullan
mak ödevi ile tarihî görevi ile karşı karşıyadır. Bu
nu yapacaktır Cumhuriyet Halk Partisi, bunun hiç 
çaresi yoktur. 

Efendim; kendi muhalefet şerhlerinde yazdıkları 
ve beyanlarında da belirttikleri gibi, «Evet, Cumhu
riyet Halk Partisinin Başkanlık Divanım Anayasa
nın 84 ncü maddesine uygun biçimde kurma istemi
ne bir itirazımız yoktur; çünkü, 84 ncü maddeye bir 
itirazımız yoktur.» buyuruyorlar. Öyle ise niye bu 
münakaşayı yapıyoruz? 

Ha diyorlar ki, «84 ncü maddede Başkanlık Di
vanlarının teşkil tarzına dair hükmün yanında baş
ka bir hüküm vardır, onu ihmal ediyorlar.» Müna
kaşa, tartışma, aşağı - yukarı buraya inhisar ediyor, 
burada toplanıyor. 

Efendim, daha açık bir deyimle biraz evvel arz 
ettiğim hususu ıttılalarmıza, dikkatlerinize arz eder 
yim. Diyorlar ki, «Başkanlık Divam 84 ncü madde
nin birinci bendine göre kurulacaktır.» Doğrudur; 
ama aynı maddenin ikinci fıkrasında Başkanlar, Baş
kanlar, Başkanlar dikkat buyurun, Başkanlık Divan
ları değil; rafine bir fark, saygıdeğer bir nüans; «Baş
kanlar iki yıl için görev yaparlar.» Hemen açıklaya
yım; zaten Adalet Partisinin iddiası da, Başkanlık 
Divanının yeniden teşekkül etmesine karşı durmak 
değil, Başkanı muhafaza edebilmek gayretinden iba
ret gibi değil, aynen öyle gözüküyor. Onun da neden 
olmayacağını anlatacağım. 

Osman Salihoğlu (Sakarya) — Biz de anlayalım 
kardeşim, hep o tarafa konuşuyorsun, bizi de aydın
lat kardeşim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) -r- Anlarsınız beyefendi; öyle mi, 
peki oldu oldu. Canım efendim, sizin aydınlanmış 
olduğunuzu bilirim, çünkü siz Karadenizlisiniz, sizin 
aydınlığınız bütün Türkiye'de meşhurdur. Tamam 
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efendim, oldu, oldu, saygıdeğer arkadaşım. Buna hiç 
bir şeküde ve surette itirazım yok. Haklısınız, bir 
kötü alışkanlık. Şimdi size bakacağım. 

«Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
ları, kendi Meclislerince üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğu ve gizli oyla ik'şer yıi için seçilirler.» 

Doğru. «Başkanlık Divanı iki yıl için seçilir.» de
miyor, canım efendim ve öyle de olmuyor zaten. Baş
kanlık Divanları iki yıl için seçilmiyor, hep bir yıl 
için seçiliyor, bazen altı ay için, bazen üç ay için 
seçiliyor, bazen 19 ay için seçiliyor. 

Dikkat ediyor musunuz; hukuk böyledir. Hukuk 
biraz entellicansiya ister; yani bu ise, hukuk tahsil 
etmeye yahut hukukla uğraşmaya kendilerini mecbur 
hissedenler bu enieîlicansiyayı ya Tanrı'dan, ya da 
çalışmaları sonucunda elde ettikleri bilgilerden ve 
tecrübelerden kazanırlar. Binaenaleyh, Başkanlık Di
vanlarının müddetlerinin iki yıl olduğu yolunda bir 
sav ortaya atılamaz, hiç bir hukukî mesnet ve daya
nak bulunamaz. Başkanların iki yıl için seçileceğine 
dair kayıt vardır; ama dikkat buyurun, bu müddet 
ne müddetidir, bu müddetin kaynağı nedir, bu müd
deti kullanacak, bu müddetle Başkanlık yapacak ki
şinin kimliği, görevi, yetkisi ve hangi kurula dahil 
olduğu; meselâ apayrı bir kurum gibi mi görev yap
tığı, yoksa bir kurulun içinde bir üye mi olup olma
dığı ile anlaşılır, onunla belirlenir. 

«Başkanı iki yıl için seçerler» diyen madde, «Baş
kanlık Divanlarını da iki yıl için seçerler.» demedi
ğine göre; tamam, o zaman Başkanların ne olduğu, 
kim oldukları, nerede yer aldıkları, kimin nesi, kimin 
fesi olduklarını aramak lâzım. Onu da bulmak müm
kün. 

Onu da, bildiğiniz gibi, Anayasanın 85 ııci mad
desinde yazılı olduğu üzere; Meclisler iç işlerini 
Anayasaya uygun biçimde düzenleyecekleri İçtü-
tüzükîerle yürütürler ve Meclislerin çalışmalarında 
bütün siyasî parti gruplannın kuvvetleri oranında 
faaliyetlere katılması şarttır hükmünü taşır, 85 nci 
madde. 

Öyleyse biz, 85 nci maddeden kaynak alan bir 
tçtüzüğe bağlı olarak çalışıyor, işlerimizi yürütüyor, 
yasama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Hal böyle olun
ca, bizim şimdi hiç bir kopukluk meydana getirme
den, Anayasayla ilişkimizi kesmeden, Anayasaya gö
bek bağı ile bağlı, ondan gıdalanan içtüzüğümüzün 
bu konudaki maddesini okumak zorundayız. Başkan
ların ne olduklannı, ne sıfat taşıdıklarını, ne iş göre
ceklerini, hiç değilse hangi kurulun üyesi oldukları
nı öğrenmemiz lâzım. 

Bakınız bizim içtüzüğümüzün 3 ncü maddesi 
«Başkanlık Divanı» diye başhyor; 

«a) Başkan; 
b) Üç Başkanvekili; 
c) En az ikisi Genel Kurulda sıra ile bulunmak 

üzere altı Divan Kâtibi, 
ç) Üç İdare Amilinden kurulur.» 

Demek ki, «Başkan» diye görev yapacak bir kişi
nin yer aldığı bir kurul var, Başkanlık Divanı Kuru
lu var ve o Başkanlık Divanı bizim Senatomuzda 13 
kişiden oluşuyor. O Başkan olan zat, işte bu 13 ki
şilik kurulda 13 kişiden biri. Ne bir eksik, ne bir 
fazla, ne bir başka, ne bir üstün, ne bir ast, önce; 
kurulda, kurulun teşekkülünde, kuruluşunda. Öyle 
ise, Başkanlann böyle bir kurul üyesi oldukları göz 
önünde tutulduğu takdirde, kurulun da, Anayasada 
kaç yıl müddetle seçileceği yazılı olmadığına göre, 
yalnjz Başkanların, bu kurulda yer almış Başkanlann 
bu 84 ncü maddeye göre kurulmuş kurulda yer alan 
bir üye olan Başkanların görev sürelerinin iki yıl ol
duğunu söylüyor. Öyleyse, gayet açık bir durumla 
karşı karş;yayız. 

Eğer, «Başkanlık Divanı» denilen kurul, Anaya
sanın 84 ncü maddesine göre siyasî parti gruplannın 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak biçimde 
kurulmamış bir Başkanlık Divanı ise, o Başkanlık 
Divamnda bir üye olan Başkanın, bırakınız süresinin 
iki yıl olduğunun münakaşası, vücudunun, varlığının 
kabulü mümkün değil, görev yapması mümkün değil. 
Çünkü, kurulun kendisi 84 ncü maddenin tarif ettiği 
gibi kurulmuş değilse, kurul 84 ncü maddeden kay
nak almıyorsa; yani siyasî parti gruplannın sahip ol
dukları kuvvet oranlarını tam yansıtan bir kurul de
ğilse, orada Başkanın da yeri kalmamıştır, öbür ar
kadaşımızın da yeri kalmamıştır, bilmem İdare Ami
rinin de yeri kalmamıştır. Önce 84 ncü madde hük
müne uygun biçimde Başkanlık Divanının var olup 
olmadığı tespit edilecek. Eğer, tespit ettiğimiz gibi, 
bugün olduğu gibi, Başkanlık Divanı 84 ncü madde
deki esaslara uygun biçimde değilse, seçimlerden do
layı değişei; durum sebebiyle Başkanlık Divanı 84 
ncü maddedeki siyasî parti gruplannın kuvvetleri 
oranına göre kurulmuş bir Başkanlık Divanı değil
se, orada artık Başkan da yoktur, İdare Amiri de 
yoktur, Kâtip de yoktur. 

Ne zaman bir Başkanın süresi iki yıl devam eder? 
Ne zaman eğer Cumhuriyet Senatosunda veya 

Millet Meclisinde Anayasanın 84 ncü maddesine uy
gun olarak siyasî parti gruplannın kuvvetleri ölçii-
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süne tıpatıp uyan; ne bir eksik, ne bir fazla, bütün 
siyasî partileri tam manasıyla sinesinde barındıran, 
kuvvet oranlarına dayalı olarak kurulmuş bulunan 
bir meşru, bir doğru, bir Anayasal kurul varsa, işte 
orada seçilmiş bir Başkan iki yıl süre iîe vazife ya
par. Sizin içinde bulunduğunuz kurul Anayasal de
ğil, Anayasaya aykırı, 84 ncü maddeye aykın otur
duğunuz kurulun allında hukuk dayanakları yok. E.. 
«Ben o kumlun içinde iki yıl görev yapmaya yetki
liyim» diyemezsiniz. Diyemezsiniz, demeniz olanağı 
yoktur. 

Bakınız, şimdi oylarımzia bir kurul yapacağız; o 
kurulda bir kişi Başkanlık görevini üslenirse ve o ku
rul 84 ncü maddeye tıpatıp uygun bir kurul olursa, 
o zaman o Başkanın süresi elbette iki yıl sürecektir. 

Bu itibarla, kurulun kendisinde hukukîlik, Anaya-
salık ve Anayasamn amir hükümlerine uygunluk yok
sa, Başkanın kendisinin durumu muallel iken, onun 
süresi üzerinde münakaşa açmanın yeri var mıdır? 

Demek ki; Allah vermesin, bir anda bu Başkan
lık Divanını teşkil eden, Allah muhafaza etsin, kurul 
arkadaşlarımız her hangi bir şekilde, şu veya bu ne
denle bu görevi yapamaz olsalar, bir Başkan, bize 
«Ben iki yıl süre ile seçildim.» derse, aman Sayın 
Başkan, senin kurulun kalmadı gibi, neyse fiilî du
rum, fizikî durum, her hangi bir fizyolojik durum 
dolayısıyle nasıl o Başkanlık Divanı çöktüyse, çök-
müşse, çökerse, çöktüğü zaman bir Başkan kendi ba
şına kaîamayacaksa, şimdi hukuken çökmüş bir Baş
kanlık Divanı içinde Başkanın süresinin iki yıl mı 
olacağı, ikibuçuk yıl mı olacağ:, birbuçuk yıl mı ola
cağının münakaşası yapılır mı efendim? 

Kumlu düzeltin bir defa. Kendisinin güç aldığı, 
yer aldığı kurulu meşrulaşünn, ondan sonra iki yıl 
yapsın, K?mse iki yıla itiraz etmiyor. 

Arkadaşlarım, kaldı ki, garip bir tecellidir, Baş
kanların hiç birisi sanmıyorum ki, 24 ay dolu dolu 
Başkanlık görevini ifa etmiş olsunlar. 

1973'te sevgili Adalet Partisi Grupıı mensubu ve 
yönetici arkadaşlarımız, biliyorsunuz yine bu Sena
toda bir Başkanlık Divanı sorunu icat ettiler; siyasî 
parti gruplarının dışındaki bütün grupları ve üyeleri 
bir tarafa ittiler ve sadece kendileri ile bizim malik 
olduğumuz üyeleri cemettiler, 184 kişilik Senatoyu 
136'ya indirdiler ve 136 kişi arasında biz ganimet 
paylaşır gibi Başkanlık Divanı üyeliklerini paylaştık. 
Olmaz dedik, yapmayın dedik, etmeyin dedik, eyle
meyin dedik; hayır, dinlemediler, güderi vardı, kuv
vetleri vardı, oraniarı müsaitti, adetleri müsaitti, 

Cumhuriyet Senatosunda o güne kadar görülmemiş 
ve sonradan da yapıldığı için bir hukuk hatası işlen
diği, hatta hukuk suçu işlendiği şeklinde Anayasa 
Mahkemesince nitelenen bir davranışa girdiler. Gir
diler, seçtiler Başkanlarını, Başkanlık Divanlarını ve
saire, biz Anayasa Mahkemesine müracaat ettik, 
Anayasa Mahkemesi sonucunda bir karar verildi, 
Anayasa Mahkemesi sonucunda verilen kararın uy
gulanması 1973 senesinin Kasım ayından, 1974 sene
si Şubat ayının 19'una kadar sürdü. 4 ay süre ile 
burada meşru olmajan bir kurul görev yaptı, bizim 
açt'ğırmz dava doîayısıyîe 4 ay meşru olmayarak gö
rev yapan kurul indirildi, ıskat edildi. Başkan ne ol
du ya? 1973'teki tertibiniz bozuldu; taa 1973'teki ter
tibiniz bozuldu, 1 Kasımda seçtiğiniz Başkanlık Di
vanınızı Anayasa Mahkemesi 12 nci ayda verdiği 
bir kararlaiptaî etti, kurduğunuz o kurulu ıskat etti, 
görevden aldı... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne zaman 
tebliğ etti?. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Bir dakika. 

Ve taa Şubatın 19'una kadar da buraya getirme
ye mani olacak bir sürü işler oldu ve 4 aydan faz
la meşru olmayan bir kurul burada görev yaptı, Ana
yasa Mahkemesi onıarı bu görevden aldı ve o za
man; meselâ seçtikleri Başkan «Ben 2 sene için seçil-
dhn», Başkanvekilleri «Ben 1 sene için seçildim» diye 
iddiada bulunmadılar, 4 ay sonra Anayasa Mahke
mesi kararma uydular ve yeniden Başkanlık Divanı 
teşkil edildi ve ne oklu?. 1974'ün Şubat ayında teşek
kül eden Başkanlık Divanı, 2 yıl süre ile Başkanın gö
rev yapmasına imkân bırakmadan, 1976 senesinin Ka
sım ayında, galiba 18 - 19 ay içinde görevini bıraktı. 

Demek ki, bu müddetler şu veya bu nedenlerle, 
özellikle hukukî nedenlerle azaltılabiliyor. 

Nasıl izah edersiniz bana 4 aylık Başkanlık döne
minizi, nasıl izah edersiniz bana 1974 senesinin 2 nci 
ayının 19'unda başîayjp da, 1976 senesinin 1 Kasımın
da biten Başkanlık döneminizi?. «2 senedir» diye 
neden iddia etmediniz?. İddia edemezdiniz; çünkü 
hukukî mani vardır. O hukukî mani bugün de var. 

Diyeceksiniz ki, «Efendim, siz bu Başkanlık Di
vanı meselesi üzerinde acaba salt siyasal açıdan, 
salt siyasal olanak sağlamak açısından mı duruyor
sunuz?. «Vaktinizi aldığnın görüyorum; ama anlaşıl
ması lâzım gelen bir konudur. Hayır efendim, onun 
için durmuyoruz; sözümün başında da dediğim gibi, 
biz bu Başkanlık Divanı konusunu Anayasanın 84 
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ncü maddesine uygun biçimde oluşmadığı takdirde, 
Anayasaya aykırı hareket edileceğini; ama salt 84 ncü 
maddeye aykırı düştüğü için sadece 84 ncü maddeyi 
müdafaa kaygısıyîe hareket etmiyoruz. Çünkü, eğer 
Anayasanın 84 ncü maddesine uygun biçimde kurul
muş bir Başkanlık Divanı ile bu Senato yönetilmezse, 
Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği üzere, 
Cumhuriyet Senatosunun o andan itibaren bütün top
lantılarının alelade bir toplantı olacağı ve Cumhuri
yet Senatosu toplantılarında alınacak bütün kararla
rın hukukî geçerlilikten yoksun kalacağına dair Ana
yasa Mahkemesi hükmü var. 

Şimdi, değiştirelim, yeniden kuralım Başkanlık 
Divanını. Çünkü bu, «Hem 84 ncü maddeye aykı
rıdır» demekle iktifa etmiyoruz, hem de şurada ya
zıldığı gibi, Anayasa Mahkemesi kararında belirtil
diği gibi, «Bu Başkanlık Divanı ile Senatonun yasa
ma faaliyetlerini sürdürmeye gidersek, o yasama faali
yeti içinde alacağımız bütün kararlar kccnlemyekûn 
addedilecek, hukukî geçerlikten yoksun farzedilecek» 
diyen bir hükme de uymaya çahşıyoruz. Yalnız 
84 ncü maddeye nefy an-il kanun değil, nefy an-il 
Meclis, Yasama; ondan.. 

İşte bakınız ne diyor: «Anayasanın 84 ncü mad
desindeki siyasî parti gruplarının güçleri ölçüsünde 
Divana katılmalarını öngören kurul, aynı zamanda 
bıı grupların güçlerinin üstünde bir sayı ile Divana 
katılmalarını da önler.» O yetişmiyor, bakınız ne di
yor: «İçtüzüğün Başkanlık Divanının oluşmasına iliş
kin kuralları...» Sakın bir tereddüde düşmeyiniz, İçtü
züğün Başkanlık Divanına ilişkin kuralları, önce İç
tüzüğün 4 ncü maddesinde yer alır ve o 4 ncü mad
deyi de lütfen Esatoğlu okusun; der ki, «Cumhuri
yet Senatosunun Başkanlık Divanı, Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre kurulur.» İçtüzüğün 4 ncü maddesi 
bu. Şimdi Anayasa Mahkemesinde bahsi geçen mad
de de bu. Gayet basit bir madde. «Başkanlık Divanı 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre kurulur» diyor; 
madde bundan ibaret. 

O maddeye, yani Anayasanın 84 ncü maddesine 
demek istiyor bu karar. «İçtüzüğün Başkanlık Divanı
nın oluşmasına ilişkin kuralları, yasama Meclisince 
verilen kararların geçerliği üzerinde etkili olabilecek 
nitelikte önemli, ağır basan, biçim kurallarıdır. Çün
kü, İçtüzüğe aykırı düşen bir Başkanlık Dîvanının 
yönettiği birleşim alelade bir toplantı olmaktan ileri 
gidemez ve böyle bir toplantıda alınan kararlar hu
kukî değer ve geçerlilikten yoksun kalır.» 

Aulaşıidı mı Cumhuriyet Halk Partisinin peşinde 
koştuğu amacın izin verirseniz yüceliği?. Cumhuri-
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yet Halk Partisinin hiç bir zaman o noktada bula
mazsınız; sadece ve sadece kendi yararına ve kendi 
çıkarma bir hareket tarzının içinde Cumhuriyet Halk 
Partisini göremezsiniz. Bunun nedenleri vardır; bu
nun nedenleri, benim kanımca Türk Ulusunun has
letleridir. Sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisinin ba
şardığı büyük Anadolu devrimidir ve sanıyorum Cum
huriyet Halk Partisinin kurucusu Atatürk'ün bize 
bıraktığı fevkalâde üstün düzeydeki mirastır. Bu iti
barla, böyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi 
bir noktada haris, çıkar peşinde koşan... Hayır. Hem 
Anayasayı korumaya çalışıyoruz, hem de Anayasa 
Mahkemesince işaret edilmiş olduğu üzere bu Se
natoda yapılacak yasama faaliyetlerinin hukukî 
geçerlilikten yoksun birer yapıt olmalarını önlemeye, 
yani ciddî, geçerli, meşru, güvenilir, saygın, herkes 
için hüküm ifade eden kanunların sağlıklı çıkması 
için uğraşıyoruz^ Onun için kendinizi hiç üzmeyi
niz, lütfediniz... 

Diyorsunuz ki, «Biz Başkanlığı muhafaza et-< 
mtk istiyoruz» Niçin?... «Çünkü 19 puanımız vardır.» 
Efendim bu savınızı böyle yapmasaydınız bana daha 
zorluk çıkartmış olacaktınız. A efendini madem ki 
«Başkanlık için 19 puanımız vardır bu bizde kal
sın» diyorsunuz, o zaman zorunlu oîarak kendi 
kendinizi ele veriyorsunuz ve bizi bu 19 puanın yazı
lı olduğu hukuk maddesi, hukuk kuralı nerededir 
diye araştırmaya sevk ediyorsunuz. Açıyoruz bakı
yoruz ki, sizin iddianıza uygun olarak «19 puanlık 
gücümüz vardır, Başkan da 19 puana tekabül eder, 
onun için 19 puanımız olduğu halde neden bizini 
eünıizden Başkanı alıyorsunuz?» diyorsunuz. A 
efendim, sizin elimizden Başkanlık mevkiini alma
mamız için 19 puanınızın varlığını iddia etmeniz, 
bizi bu 19 puanın yazılı olduğu madde hükümlerine 
uymayı, tabiî sizi de icbar eden Ne diyor?.. «Da
nışma Kurulunda temsil edilen bütün grupların Cum
huriyet Senatosu üye tamsayısındaki yüzde oranları 
tespit edilir. 

Başkanlık Dlvanındaki yerler, görev ve yetkileri 
bakımından; Baş/kan için % 19, Başkanvekillerinin 
her biri için % 10, İdareci Üyelerinin her biri için 
% 7, Kâtip Üyeeîrinin her biri için % 5 puan itibar 
olunur. 

Başkan, BaşkanvekiiSeri, İdareci Üyeler ve Kâtip 
üyeler için grupların Cumhuriyet Senatosu üye tam
sayısına oranlarının büyüklük sırasına göre dağıtım 
cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun gündemine alı
nır.» 
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Hem diyorsunuz ki, bizim 19 puanımız var, onun 
için Başkan bizde bırakılsın, hem de efendnn, böyle 
bir kura! yoktur. Siz, sekizinci maddede konmuş ve 
her türlü tetimmatı ile düzenlenmiş, Başkanlık Diva
nında kimin hangi puanla neleri alacağı ortaya kon
muş, hükme bağlanmış bir hükmü bize ihmal etti
remezsiniz ki. Biz, bırakınız Anayasanın yalnız 
84 ve İçtüzüğün 4, 3 ncü maddelerini, şu sekizinci 
madde yüzünden bile Başkanlık Dîvanının yeniden 
kurulması zorunluluğuna inanıyoruz^ Çünkü,- siz 
dayamıyorsunuz bu sekizinci maddeye. «Bizim 19 
puanımız vardır* öyleyse Başkan bizimdir» dediğiniz 
an, derhal sizin 19 puanınızı mücerret almaya bizi 
zorlayacak bir mantığı geMştiremezsiniz. 19 puana 
önce kim sahip? Ne yazıyor burada?.. Büyüklük sı
rasına göre. 0, 19 puanın büyüklük sırası, müsaade 
ederseniz beyefendiler bize geçti. Bayrak yarışı idi, 
a'dık; bize geçti. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi değil, 
Kasımda. 

C.HJP. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla — Bize geçti. 

Öyle ise sizin mantığınızla size diyorum ki, Baş
kanın artık sizden olmasına olanağınız kalmadı. Na
sıl ki, biz 16 senedir bu olanaktan mahrumduk, bi
raz da siz bu olanaktan mahrum yaşamaya ahşmız, 
ahşmak zorundasınız. Demokrasi bu, siyasî hayat 
böyle işte. 

Efendim, bizim başkanımız bizim partiden değil
dir dediğiniz zaman, 19 puanı hangi parti verdi bu
na diye gene kendi dediğinizle sizi yaralamak müm
kün; Peki siz niye sahip çıkıyorsunuz bu Sayın 
Başkana. Eğer gerçekten kişisel saygınlığı ve üstün 
derecede idare kabiliyeti, büyük devlet adamlığı va
sıfları doîayısıyle kendisine bu kadar saygı duyuyor
sanız, bizi bu saygıdan niye malınım ediyorsunuz. 
Biz de oy Verdik canım, ama biz o oyu hem o ki
şisel güçlerine, ve sairesine inanarak verdik hem de 
«Sezar'ın hakkını Sezar'a, bizimkini bize verelim» 
diye ve böyle bir geleneğin, böyle bir tutum ve dav
ranışın yürümesini sağlamak için verdik. 

Efendiler* sizin 16 seneden beri (ki, Suat Hayrı 
Ürgüplü de sizin idadınızdan başkan olmuştur.) Hiç 
Başkanlığı bıraktığınız görüldü mü? Allah aşkınıza 
kendinize reva görmediğiniz bu zulmü bize niye re
va görüyorsunuz. Bizi, Başkanlık makamında bi
zim üyelerimizden birinin bulunmamasına nasıl razı 
edeceksiniz? Sizin hiç. razı oknadığsmz şeye biz 
nasıl razı oluruz? Biz İsa değiliz; yanağımıza vuru-
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lan bir tokat akabinde öbür yanağımızı çevirmeyiz. 
İktidar muktedirlere verilir kaidesi ve millî iradenin 
teceiüslne sahip bir parti olmayı daima yeğleriz, 
yeğleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nereden bakarsanız bakınız, arz ettim; tekrar 

etmeyeyinu Bugün* Cumhuriyet Senatosunda yüce 
oylarınızla gayet huzuru kalple* Anayasaya, İçtü
züğe ve Cumhuriyet Senatosunun yasama faaliyet
lerinin geçerliliğini sağlamaya ve millî iradenin te
cellisi istikametinde bir Cumhuriyet Senatosu yöne
timi teşkiline memursunuz* Bu görev, sanıyorum 
tarihte size veriîniiş en büyük kutsal armağandır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündöğan. 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Gürsoytrak sıra 

sizde efendim. 
Sayın Ucuzal sizi sıraya yazıyorum. 
M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Yeni yasama yılında Cumhuriyet Senatosuna, 
Anayasa doğrultusunda ve halkımızın mutluluğu için 
yapacağı çalışmalarda Grupum adına basanlar dile
rim. 

Anayasamız, gerek Türkiye'deki, gerek dünya
daki demokrasi deneylerinden esinlenerek bazı kuru
luşlara bünyesinde özel yer Vermiş bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de Başkanlık Divanîdir. 

Anayasamızın 84 ncü maddesi, «Meclislerin Baş
kanlık Divanları, o Meclisteki siyasî parti grupları
nın kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmaknnı sağla
yacak şekilde kurulur.» demektedir. 

Keza, Anayasamızın 85 nci maddesi, «Meclisler, 
çalışmalarını kendi yaptıkları İçtüzük hükümlerine 
göre yürütürler.» demektedir. 

İçtüzük hükümleri ise, «Siyasî parti gruplarının, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.» demek
tedir. 

Keza, Başkanlık Divanı konusunda bir muta ola
rak başvuracağımız elimizdeki diğer bir kıstas da 
Anayasa Mahkememizin bu hususta verdiği kararlar 
ile şimdiye kadar 17 yıldır uygulayageMiğimiz bir
takım teamül hukukudur. Bu, sorunun halledilmesi 
için bir kıstas teşkil edecektir. 

Şimdi, hali hazırda kurulmuş bulunan Başkanlık 
Divanı, Anayasamızın 84 ncü maddesinin aradığı 
şekilde kurulu bir Başkanlık Divanı mıdır? Mesele-
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ye bu açıdan baktığımız takdirde bunu rahatlıkla 
«evet» şeklinde cevaplamamız mümkün değildir. Zi
ra, mevcut Başkaımk Divanı 1976 yılındaki kuvvet 
oranlarına göre kurulmuş bir Başkanlık Dîvanıdır. 

Biran için kendimizi Haziran ayında değil, nor
mal olarak Kasım ajanın birinci veya ikinci gününde 
kabul edecek olursak, Başkanlık Divanının teşek
kül tarzı hangi prosedüre tabi olarak değişecekti. 
Müsaade buyurursanız elimizdeki Anayasaya, İçtü
züğe, teamüle ve Anayasa Mahkemesi kararlarına 
göre nasıl oüacaktı evvelâ bunu gözden geçirelim; 
sonra duruma uyup uymadığını zaman açsı süresi 
itibariyle gözden geçirerek bir hükme varalım. 

Evvelâ, Başkanlık Divanı, İçtüzüğümüzün 3 ncü 
maddesinde bir bütün olarak mütalaa edilmiştir. Ba
zı arkadaşlarımızın dünkü Danışma Kurulu toplantı
sında da ileri sürdükleri gibi, Başkan ayrı, Divanın 
diğer üyeleri ayrı şekilde bîr mütaîaaya haklı bir ne
den buînıaya maddeten imkân yoktur. İçtüzük bunu 
kesin olarak üçüncü maddesinde, Başkanlık Diva
nını bir kül olarak mütalaa etmiştir. 

Başkanlık Divanındaki yerler, görevler ve yetki
leri, uymak mecburiyetinde olduğumuz İçtüzüğü
müzün sekizinci maddesinin (A) bendinin ikinci fık
rasında ifade edilmiştir. Buna göre, «Başkan, Baş-
kanvekiîleri, İdareci Üyeler ve Kâtip Üyeler için 
grupların Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının 
oranlarının büyüklük sırasına göre tespiti yapılır, 
buna göre de dağdım cetveli tanzim edilir.» demek
tedir. 

Bu noktada bir an düşünecek olursak, halihazır 
Cumhuriyet Senatosundaki siyasî parti gruplarımızın 
kuvvet oranları ve kuvvetleri halihazır Divanı teşkil 
eden esastan büyük ölçüde ayrılmış bulunmaktadır. 
O halde, Anayasamızın 84 ncü maddesinin aradığı 
husus ile İçtüzüğümüzün 3 ncü maddesi, 4 ncü mad
desi ve 8 nci maddesinin aradığı husus şu an için 
karşılanmamak durumundadır. 

Kuvvet oranları değiştiğine göre Başkanlık Diva
nında siyasî parti gruplarının temsil şekillerinin de 
değişmesi Anayasamızın ve biraz önce ifade ettiğim 
İçtüzüğümüzün hükümlerinin amir bir hükmü ol
maktadır. 

Peki, bu değişiklik ne zaman yapılmalıdır?.. Bu
rada diğer iddia sahibi arkadaşlarımızla görüş ayrı
lığı çıkmaktadır. Onların iddiasına göre, «Başkanlık 
Divanında Başkan iki yıl için ve diğer üyeler birer 
yıl için seçildiklerinden dolayı, her ne kadar kuvvet 
oranları değişmiş ise de zaman bakımından süreleri j 
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dolmadığ; için aynı Dîvanın görevine devam ctrsicsı 
Anayasamıza ve İçtüzüğümüze uygundur.» demek
tedirler. Ancak, Anaaysanuzıu ve İçtüzüğümüzün 
bunlarla ilgili maddelerine ve 16 yıl zarfındaki geçen 
zaman aşınandaki uygulamaya baktığınız zaman, bu 
zaman mefhumunun nasıl değerlendirilmiş olduğunu 
hep beraber gözden geçirmekte fayda vardır. 

Şöyle ki; Anayasamızın 84 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası, gerek Millet Meclisi gerekse Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlarının seçimini ikişer yıl olarak 
tanımlamıştır. «İki yıl» diye mutlak bir şuur koy
mamıştır. Evvelâ ayrıldığımız noktalardan birincisi 
bu noktada bulunmaktadır. 

Şimdi, Anayasamızın Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanları için getirdiği hüküm ise, 
Anayasamızda derpiş edildiği gibi Meclisler için müş
terek hükümler babındadır. 

Şimdi, bu hükmün, iddia edildiği gibi mutlak ol
duğu şekilde düşünecek olursak; Millet Meclisi ka
nadındaki uygulaması nasıl olmaktadır. Cumhuriyet 
Senatosundaki uygulaması nasıl bir şekil alacaktır?.. 
Ona bakmakta fayda var. 

Millet Meclisine uygulamaya baktığımız zaman, 
(Anayasanın aynı hükmüdür.) bu iki yılın mutlak 
olarak kullanılmadığı, değişik zaman sürelerine tabi 
olduğu, hazan iki yıldan az bazan da iki yıldan fazla 
olduğu çeşitli örneklerle sabit bulunmaktadır. 

Bizdeki uygulamaya bakacak olursak : 

Yine Sayın Adalet Partisi mensuplarının 1968 yı
lında yaptıkları bir uygulamadan örnek vermek isti
yorum : 2 . 6 . 1968 yılındaki haziran seçimleri so
nucunda o zamanki Başkan ve Başkanlık Divanın
dan iki üye seçime gitmiş idi. Dönüşlerinde, haziran 
ayı içindeki toplantıda seçim yapıldı, Başkan seçime 
girdi, Sayın Atasağun 18 . 6 . 1968 yılında tekrar 
Başkan olarak seçildi; fakat kasım ayında tekrar 
toplandığımız zaman Sayın Atasağun tekrar seçime 
girdi ve yeniden seçildi. Eğer haziran ayındaki se
çim dolayısıyie Anayasanın 84 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki «İki yıl» süresi Adalet Partisince mu
teber kabul edilmiş olsaydı kasım ayma geldiği za
man yeniden Başkanlarını tekrar seçime götürme-
meies'i gerekirdi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O ara seçim. 
M. B. GRUPU ADİNA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Efendim, müsaade buyurun. Ara seçi
me girdi, seçimden sonra geldi haziran ayında tek
rar Başkan seçildi, Başkanlık Divanı kuruldu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Seçim kesti 
onu. 
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M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Kasım ayı geldiği zaman, aynı yıîuı 
kasını ayında, (Kuvvet oranlan da aynı idi.) Ana
yasadaki «İki yıl» hükmü mutlak olsaydı Başkanın 
yeniden seçime girmesinin nedeni olmaması gerekirdi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi öyle bir 
şey var mı?.. Yok. 

MEHMET KÎLÎÇ (Gaziantep) — Tam Misim 
dediğimiz oluyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hem 
haziranda hem de kasımda seçim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Şimdi, süre itibariyle, bu hususta be
lirttiğim hususların dışında Başkan hariç Dîvanın 
diğer üyelerinin İçtüzüğümüze göre süresi bir yıl ola
rak tanımlanmaktadır. 

Şimdi, uygulamaya baktığımız takdirde; hattâ 
Sayın Adalet Partisi sözcülerinin dün Danışma Ku
rulunda ve biraz önce de burada kısmen belirttikleri 
gibi, bir yıllık süreye tabi olan üyelerin değişen kuv
vet oranlan karşısında değişebileceğini kabul ettiler. 
Bir yıllık süre dolmadan onlar değişebiliyor da Se
nato Başkam iki yıl dolmadı diye niçin değişmesin?.. 

Burada şu noktaya da dikkat etmek lâzımgelir: 
En yakın bir örnek vereyim. Ayrıca hiç bir zaman 
bu bir yıllık süre tamamen 16 yıl zarfında 
kullanılmış da değildir. Bunun en tipik örne
ği 1973 seçimlerinden sonra yine Sayın A. P. 
li temsilci arkadaşlarımızın öncülüğünde sürdü
rülen Başkanlık Divanında Millî Birlik Grupu, 
Kontenjan Grupu ve bağımsızların yer alamayacağı 
iddiasiyle açılan uzun tartışmaların sonunda Anaya
sa Mahkemesine gidildi ve Anayasa Mahkemesinin 
karanyle tüm üyelerin Başkanlık Divanında yer ala
bileceği hükme bağlandı, 2 şubat 1974 yılında Baş
kanlık Divanı kurulmuştu. Kasım ayı geldiği za
man, bir yıllık süre dolmadan tekrar o Başkanlık 
Divanı değişikliğe tabi oldu. 

Demek ki, süreler, gerek Senato Başkam için ge
rekse Senato Başkanının dışındaki Divan üyeleri için 
mutlak değildir. Belirtmek istediğim husus bu. 

Peki, mutlak olan nedir?.. Anayasamızın aradığı 
unsur, siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranında 
Başkanlık Divanında yer almaları ve komisyonlarda 
yer almaları hususudur. Bu hususu görmemeklikten 
gelip zaman hükmüne sığınmak Anayasamızın espri
sine ve amir hükmüne Grupumuzun kanaatine göre 
tamamen ters düşmektedir. 

İçtüzüğümüz acaba bu hususta bize bir ışık tu
tuyor mu?.. Ona baktığımız zaman; mevcut İçtüzü-
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ğümüzüıı 5 nci maddesi kuvvet oranSarına o kadar 
büyük bir dikkat getirmiştir ki, şayet bir siyasî parti
nin temsilcisi kendi partisi a d o a Başkanlık Diva
lımda yer almış iken partisinden ayrılır ise 15 gün 
zarfında o üyenin Başkanlık Divanından ayrılaca
ğım, ayrılmadığı takdirde çekilmiş sayılacağı hük
münü getirmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Başkan 
iç;n de raci mi bu?.. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Bakın, İçtüzüğümüzün 3 ncü mad
desi Başkanlık Divanını kül olarak mütalaa ediyor. 
«Başkan ayrı Divan üyeleri ayrı» diye ayırmamakta
dır. Başkanlık Dîvanım bir bütün olarak düşün
meye mecburuz ve 16 yıl zarfındaki bütün uygulama
m a böyledir ve Anayasa Mahkemesinin biraz son
ra arz edeceğim kararında da bu hususlar hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. Onun için ayrı düşün
meye maddeten imkân görememekteyiz. 

Demek ki, Başkanlık» Divanının teşkiiindeki ana 
unsur kuvvet oranıdır. 

Şimdi, Sayın Ucuzal arkadaşımız enteresan bir 
görüş ileri sürdü. Dediler ki, «Bizim puvan duru
mumuz bize ve fiilen işgal ettiğimiz diğer Divan üye
leriyle birlikte halihazırda sahip olduğumuz % 34 
puvanın karşılığı durumundadır; yani bize Senato 
Başkanlığı düşmektedir. Binaenaleyh, bunu değiş
tirmeyi gerektirecek bir unsur yoktur.» Demek iste
diğini şu şekilde anlıyorum; biz ne kuvvetimizin üs
tünde ne altında fiilen temsil edilmiyoruz. Bina
enaleyh, Başkanın değişmesini gerektirecek bir hu
susî; yoktur, demek istediler. 

Sayın senatörler; 
Burada tabiî hepimizin fikirleri çok değerli ola

bilir, çok geçerli olabilir. Mevcut İçtüzüğümüz şart
larımıza da uymayabilir; fakat biz halihazırda mev
cut içtüzüğümüze göre hareket etmek mecburiyetin
deyiz. Hem İçtüzüğümüz bizi böyle bağlamaktadır 
hem de Anayasamızın 85 nci maddesi kesin olarak 
bize emretmektedir. 

Şimdi İçtüzüğümüzün 7 nci maddesinin birinci 
fıkrası Divan üyelerinden olmayan bir hakkı Senato 
Başkanına vermektedir. Nedir o hak?.. Cumhuriyet 
Senatosunu temsil etmek, toplantıya çağırmak, il
gili diğer fıkralarda sayılan görevlerdir. Bir temsil 
yetkisi vermektedir. 

Hali hazır durumda fiilen Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu kendi oranları itibariyle şayet Başkanlığı 
alamayacak olur ise; kuvvet, Anayasamızın 84 ncü 
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maddesinin aradsğı kuvvetleri oranında temsil ediliyor 
olabilir mi?.. 16 yıl zarfında gönül rızassyie Adalet 
Partisine Senato Başkanlığının verilmesinin temel 
nedeni de bu değil miydi?.. 

Şimdi kuvvet oranı değiştiğine göre, anaunsur 
değiştiğine göre hep beraber rahatlıkla kabul etme
miz gerekir. Başkanı, kuvvet oranı en çok hangi 
partide ise onun temsil etmesi gerekir. Peki bunu 
mecbur kılan başka bir hüküm var mıdır?.. Vardır 
arkadaşlar. 

İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi «Siyasî parti grup
larının kuvvet oranları tespit edilir» diyor ve bu 
kuvvet oranlarının büyüklük derecesine göre Baş
kanlık Divanı üyelikleri dağıtılıyor. 

Şimdi en büyük puvam, İçtüzüğümüz Senato 
Başkanına tanımış bulunmaktadır. O halde, biz bir 
an için çalışmalara devam edeceğimizi varsayım 
olarak kabul edelim, belki gerçekte de öyle olacak. 
Gerek Başkanlık Divanı gerekse komisyonları siyasî 
partilerin kuvvet oranlarına göre yeniden teşkil et
meye mecburuz. Bu yeniden teşkil etmeyi yaparken 
neye göre yapacağız?.. İçtüzüğümüzün 8 nci madde
sinin bizi mecbur tuttuğu kuvvet oranlarına göre 
puvanları tespit edeceğiz, o puvanlara göre de dağıtım 
cetvelini yapacağız. Bunu yapmadan Başkanlık 
Divanı ve komisyonları tespit etmemize maddeten 
imkân yoktur. 

Binaenaleyh, böyle bîr yola gitmediğimiz takdir
de açıkça (Bizim kanımıza göre) Anayasamıza ve 
İçtüzüğün saydığım maddelerine ve Anayasa Mah-
kemimizin biraz sonra vereceğim numaralı kararına 
ters bir harekete lüzumsuz yere yeniden girmiş ola
cağız. 

Şimdi, Sayın Ueuzal konuşurken «Halihazırda 
seçime gittiği için Başkanlık Davanmda bir münhal 
yer vardır, o münhal yer Cumhuriyet Halk Partisine 
verildiği takdirde Cumhuriyet Haik Partisi bugün sa
hip olduğu kuvvet oranı ölçüsünde Başkanlık Diva
nında temsil edilme durumuna gelmiş olmaktadır. 
Binaenaleyh, mesele kalmaz» dediler. 

Bu görüşü paylaşmaya maddeten imkân yok; 
çünkü İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi buna açıkça 
aykırı bulunmaktadır. 

Bir de şu ihtimal de insanın aklına geliyor. Şayet 
Başkanlık Divanında münhal olmasaydı. Adalet 
Partisi hangi üyesini Başkanlık Divanından terke zor
layacak idi, o yeri Cumhuriyet Halk Partisine bırak
mak için ve bunu hangi kıstasa göre yapacaktı?.. Bu 
kıstas neye göre tespit edilecekti?.. İster istemez biraz 

önce söylediğim İçtüzüğümüzün 8 nci maddesine gel
me durumunda ve zorunda kalınacaktı. 

Sayın senatörler; 
Meseleyi biraz daha açıklığa kavuşturabilmek için 

ekstrem bir örnek vermek istiyorum : 

Şayet Adalet Partisinin kuvvetinin oran değeri 
19 puvanın altında olsaydı. (Biran için, ihtimal olarak 
düşünüyoruz, meseleyi aydınlığa çıkarmak için diğer 
siyasi teşekkülün o kadar üstün gücü olmasına rağmen 
iki yd süıe için seçilmiştir diye Başkan o iki yılı dol
durmaya devam edebilir miydi ve bu Anayasamızın 
aradığı kuvvetleri oranında temsile imkân verir miy
di?,. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Verirdi. 

M. B. GRUPU ADÎNA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Konu etraflı şekilde deşildiği için diğer örnekleri 
ba konuşmamda vermek istemiyorum. Yalnız Anaya
sa Mahkememizin konumuzla ilgili 25 . 12 . 1973 ta
rihli ve 1973/39 sayılı kararını zikretmek istiyorum. 
Şayet Başkanlık Divanım değiştirmeyecek olur isek, 
Anayasamızın 84 ncü ve 85 nci maddesine, İçtüzüğü
müzün biraz önce saydığım maddelerine ve Anayasa 
Mahkemesinin biraz önce ifade ettiğim kararına ay
kırı bir fiilî durum meydana gelmiş olacaktır. 

Onun için Grupumuz halihazır Başkanlık Divanı
nın görevinin bittiği kanısındadır. Kuvvet oranlarına 
göre en kısa zamanda tarafsız bir Başkanın başkan-
hğında toplanarak Başkanlık Divanı ve onu müteaki
ben komisyon seçimlerinin yapılmasının Anayasa 
doğrultusunda uygun hareket olacağı görüşündedir. 

Saygılarımla. (Millî Birlik Grupu ve C. H. P. sırar 
Iarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoytrak. 
Grupların adına ikinci defa Sayın Ucuza!, buyu

run efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, usule bir itirazımız var. 
Bildiğiniz gJbi İçtüzüğümüzün 13 maddesi gere

ğince Danışma Kurulunun teklifinin Yüce Senato
da okunup okunmaması için 8 nci maddenin 4 ncü 
bendi der ki, «Danışma Kurulu kararı üzerinde her 
grup bir kereye mahsus olmak üzere 10 dakika ko
nuşur ve Danışma Kurulu Sözcüsü varsa konuşur.» 
Esasen açık bir hüküm getirmiş. Adalet Partisinin mu
halefet şeriri d olay isiyle Danışma Kurulu kararı üze
rinde gruplara ikinci defa söz hakkı verme olanağı 
yoktur Sayın Başkan. Bir defa 8 nci maddeyi lütfen 
okuyun, orada göreceksiniz. 

•— 483 — 



C. Senatosu B : 54 14 . 6 . 1977 O : 1 

Sonra şöyle olur Sayın Başkan : Bu müzakereyi 
kendi hukuk düzeni içinde tutmazsak, o takdirde bu 
müzakere, Başkanlık Divanı teşkili ve Başkanlık Di
vanı teşkiline esas oîan Danışma Kurulu kararının 
müzakeresi olmaz, hiçbir niteliği olmayan genel ve 
genel olduğu için de amacından uzaklaşmış bir müza
kere olur. Lütfen 8 nei maddeye uyalım. Gruplar 
üzerinde birer kere konuşacaktır. Biz konuştuk, Ada
let Partisi Grupu konuştu, Millî Birlik Grupu konuş
tu, başka bir grup varsa o da konuşabilir; ama başka 
kimse konuşamaz ve ikinci defa da grup adına söz 
alınamaz Sayın Başkan. 

Arz edeceğim, 8 nci maddeye uyalım. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Konuşamaz efen

dim, olanak yoktur. 
BAŞKAN — Usul hakkında efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usul hakkında 
konuşsun, tamam efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
kan; 

Usul hakkında 8 nci maddede Danışma KurüiU 
kararlarının müzakeresinin usulü tespit edilmiştir. 
8 nci maddedeki müzakere usulünün aksi mümkün 
olmaz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu iddia doğru 
değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen Senatonun mehabetini ihlâl etmeyelim. Bi
naenaleyh 8 nci maddeye göre hareket etmeniz gere
kir sanırım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen 10 da
kika konuştun mu?.. Bir saat konuştun. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan müsaade ederseniz 
arz edeyim; daha müzakerenin başlangıcında bu öner
genin ve bu Senatoya intikal kararının burada geniş 
çapta müzakere edilmesi karan ile gelmiştir. Bu en-
tansiyonla gelmiştir. 

Danışma Kurulundan böyle geldi efendim, rica ede
rim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Görüyorsu
nuz ki, müzakereler tutumunuz ve 8 nci maddeye uy
mamanız yüzünden... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki sen 
uydun mu karara, 10 dakika konuştun mu sen? Bir 
saat konuştun burada. 

| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan; 

8 nci maddeye uygun olmayan bir davranışın içi
ne girmiş bulunuyorsunuz. Bu durum müzakereleri 
usulünden saptırır. O takdirde bu Senatonun müzake
re sükuneti ihlâl olur. İstirham ediyorum, çok rica 
ediyorum; şu anlamdaki 8 nci maddenin dışına çık-
mayınız ve (B) bendini lütfen uygulayınız. İstirham 
ediyorum Saym Başkan. Yoksa sonra ne olacak Sa-
ym Başkan? Bu müzakereleri, sizin de elinizde olnıa-

| yan mecr^ara dökmek zeminini hazırlamayınız. İstir
ham ediyorum Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne yapa
caksın Fikret Bey; yani ne olabilir? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
8 nci maddenin söyledikleri manada olmadığım açık
layayım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, istirham ederim, 
rica ederim. 

Bir şey daha arz edeyim efendim. Danışma Kuru
lunda konuşmalarımız ve vardığımız neticelere gö
re şimdi «Öyle değildi de böyleydi» demek gibi bir 
durumuna düşüyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kim, ben 
mi?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. Çünkü orada neticeye 
varamadık. Bu hususun geniş çapta müzakere edil
mesini istedik ve öyle bir kararla geldik. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öyle bir karar 
alamazsınız efendim. Geniş çapta müzakere yapamaz
sınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz nasıl 
konuşuyorsunuz efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ortada Danışma 
Kurulu kararı yok ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade bu

yurur musunuz?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne siz, ne 

ben, ne Danışına Kurulu ne Genel Kurul kendisini ri
ayetle mükellef saydığı ve riayetle mükellef olduğu İç
tüzük hükümleri dışında bir güce sahip farzedemez. 
Ben böyle bir söz vermedim, veremem de ve sizle-

I lin de bu İçtüzük hükümlerini ihlâle gücünüz yet
mez. Genel Kurul İçtüzüğü değiştirmeden, Başkanın 
tutumu ile Başkanlık Divanının teşkiline medar olan 
Danışma Kuru'unun kararının müzakeresi yapılamaz. 

J Sayın Başkan, böyle bir söz vermedim, veremem de. 
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Zaten bu beni aşar. Bilhassa böyle bir hukuk kaide
sinin bulunduğu yerde; açık bîr hukuk kaidesinin bu
lunduğu yerde anlaşmalara, örflere, âdetlere vesaire-
ye vesaireye riayet edilmez, buna bağlı kalınmaz. 

Sayın Başkan; 
8 nci maddenin (B) bendini lütfen okuyun, baka

lım ne diyor; ondan sonra konuşun. 
'BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Say m Başkan; 
Bir usul iddiasında bulundu'ar. Ben o usul iddia

sının doğru olmadığını, 8 nci madde iîe ispat edece
ğim. Onun için usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adaaa) - * Muhterem arka
daşlar; 

Ortada bir usul iddiası var. 8 nci maddeye göre 
Danışma Kurulunun Yüksek Genel Kurula arz etmiş 
olduğu hususun müzakeresinin İçtüzüğümüzün 8 nci 
maddesine göre müzakere edilmesi yönünde bir iddia 
var. Bendeniz, bu iddianın doğru olmadığını arz et
mek üzere huzurunuzdayım. 

8 nci maddeyi aynen okuyorum efendim : «Cum
huriyet Senatosu Başkanı, toplantı yılının bitmesinden 
önceki bir hafta içinde Danışma Kurulunu toplar. 
(Ne için toplar; geliyoruz oraya) 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün grup

ların Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısındaki yüz
de oranları tespit edilir.» 

'Demekki, yüzde oranlarını tespit etmek için. 
«2. Başkanlık Divanındaki yerler görev ve yet

kileri bakımından, Başkan için...» diyor, onu da tarif 
ediyor, ne şekilde yapar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oku oku... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Evet, evet pu

anları gösteriyor. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tam oku. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Tanı okuyayım 

efendim. 
«'Başkan için % 19, Başkan vekillerinin her biri 

için % 10» İdareci üyelerin her biri için % 7, Kâtip 
üyelerin her biri için % 5 puan itibar olunur. 

3. Başkan, Başkanvekilleri, İdareci Üyeler ve 
Kâtip Üyeler için grupların Cumhuriyet Senatosu üye 
tamsayısına oranlarının büyüklük sırasına göre, da
ğıtım cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun gündemine 
alınır.» 

Yani, bir toplantı yılı başlamadan önce Cumhuri
yet Senatosu Başkanı Danışma Kurulunu toplar, o yıl 

siyasî parti gruplarının veya diğer siyasî gruplar da 
dahil olmak üzere, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda tenisi! edilenlerin oranları bu toplantıda tespit 
edilir ve gündeme alınır. Sonra ne olur?.. «Genel Ku
rulda, dağıtım cetveli üzerinde (Bakın beyler Da-
git.ni Cetveli üzerinde) Danışma Kurulu adına bir 
eözcü ile gruplar adına birer sözcü, onar dakikayı 
aşmamak üzere birer defa konuşurlar. Bu konuşma
lardan sonra Dağıtım Cetveli Genel Kurulun oyuna 
sunulur.» 

Burada dağıtım cetveli üzerinde yapılan konuşma
dır. Bizim şu anda müzâkeresini yaptığımız husus, bir 
iddianın karara bağlanması hususudur. Danışma Ku
rulunun karan da değildir. Danışma Kurulunun 
kararı sadece Cumhuriyet Halk Partisi mensup
ları tarafından verilmiş olan bir önergenin Yüksek 
Genel Kurulda müzakeresini kabul eden bir husustur. 
Bu müzakere de tam ve kâmil manada yapılmaya 
mecburdur. İçtüzüğün 8 nci maddesinin (B) bendine 
uygun bir müzakere, bu mevzumuzun tamamen dı
şındadır. 

Saygıyla arz ederim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne var tutu
munda yani?.. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın A'lpan, Gnıpunuzun adına mı mı söz isti

yorsunuz?.. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Hayır, kendi adıma. 
BAŞKAN — Kendi adınıza söz istediniz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 

buyurun. 
Sayın arkadaşlarını; 
Gruplara ikinci defa söz vermezden evvel, müsaa

denizle evvelâ şahsı adına söz istemiş olan arkadaşı
mız da... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usul hakkında 
biz de söz istiyoruz. Veremezsiniz efendim, söz hakkı 
yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Başlan
gıçla... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Veremezsiniz 
efendim, söz hakkı yok onun. Grupları dışında kimse 
Söz alamaz. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. 

Efendim, başlangıçta daha söz isteyenleri yazdık. 
Bu müzakere geniş müzakeredir. Lütfen durumu boz
mayın efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Siz 8 nci madde
ye göre işlem yapıyorsunuz, bu maddeye göre grup
ların dışında söz veremezsiniz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Genci mü
zakere yapıyoruz. 

BAŞKAN — 8 nci maddeye göre işlem yapmıyo
rum efendim. Bunu arz edeyim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Neye göre yapı
yorsunuz?.. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında müzakere aç
tık efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usul hakkında 
«öz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usu! hakkında Sayın Atmaca Söz 
istemiştir efendim. 

Buyurun Sayın Atmaca. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O. tutumunuz 

hakkında söz istedi, ben usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında daha önemli 

efendim, müsaadenizle. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tutumunuz hak

kında konuşuyor, ben usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında yazacağım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerii arkadaşlarım; 

Bugünkü Senato toplantısını yöneten Sayın Baş
kanımız yanlış bir tulum içindedir. Senato açıldıktan 
sonra Danışma Kurulu raporu ve ekleri okundu. 
Bunun üzerinde müzakere açacağını ifade ettikten 
sonra, mütarekelerin nasıl ve Tüzüğün hangi madde
sine göre devam edeceği konusunda bir önerge ol
duğunu ifade ettiler. 

Sayın Adalet Partisi Grupu Başkanvekiîi arkada
şımız Ömer Ucuza! şu önergeyi vermişti: 

«Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 13 Ha
ziran 1977 tarihli toplantısında ekseriyetle alınan tek
lif konusunun Anayasamız ve Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzük hükümlerine göre, her üyenin görüşlerini 
açıklayabilmesi için, İçtüzüğün 8 nci maddesinin (B) 
bendine göre müzakereye tabi tufullmaysp, normal 
müzakere yoiuyla müzakeresinin devamını arz ve 
teküf ederim.» diye bir teklifte bulundu. 

Bu önergeye tepkiler gelince, sayın Grup Başkan-
vekiüi önergesini geri aldı, binaenaleyh Sayın Başkan 

da bu müzakerelerin İçtüzüğün 8 nci maddesinin 
(B) bendine göre yapılacağını ifade etmiş oldu; ama.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İfade et
miş olmak ne demek? Oldu mu, olmadı mı?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş
kanın bu tutumu, Danışma Kurulu raporu hakkında 
8 nci maddeye göre müzakere açıp, kendi grupuna 
söz verdikten sonra, her nedense müddeti dikkate al
madan istediği kadar görüşmeye imkân vermesi ilk 
hatası ve tutum yanhşhğı olmuştur. Ondan sonra, di
ğer gruplar da, haliyle Adalet Partisinin açtığı bu 
yanlış yoldan yürümüş ve konuşmalarını yapmışlar
dır. 

Şimdi Sayın faskanın ; 8 nci maddeye göre aç
tığı bu müzakereyi, işine geldiği gibi diğer hükümlere 
kaydırmak suretiyle, ikinci defa gruplara söz verme
si, he^e şahısları adına söz verme olanağı tanımayan 
8 nci maddenin (B) fıkrasına göre «Şahıslara da söz 
veririm, buraya sıraya yazdım.», demiş olması, tama
men İçtüzük ihJâlidir, Başkanın yanlış tutumunun 
ortaya çıkmasıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Alpan Danışma Kurulu üyesi. 

HÜSEYİN ATMACA (Devam!a) — Arkadaş
lar, ne karar verirseniz verin, evvelâ İçtüzüğü gere
ğince uygulamak zorundayız. Bir Anayasa ve İçtüzük 
tartışmasının yapıldığı şu sırada, tartışmaların İçtü
züğe sykırı olması, Başkanı bir çıkmaz yola sapta
mıştır. Başkan kendisini kurtarmak için saptığı bu 
yoldan çabuk dönüş yapmalıdır, İçtüzüğün sınırları 
ve çerçevesi içine girmelidir. 

Bunu hatırlatmak için söz aldım, saygılarımı su
narını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlarım, Başkanın tutumu hakkında 

konuştuğu için, müsaadenizle ben de kendi görüşü
mü arz edeyim. 

Hepiniz buradaydınız; başlangıçta bu meselenin 
müzakeresi açılırken, Danışma Kurulunun sunmuş 

oiduğu bu önerge Anayasa maddelerinin tatbikatı kar
şısında çok önemli fikir ayrılıkları getirdiği için, bu 
müzakere 9 saat sürdükten sonra karar ve neticenin 
Divanda değil, Gene! Kurulda yapılması keyfiyeti 
tezahür etti, bu mecburiyet karşısında bu önergenin 
Genel Kuruîa arzı, intikaüi karar altına alındı. Böyle 
söyledim efendim. Binaenaleyh, bunun müzakeresi 
geniş kapsamlı müzakeredir; 8 nci maddede olduğu 
şeklîde, Danışma Kurulunun orantılarla ilgili olan 
bir kararı oiarak yazmış olduğu kaideye uygun dc-
ğ'dir. Bunu da iki üç defa tekrar ettim, arz ettim. 
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Şimdi yaptığımız müzakere, çok önemli bir ko
nudur, geniş kapsamlıdır ve öyle müzakereye başla
dık; hatta zaman tahdidi de almadık. «Söz isteyen 
var mı?» diye sorarken de iki defa üzerinde durdum. 
Evvelâ grupları yazdım, sonra şahısları adına söz iste
yenleri sordum, bir arkadaşımız çıktı, Sayın Aîpan. 
«Grup adına mıdır, şahsınız adına mıdır?» diye tek
rar sorduğumda «Şahsım adına» dedi. JJöyle yazdım 
buraya. Binaenaleyh, şimdi müzakere devam ediyor. 

Yalnız, burada eğer tensip ederseniz, gruplar adı
na ikinci defa değil; fakat hiç olmazsa şahsı adnıa; 
çünkü, Divanda ve Danışma Kurulundan büyük fcr 
önerge ile gelmiştir, grup adına gelmiştir. O daram, 
orada müzakere edildi; fakat arz ei&ğim gibi, bura
ya intikali keyfiyeti yalnız Cumhuriyet Halk Parti
sinin vermiş olduğu önerge üzerinde karar kılındı. 
Şimdi onun da burada söz söyleme hakkı var. 

Müsaade ederseniz mesele üzerinde fikirlerini arz 
etsin, ondan sonra tekrar yine müzakereye gelelim. 

NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Bu konuda usul 
yönünden söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Alpan'ı, Danışma Kurulunda buyurduğu
nuz gibi, gayet istifadeyle dinledik. Görüşlerini ve 
düşüncelerini Genel Kurulda dinlemek bizim için 
paha biçilmez bir yarardır, paha biçilmez bir değer
dir; ama Sayın Başkan, çok Sayın Alpan'ın, ne Da
nışma Kurulunda bir muhalefet şerhi vardır, ne de 
herhangi bir... 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Var, var. 

BAŞKAN — Var efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Olsa bile konuşa

maz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bakma

dım, görmedim; olsa bile, eğer kendileri grup adına 
konuşmak istiyorlarsa hakları vardır, bir grupa men
supturlar. Grupları kendisine konuşma hakkı vere
bilirler. Binaenaleyh, grupları adına konuşmaları ola
nağı varsa buyursunlar, dinleyelim; ama yoksa Sa
yın Başkan, 8 nci maddedeki müzakere usulü dışına 
çıktığımız zaman şu olur; bu yaptığımız müzakerele
rin sonucunda varmamız gereken konu, yani Başkan
lık Divanının, komisyonların yeniden teşkili konu
sunu elde etmemiz, karara bağlamamız olanağı kal
maz. Bunu tehlikeye sokamazsınız. Danışma Kurulu
nun bizim verdiğimiz oranlara bağlı dağıtım cetve
linin şu suretle tastikiyle onaylanması mealindedir. 
Binaenaleyh, sizin.. 

NİHAT ERİM (Cumlıurbaşkanmca S. Ü.) — Sa-
ym A'pan, Grup adaıa konuşacak Sayın Başkan. 
(A. P. saralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpan, Grup ad;»a buyurun 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
yalnız süreyi de unutmayalım. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın senatörler; 

Gündem konusu hakkındaki düşünce ve önerimizi 
açıklamadan, 5 Haziran 1977 seçimlerini kazanarak 
dün Genel Kurulumuza katılan ve and içerek görev
lerine başlamış olan 50' yeni arkadaşınızın tümüne 
Kontenjan Grupunun yürekten tebrikleriyle esenlik, 
başarı ve mutluluk temennilerini sunarım. 

Sayın senatörler, Anayasanın 63 ve 70 nci madde
leri gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sü
rekli bir kanadı olarak kurulan Cumhuriyet Sena
tosu, Anayasanın 73 ncü maddesinin 5 Haziran 1977 
seçimlerinde uygulanması sonucu, genel oyla seçilen 
150, üyesinin üçte birini yenilemiş, bünyesini de bu 
orana yakın değiştirmiş bulunuyor. 

Bugün 16 nci toplantı yılının 54 ncü Birleşimini 
yapan Genel Kurulumuzu; genel oyla seçilmiş 75 
Cumhuriyet Halk Partili, (C. H. P. sıralarından, «78» 
sesleri) dinleyin lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kontenjan var. 
Sayınızı bilmiyorsunuz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — 64 Adalet Partili, 
6 Millî Selâmet Partili, 3 Cumhuriyetçi Güven Par
tili, 1 Milliyetçi Hareket Partili, 1 bağımsız üye ile 
19"u Tabiî, 15'i Cumhurbaşkanınca atanmış olan üye
ler toplamı vücuda getirmektedir. 

Sayın üyelerin dahil oldukları siyasî grupların ve 
grup kuramayanların kuvvet ölçülerini belirleyen kuv
vet oranlarını sırası gelince arz edeceğim. 

Yeni ve değişik duruma göre de, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun tamsayısı (Hep bildiğimiz 
gibi; ama yeni arkadaşlarımız için arz ediyorum) 
184, üçte iki çoğunluğu 123, salt çoğunluğu ise 93 üye
den oluşmaktadır. Halen Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden çoğuna, 78 mevcutlu Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu sahiptir. 

Bunun üzerine Grup Başkanvekili Sayın Fikret 
Gündoğan ve arkadaşları dün yapılan Danışma Ku
rulu toplantısında, içeriğini ve gerekçesini biraz önce 
dinlediğiniz önergeyi vermişler ve bu önergenin bir 
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Danışma Korulu kararına bağîanarak Genel Kurula 
önerllmesini istemişlerdir. 

Başkanlık Divanının tüm halinde yeniden teşkilini 
öngören bu önergeye ve bu önergenin bir Danışma 
Kurulu önerisi olarak Genel Kurulda oylanmasına 
karşıyız. Çünkü; 

1. Varlığı ve çalışmaları Anayasa gereğince sü
rekliliğe dayalı olan Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanlık Divanı, Anayasanın 84 ve 85 nci maddele
riyle kendi İçtüzüğüne ve Anayasa Mahkemesinin 
bu konudaki yanlış uygulamaları düzeltici bir mahi
yet taşıyan ve bağlayıcı olan 25 Aralık 1975 tarihli 
ve 1973/43 esas, 1973/39 karar sayılı Kararına uygun 
Genel Kurulumuzun teşkiline esas olan 18 Aralık 
1975 tarihli kararına göre görev süresini tüm halinde 
31 Ekim 1977 tarihinde tamamlayacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte bir yenileme 
seçimleri (ki, gerçekte üçte bir yenileme değildir, 
Kontenjan Senatörîeriyie Tabiî Üyeler de hesaba 
katılırsa, Senatonun °/0 27,17'si yenilenmiştir.) 5 Ha
ziran 1977 tarihinde yapıldı ve bu seçimler sonu
cunda kuvvet ölçüleri ve oranları değişti^ diye, 
31 Ekim'den önce Başkanlık Divanının tüm halinde 
yeniden teşkiline gidilmesini emreden veya buna ce
vaz veren bir Anayasa ve İçtüzük hükmü yoktur; 
yani hukukî bir dayanak yoktur. 

Bu konuda yeni bir yasama dönemine tüm halin
de girmiş olan Millet Meclisinin Başkanlık Divanını 
yeniden teşkil edeceği şu sırada ve daha önceki yan
lış ve batıl uygulamalara da uyulamaz. 

Millî Birlik Grupu adına konuşan değerli arka
daşım arz etti, 1968 yenileme seçimleri sonunda Se
natodaki kuvcvti 95 üyeye dayanan Adalet Partisi 
Grupu, 101 üyeye yükselmiş olduğu zaman, yanlış 
bir davranışla Başkanlık Divanını tümden yenilemeye 
gitmiştir; ama bu yanlışlık 1973 Kasım'ında teker
rür edince, hep beraber olduk, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu bir yandan, Millî Birlik Grupu ve 
Kontenjan Grupu ve katılan diğer bazı üyelerle bir 
yandan Anayasa Mahkemesine gittik ve o davayı, 
bu işi ihtilafsız bir duruma getiren Anayasa Mah
kemesi kararma bağladık. 

2. İçtüzüğümüzün 3 ncü maddesine göre, bir 
Başkan, üç Başkanvekili, üç İdare Amiri ve altı Di
van Kâtibinden oluşan 13 üyeli Başkanlık Divanı
mız, biraz önce belirttiğim mevzuatın ilgili hükümle
ri gereğince, iki seçim sonunda teşkil edilmektedir. 

Birinci seçim, görev süresi Anayasaya göre iki yıl 
olan Başkan için, (ki, son defadan daha önce bu iş 

bir dağıtım çizelgesine göre yapılıyordu, onun belirt
tiği partiden çıkacak kişiye göre idi). 

İkinci seçim ise, görev süreleri İçtüzüğümüze gö
re bir yıl olan Divanın diğer üyeleri için yapılır. Bu 
işlemi son defa da Cumhuriyet Halk Partisi Grupuy-
la birlikte Adalet Partisi Grupuna karşı koyarak ve 
bu maksatla teşkil edilen özel Komisyonun (ki, bu 
Komisyonun Başkanlığını yaptım ve önergemi bu Ko
misyona kabul ettirdim) raporunu Genel Kurul ço
ğunluğuna kabul ettirip, böyle yaptık. 

Yeni arkadaşlarımız için bugünkü Başkanlık Diva
nını oluşturan Genel Kurul kararını aynen okuyo
rum: (Daha önceki raporumuza ügi vererek metni 
arz ediyorum) «11 Aralık 1975» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 9 Aralık 1975 tarihli 15 

nci Birleşiminde alman karar uyarınca; Başkanlık 
Divanı üyelikleri Özel Dağıtım Komisyonu, Komis
yon Başkanlığınca 9 Aralık 1975 Salı günü saat 16.30, 
da toplantıya çağırılmış ve bu toplantıda Cumhuri
yet Senatosu tarafından kendisine havale olunan öner
gelerin ve bu önergeler arasında birleştiriciliği sağ
lamak amacıyle Komisyon Başkanı Cihat Alpan tara
fından getirilen önerinin Komisyon üyelerince ayrın-
tılarıyle incelenebilmesi çoğaltılarak, komisyon üye
lerinin görüşlerine sunulabilmesi ve Komisyon çalış
malarının böylece gerçekleştirilmesini temin maksa-
dıyie, Komisyon çalışmalarının 11 Aralık Perşembe 
günü saat 10^00'a bırakılması karar altına alınmıştır. 

11 Arahk Perşembe günü saat 10,.00,'da toplanan 
Komisyonumuz; Anayasa Mahkemesinin Türkiye Bü
yük Meclisini de bağlayıcı bir mahiyet taşıyan 25 
Aralık 1975 tarihli ve 1973/39, 1973/40 sayılı ka
rarlan, Anayasanın 84 ve 85 nci, İçtüzüğün 3, 4 ve 
8 nci maddelerine göre kurulması gereken Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanının seçim usul ve 
esaslarına, uygulanma bakımından tam bir açıklık 
ve reddedilmez bir kesinlik getirmiş ve oluşan bu 
hukukî durum karşısında, daha önceki uygulamaların 
tekrarlanmasının mümkün olamayacağı görüşünde 
birleşmiştir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının 
bugünkü kompozisyonu da, Başkanlık Divanına da
hil Başkan adayım önceden tek bir ihtimalle; yani bir 
gruptan veya grup kuramayan üyelerden gösteril
mesi ihtimaline göre belli eden bir dağıtım cetveli 
üzerinden Başkanlık Divanı seçimi yapılmasına im
kân ve ihtimal verdirmemektedir. Çünkü; her üyenin 
aday olabileceği Başkanı, ancak oylama sonuçlan 
meydana çıkaracaktır. 
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Bu sebeplerle, grupların kuvvetleri, grup kurama
yanların ise boş kalan yerler oranmda katılmaları 
gereken Başkanlık Divanının seçimine esas tutulacak 
dağıtım cetvelini, konunun düğümünü teşkil eden 
Başkan adayının, grupların her birinden ve grup ku
ramayan üyelerden gösterilip seçilebileceği ihtimal
lerini; yani beş ihtimali de belirten usul, ölçü ve ön
celiklere göre sağlamak için yeni bir biçimde düzen
lemek zorundayız. 

işte bu esassn gereğini sağlamak için; 
1. Grupların ve grup kuramayanların Cumhuri

yet Senaîosundaki yüzde kuvvet oranlan ek - l 'de gös
terildiği gibi hesaplanmıştır, 

2. Başkanlık Divamndaki görevlerin, öncelikle 
gruplara ve grupların yüzde kuvvet oranlarının bü
yüklük sırasına göre tevcih edilmeleri hakkındaki 
İçtüzük hükmüyle Anayasa Mahkemesinin mezkûr 
kararlarındaki açıklamaları ve görevleri tevcihte uy-
guîanagelmekte olan işlemi gözönünde tutarak, ek -
2'deki 5 ilıtimalli yeni biçim bir dağıtım cetveli dü
zenlenmiştir.» 

Sayın Gündoğan'm önergesinin ek'indeki dağıtım 
çizelgeleri ve diğer rakamlar bu esasa uygun değildir. 

Raporumuzun sonucu : 

«Konunun yorumlanmış ve aydınlatılmış usul ve 
esaslarıyle Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının 
bugünkü durumuna göre, Danışma Kurulu önerisiyle 
birlikte verilmiş olan bütün önergeleri düzeltici ve 
birleştirici mahiyet taşıyan ve yegâne çözüm yolu
nu gösteren ve açan bu yeni düzenlemenin Başkan
lık Divanı seçimine esas tutulmak üzere Genel Ku
rulun tasvibine bir bütün halinde arzı, Komisyon 
çoğunluğunun oyuyla karar altına alınmıştır.» 

Sayın üyeler; 
Şimdi isimleri ve rapor üzerindeki durumlarını 

belirterek okuyacağım. 
«Başkan Sözcü 

Cihat Alpan Mehmet Özgiineş 
Kâtip 

Selâhattin Özgür» 

Burada Selâhattin Özgür Millî Birlik Grupu tem
silcisi. 

Mehmet Özgüneş de grup kuramayan üyelerin 
temsilcisi olarak bu özel komisyona katılmıştı. 

İskender Cenap Ege, Adalet Partisi Grupu tem
silcisi; toplantıda bulunmadı. 

Ahmet Nusret Tuna, Adalet Partisi Grupu tem
silcisi. «Muhalifim. Kuvvet oranlan yanlış anlaşılı
yor, Genel Kurul kararına da uyulmuyor.» 
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Refet Rendeci, Adalet Partisi Grupu temsilcisi. 
«Muhalifim. Gerekçesini Genel Kurulda arz edece
ğim.,» 

Ömer Ucuza!, Adalet Partisi Grupu temsilcisi. 
«Muhalifim. Tüzüğün 8 nci maddesi değiştiriliyor.» 

Macii Zeren, Adalet Partisi Grupu temsilcisi. 
«Muhalifim, söz hakkım saklıdır. Görüşlerimi Ge
nci Kurulda arz edeceğim.» ' 

Alâeddin Yılmaztürk, Adalet Partisi Grupu tem
silcisi. «Muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur.» 

Ali Alkan, Adalet Partisi Gnıpu temsilcisi. «Mu
halifim. Söz hakkım saklıdır. Gerekçesini Genel Ku-
riiida açıklayacağım.» 

Fikret Gündoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu temsilcisi. «Kabul». 

İmadettin Elmas, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
temsilcisi. «Kabul.» 

Sırrı Atalay, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tem
silcisi. «Kabul». 

Hasan Güven, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
temsilcisi. «Kabul». 

Seîâhaddsn Babüroğln, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu temsilcisi. «Kabul.» 

Suphi Karaman, Millî Birlik Grupu temsilcisi. 
«Kabul». 

Zeyyat Baykara, Kontenjan Grupu temsilcisi. 
«Kabul». 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Başkanvekili Sa-
yjn Gündoğan ve arkadaşları, verdikleri son önerge 
ve ekleriyle, yalnız Divanîn teşkiline ilişkin hüküm
lerine değil, şimdi okuduğum davranışlarına ve ne
ticesinden doğan olguya da ters düşmüşlerdir. Bu du
rumu, memleketimizdeki politika hayatının çelişkile
rinden doğan yeni ve fakat hazin birtecelli olarak 
karşılıyorum şahsen. 

Say m senatörler; 
Başkanhk Divannun teşkili için yapılan iki seçim; 

maksat esas ve usul bakımından uygundur ve ilgili 
hükümlerin kaçınılmaz bir gereği tek kişi olan Baş
kanın bölünmezliğini (Başkanlık Divanında bir tane 
Başkan var; üzerinde gruplar kuvveti oranmda hak 
iddia edebilir mi?,.. Katiyen edemez.) ve Başkanlık 
Divanının hukuken tarafsız kıhnmasım düşünen Ana
yasa koyucu, Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerini, 
Anayasa Mahkemesi de, karanmn ilgili kısımlarım 
şu suretle ifadekndirmiştir.» 

Dünkü, müzakerelerde de maddenin sadece bir 
îYkra-i! okunuyor, devamı okunmuyor. Onu; ben, bü
tün halinde okumayı bilhassa lüzumlu addediyorum. 
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Çünkü ihtilâfların doğması, yanlış çözümlere gidil
mesi artık Cumhuriyet Senatosunda son bulsun. 
Onun için üzerinde itina ediyorum, etraflı arz edi
yorum, (A. P. sıralarından alkışlar.) 

«Başkanlık Divanı : 
Madde 84. — Meclislerin Başkanlık divanları, o 

Meclisteki siyasî parti gruplarının kuvvetleri ölçüsün
de Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur.» 

Buraya dikkat buyurun; «Divana katılmalarını...» 
«Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan

ları, kendi Meclislerince üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğu ve gisli oy ile ikişer yıl için seçilirler.» 
(Yani iki yda kadar değil. Saym arkadaşlarım demin 
buna değindi. Hayır, 2 yıl için seçilirler; Meclis Baş
kam da, Senato Başkam da») 

«İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 
salt çoğunlukla yetnlnilir. Meclis Başkanlıkları için 
Meclisteki siyasî parti grupları aday gösteremezler.» 
(Başkanlar ve Başkanvekslierini listede ismen aday 
gösteremiyoruz; ama Cumhuriyet Haik Partisinden 
bir üye olarak dağıtım çizelgesinde yer veriyoruz. 
Bu, dolaylı olarak aday göstermedir.) 

«Başkanlar ve Başkanvekiiîeri, üyesi bulundukla
rı siyasî partilerin veya siyasî parti gruplarının Tür
kiye Büyük Miiîet Meclisinin içinde veya dışındaki 
faaliyetlerine ve görevlerinin yerine getirilmesini ge
rektiren haller dışında, Meclis tartışmalarına katıla
mazlar; Başkan oy kullanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Mecisinin birleşik toplan
tılarında Başkanlık Divanı, Mîllet Mecisi Başkanlık 
Divanîdir.» 

«Madde 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzükleri
nin hükümlerine göre yürütürler. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Mec
lislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında ka
tılmalarım sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti 
grupları, en az on üyeden meydana gelir. 

Meclisler, kendi kolluk isterini Başkanları eliyle 
düzenler ve yürütürler.» 

Anayasa Mahkemesi kararımn ilgili kısmına ge
lince; ilgili paragraflarım arz ediyorum : 

«Öte yandan, 84 ncü maddenin ikinci fıkrasında, 
Meclisteki siyasî parti gruplarının Başkanlık için 
aday göstermeleri yasaklanmıştır. Bu, s'yasî parti 
gruplarından olmayan bir üyenin de Başkan ada
yı olabileceği ve Başkanlığa seçilebileceği demektir. 
Dava konusu kararların dile getirdiği görüş ise, Ana
yasanın açıkça verdiği böyle bir haktan yaraıîanıl-

| ması olanağım ortadan kaldırmakta ve Anayasaya 
eykınîığım kendi kendine daha da belirgin kılmak-
teidu'.» 

O zaman, Adalet Partisi Grupunun Genel Kuru
ra sunduğu dağıtım çizelgesinde (Bugünkü önergenin 
dağıtım çizelgesinde olduğu gibi) Başkanlık A. P. 
kontenjanında gösterilmişti, onun payında gösteril
mişti. Ona karşı bir mütalaadır Anayasa Mahkeme
sinin mütalaası. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biliyoruz Sayın 
Alpan, 

CUMHURBAŞKANININCA S. Ü. GRUPU 
ADİNA CİHAT ALPAN (Devamla) — Efendim, siz 

j bilirsiniz; ama sayın yeni arkadaşlarımız var. 
j NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 10 dakika konuş

ma müdeitiniz var. Buna riayet edin. (A. P. sırala
rından «Başkan var» sesleri.) 

Başkan son usulsüzlüklerini yapıyor. Yarım saat 
konuşamaz. Başkan var mı orada?... 

CUMHURBAŞKANININCA S. Ü. GRUPU 
ADINA CİHAT ALPAN (Devamla) — «Meclis Baş
kanının siyasî parti grupları dışında kalanlardan se
çilebileceği, ancak Başkanlık Divanînin bir oranda 
daha etkisiz bir üyesinin, söz gelimi bîr Divan Kâ
tibinin veya İdare Amirinin mutlaka siyasî parti grup
ları üyeleri arasından getirilmesi gerektiğini kabul 
etmekle, düşülecek çelişki ise ortadadır. (Bir cümleyi 
allıyorum) 

Başkanlık Divanının yansızlığı konusundaki tttiz-
liğ ini açıkça ortaya koymuştur Anayasa. Başkanlık 
Divanının, yansız bir kimlik kazanabilmesi ise, Divan 
üyeliklerinin siyasî parti grupları ve gruplar dışında 
kalanlar arasında olabildiğince dengeli bir biçimde 
dağılmasıyle sağlanabilir.» 

Dava konusu iki kararın, gerek Anayasanın 72 
nci maddesi uyarınca seçilmiş olsun, gerekse Cumhu
riyet Senatosunun öteki üyeleri gibi, aynı koşullara 
bağlı bulundukları 70 nci maddede de belirlenmiş 
tabiî üyelerden bulunsun (Anayasa Mahkemesi buna 
şunun için değiniyor: 1973 seçiminde dağıtım çizel
gesinde Millî Birlik G'rupu üyeleriyle Kontenjan Gru-

I pu üyeleri dağıtıma dahil edilmemişlerdi; yani ikin
ci sınıf bir üye durumuna düşürülmüşlerdi. Bu konu
daki dileğimizi inceleyen Anayasa Mahkemesi ceva
bım bu suretle veriyor.) 

I «.... Nitekim ayrımı yok iken, siyasî parti grupla
rına measup üyelere değişik hak ve yetkiler tanıya-

I tak imtiyazlı bir zümre durumuna getirdiği de orta-
I dad?r. 
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Özetlemek gerekirse; Cumhuriyet Senatosundaki 
siyasî parti grupları, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanına ancak kendi güçleri ölçüsünde, bu. ölçünün 
ne altında, ne üstünde olmaksızın katılırlar, Başkan
lık Divanına katılma, siyasî grupların tekeli altında 
yalnız bunlara tanınmış bir imtiyaz değildir; Diva
nın bu paylaşma sonunda boş kalan üyeliklerine (Ya
ni Başkan seçiminden ve partilerden sonra boş kalan 
üyeliklerine) siyasî parti grupları dışındakiler girer
ler, siyasî parti gruplarının güçleri oranı saptanırken, 
siyasî parti gruplarının üyeleri toplamı değil, Cum
huriyet Senatosu üye tamsayısı esas alınır. Başkanlık 
Divanına ilişkin olarak bu ilkelere dayanılmaksızın 
yapılan her düzenleme Anayasaya aykırı düşer. 

Anayasanın 84 ncü maddesine göre Başkan, hiç 
bir siyasî grupun payına verilemeyeceğinden ve her 
Senato üyesi Başkanlığa adaylığını koymak ve Baş
kan seçilmek hakkını taşıdığından, Başkan, seçimi 
öncelikle ve ayrı bir oturumda yapılmaktadır. Hal
buki Sayın Gündoğan'ın önergesinin bîr ekinde, Baş
kan, eskiden olduğu gibi, Anayasa Mahkemesinin 
bozduğu gibi, gene bir parti kontenjanında, Cumhu
riyet Halk Partisi kontenjanında gösterilmiştir. 

Siyasî grupların Başkanlık Divanında, kuvvetle
ri oranında ve gösterdikleri adaylarıyle, temsil edil
meleri de, ikinci bir seçim ile Genel Kurulun kararı
na bağlanmaktadır. Genel Kurulumuz görevdeki Baş
kanlık Divanını da 25 Aralık 1975 tarihinde yaptığı 
iki oturumda bu cereyan tarzına göre seçmiştir ve 
Başkan Sayın Anburun, oylamaya katılan 168 üye
den 140'ının oyuyla seçilmiştir. 

İşte böylece teşkil edilmiş olan Başkanlık Diva
nı, siyasî grupların bugünkü kuvvet oranlarına daya
nılarak verilen bir önerge ile tümden değişikliğe gö-
türülemez, fakat hemen ilâve etmek isterim ki, tüm 
halinde dokunulmazlık da taşımaz. Bu hususa bilâ-
hara değineceğim. 

Sayın Gündoğan'ın önergesiyle yapılmak istenen 
değişiklik, Başkanlık Divanının görev süresini ta
mamlayacağı 31 Ekim 1977 tarihinden sonra esasen 
gerçekleştirilecektir ve belki grupunun kuvvet ora
nı daha da artmış olarak... Sayın Gündoğan'ın Grup 
Başkanvekili olarak bu konudaki özlemini ve öteden 
beri takdirle izlediğim çabasını bu tarihe kadar sür
dürmesini şahsen tavsiye ediyorum ve buna da ina
nıyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 16 se
nelik özlem nasıl... 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Sayın Gündoğan, 
kendi Grup Yönetim Kurulunun... Efendim, dikkat 
buyurun, burası da eylem, işlem bakımından bir in
celik taşıyor. 

Sayın Gündoğan, kendi Grup Yönetim Kurulunu 
bu seçim sonucunda yenilemek ihtiyacını duyma
dan... - Madem dönem başı diyorlar, dönem başın
da ise yenileyin Grup Yönetim Kurulunu... - ve bu
na gitmeden değişiklik önergesi vermek ve bu öner
genin görev süresinin ve yetkisinin bittiğini dün Da
nışma Kurulunda İsrarla iddia ettiği Başkanlık Diva
nı vasıtasıyle Genel Kurulumuza getirilmesini iste
mekle bir işlem ve eylem çelişkisine de düşmüş bu
lunmaktadır. 

Sırası gelmişken belirtmek isterim ki; 1964 tarihli 
İçtüzüğümüzden 9 yıl sonra 1973'te yürürlüğe konul
muş olan Millet Meclisi İçtüzüğü mütalaamıza kay
nak olan esasları içermekte ve bu esaslar bir ihtilâfa 
düşülmeden o tarihten bu yana uygulana gelmektedir. 
Bunları yeni arkadaşlarım için gene, süratle okumak 
istiyorum. Maddeler bizim maddelerden kısadır. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 9 ncu maddesi : 
«Başkanlık Divanı bir Başkan, dört Başkanvekili, 

üç idareci üye, yedi Divan üyesinden kurulur.» 
(Bizim de aynı mahiyette bir maddemiz var.) 
«Gerektiğinde Genel Kurul, Danışma Kurulunun 

teklifi üzerine idareci üyelerin ve Divan üyelerinin 
sayısını artırabilir.» 

«Madde 10. — Yasama dönemi başında üyelerin 
and içme töreninden sonra ve gizli oyla iki yasama 
yılı için Başkan seçimi yapılır. Başkan seçimi için si
yasî parti gruplarınca aday gösterilemez. Başkan, 
Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu
nun oyu ile seçilir. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağ
lanamazsa üçüncü ve daha sonraki oylamalarda se
çilebilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oya yeterlidir. 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı, siyasî par
ti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüz
de oranlarını ve bu oranlara göre her siyasî parti 
grupuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sa
yısını tespit eder ve Danışma Kuruluna bildirir. Baş
kanlık Divanındaki görev yerleri Başkanvekilliklesri 
için iki adedi Millet Meclisi üye tamsayısının salt 
çoğunluğuna sahip siyasî parti grupuna ait olmak 
üzere oram en yüksek olandan başlayarak sıra ile 
dağıtılır. İdareci üyeliklerle Divan üyelikleri için gö
rev yerleri dağıtımı Danışma Kurulunun görüşü alın-
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diktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılır. (Ki, bizde
ki gil>i bu dağıtımda bir puan uygulaması yoktur,) 
Siyasî parti grupları kendilerine düşen yerler için 
adaylannı gösterir, bu adayları gösteren listenin Ge
nel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim 
tamamlanmış olur. 

Millet Meclisi Başkanvekil'eri, idareci üyeleri ve 
Divan üyeleri iki yasama yılı için seçilirler, (Ki, bu 

da çok makul bir sebebe dayanıyor. Çünkü, Millet Mec
lisi ara seçimleri bizim yenileme seçimlerimiz gibi 
iki yılda bir yapılır.) Bu görevlerde herhangi bir su
retle boşalma olması halinde yeni seçilen Divan üye
si eskisinin görev süresini tamamlar.» 

Şimdi, benim çözüm önerime de dayanak olduğu 
için son olarak 12 nci maddeyi arz ediyorum : 

«Başkanlıkta boşalma halinde yeni Başkan seçi
linceye kadar en yaşlı Başkanveküi geçici Başkanlık 
görevini yerine getirir. Başkanlık Divanının diğer 
üyeliklerinde boşalma halinde noksan üyelik tamam
lanıncaya kadar Divanın görev ve yetkisi aynen de
vam eder. Noksan üyelik en kısa zamanda tamam
lanır. Mensup olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona 
eren veya Millet Meclisinde grup kurma hakkını kay
beden bir siyası parti mensubu üyenin, Başkanlık Di-
vanındaki görevi kendiliğinden sona erer. Bu takdir
de de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranların
da değişiklik olması sonucunda. (İşte tanı biz bu du
rumdayız şimdi.) «Bunların Başkanlık Divanında sa
hip oldukları üyeliklerin sayısı ve görev yerleri de
ğişen oranlara uymuyorsa, Başkan, bu durumu tes
pit eder, bunun üzerine 11 nci madde uyarınca ge
reken işlem yapılır. (Yani, tamamlamaya gidilir, se
çimlere.) 

Bütün bu mütalaanın sonucunda tespit ettiğim 
önergeyi Başkanlığa başlangıçta sundum; içeriği 
şöyledir : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divaninin yerelden teşkili için Sayın 

Fikret Gündoğan ve arkadaşları tarafından verilmiş 
olan önerge ve ekleri Anayasa ile Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün ilgili hükümlerine ve Anayasa Mah
kemesinin konuya ilişkin bağlayıcı kararına ve Ge
nel Kurulun yürürlükteki 18 Arahk 1975 tarihli Baş
kanlık Divanı Teşkil Kararma aykırı olduğundan oy-
lanmamasını, oylandığı takdirde reddedilmesine delâ
letlerini rica ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şuası gelince, bunu, Başkanlığa sunacağını. 

Sayın senatörler; 
Başkanlık Divanında türlü sebeplerle boşalmalar 

olur. Bunları saymaya gerek yoktur sanırım. Bu se
beple Başkanlık Divanı dokunulmaz bir nitelik de 
taşımaz. O halde, Başkanlık Divanı üzerinde yeni 
kuvvet orsalarımıza göre ne yapmak gerekiyor, te-
amülkrimize göre yapılacak iş nedir? Çünkü bizim 
İçtüzüğümüzde buna mesnet olacak bir hüküm, ce-
vsz verecek bir hüküm maalesef yoktur. Teamüllere, 
olumlu teamüllerimize göre yapılacak iş boşalan ve 
boş kalan görevleri sahiplendirerek Başkanlık Diva
nını tamamlamaktır. Şimdi bunu dile getiren ikinci 
önergemi de arz ederek konuşmamı bitirmek istiyo
rum. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan üçtebir ye

nileme seçimleri sonucunda, Cumhuriyet Senatosun-
daki kuvvet oranları aşağıda gösterildiği gibi değiş
miş bulunmaktadır. 

2. Yeni kuvvet oranları dolayısıyle Başkanlık Di-
vamndaki İdare Amirlerinden Adalet Partili sayın 
üyenin görevi ile Divan kâtiplerinden grupsuz sayın 
iki üyenin görevleri sona ermiştir. 

Ayrıca; Adalet Partili bir saym üyenin (Sayın 
Çanılıca'nm), seçime katılmaması yüzünden bir Di
van Kâtipliği üyeliği de boş kalmıştır. 

3. Yeni kuvvet oranlarına göre, Başkanlık Diva
nında boşalan yerlerden İdare Amirliğinde grupsuz 
bir saym üyenin, bir Divan Kâtpliğinde (yeni kuv
vet oranına göre artan puanının karşılığı olarak) Cum
huriyet Halk Partili bir saym üyenin, bir Divan Kâ-
t'pMğinde, Millî Birlik Grupundan bir saym üyenin 
görevlendirilmesi ve boş kalmış olan Divan Kâtip
liğinin ise Adalet Partili bir saym üye ile doldurul
ması gerekmektedir. 

4. Görevi 31 Ekim 1977 tarihine kadar sürecek 
olan Başkanlık Divanının buna göre tamamlanması 
için gereğini rica ederim. 

Saygılarımla.» 
Saym senatörler; 
Yeni Hükümetin teşkiline girişilmiş olan bu çok 

hassas günlerde Anayasa Mahkemesinin bağlayıcı ka
ran ile doğru uygulaması saptanmış ve Cumhuriyet 
Senatosunca da denenmiş ve yerine oturtulmuş oîan 
Başkanlık Divanı konusunda, bizi geriye götürücü ve 
yanhşîan tekrarlatıcı bir ihtilâfa girilmemesîni ve bu 
ihülâıin sürdürülmesi İîe Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı seçimlerinde de etkili olabilecek çekişmeli bir 
doruma ve tutuma girilmemesîni gruptunuz adına 
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takdirlerinize arz eder teşekkür ve saygılarımı suna
rım. (Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gnıpu sıralanndan 
ve Adalet Partisi sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aipan. 
Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunun sa

yın üyeleri; 
Daha başlangıçtan itibaren arz etmiş olduğum 

bir keyfiyeti tekrar dikkat nazarlarınıza arz ederim. 

Konumuz, yaptığımız müzakere, Anayasanın bazı 
maddelerinin, gruplarımız arasında, saym üyeleri
miz arasında birbirine uygun şekilde, muvazi şekilde 
anlaşılmaması keyfiyetidir. Onun için fevkalâde mü
himdir: Başlangıçta bunu arz etmiştim. Konuşma 
usulümüz, Danışma Kurulumuzun orantılar hakkın
da bir dağıtım cetveli getirmiş kararı şeklinde değildir. 
Danışma Kurulumuz bu hususu müzakere ederken 
Anayasa maddelerinin aynı tarzda anlaşılmaması 
keyfiyetini müzakere etmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kendini kur
tarmak için uğraşma Başkan. 

BAŞKAN — Değil efendim, istirham ederim. 
Hep oradaydınız, herkes oradaydı efendim. Rica ede
rim, bütün gruplar oradaydı. Aynen söylüyorum. 
Nitekim müzakerelerimizi açarken de bugün bunu 
tekrar etimi. Konuşma durumumuz İçtüzüğümüzün 
13 ncü maddesinin son fıkrasına göre buraya Danış
ma Kurulu tarafından intikal ettirilmiş olan bir hu
sustur. Buraya intikal ettirilme kararı böyle alındı. 
Elimizde bir tek önerge vardı. Sayın Ha rk Partisi 
Grupunun vermiş olduğu önerge. Şimdiye kadar 
bunun üzerinde gayet geniş surette müzakere yapıldı. 
Ş'mdi son grup adına konuşmuş olan Sayın Aipan 
aynı hadise için bir önerge daha getirdi; iki önerge 
olmuş oldu. 

ABDULLAH ERCAN (Çorum) — Danışma Ku-
ru!u karan, önerge yok. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, anlaşılma tarzı 
için bunun da bir önerge şekline getirilmesi sizin 
grupunuzun elindedir. 

FİKRET GÜNBOGAN (İstanbul) — Değil efen
dilin. 

BAŞKAN — Öyledir efendim, elinizdedir efen
dim. (C.H.P. sıralarından «Oyla oyla» sesleri) Evet 
efendim. Bu ikisini ayrı ayrı oylayacağız. Yani öner
genin müzakere edilmesi keyfiyetini oylayacağız. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Oylama yok 
efendim, oylama yok. 

BAŞKAN — Önergeler gelmiştir efendim, iki 
Önerge olmuştur. Oylamaya gidilecektir efendim. İç

tüzüğümüzün 13 ncü maddesine göre bize intikal 
etmiş olan bir konu şeklindeki durumu arz ediyorum. 
Bu meseleyi çözmeye mecburuz. 

Sayın arkadaşlarım, şunu da arz ediyorum. Ana
yasamızda da »İçtüzüğümüzde de (Bazı hususlar ge
liyor öyle tezahür ediyor) açıklıklar oluyor. Bizi ters 
anlamlara sevk ediyor ve bazen de çelişkilere düşme
mize vesile ile bir daha ne Başkanlık ne de Divan 
hakkında sık sık vuku bulmakta olan bu tarzdaki 
münakaşaların sonunu atmış oluyoruz. Anayasa mad
delerinin açıklığı tebarüz etmiş olur. Onun için zan
nediyorum ki; hiç birimizin incinmesine sebep olacak 
bir hadise yok, bilâkis Divanı da sizin seçtiğiniz 
Başkanı da bu vesile ile korumaktasınız. Bundan 
sonrakilerin başına böyle bir hadise gelmesin hiç ol
mazsa. Benim burada durmakîığımın bir sebebi de 
budur. İstirham ederim. 

Tekrar arz ediyorum; iki önerge gelmiştir. Usulen 
bu önergelerin aykırısı hangisi ise evvelâ onun oya 
konması lâzım gelir; Bunun için oylamada tekrar 
hafızalarınızı tazelemek ve yardımcı olmak maksa
dıyla her iki önergeyi birer defa daha okutacağım 
efendim. 

Birinci önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

5 Haziran 1977 seçimleri sonucunda Cumhuri
yet Senatosu yapısı ve siyasî parti gruplarının kuv
vet oranlan önemli ölçüde değişmiştir. 

Bugünkü Başkanlık Divanı 5 Haziran 1977 ön
cesi Cumhuriyet Senatosu yapısına uyguri olarak 
Adalet Partisi Grupumın 77 üye ile 41,84 puanla, 
Cumhuriyet Halk Partisi 62 üye ile 33,69 puanla 
temsil edilmek suretiyle teşekkül etmiştir. 

Oysa 5 Haziran 1977 seçhnferi sonucunda Cum
huriyet Halk Partisi 78 üyeye ve 42,39 puana, Ada
let Partisi 64 üye ile 34,78 puana malik olmuşlardır. 
Bugünkü Başkanlık Divanında Adalet Partisi Grupu 
kuvveti oranında fazla puanla ve üye ile temsil edil
mekte, Gımhuriyet Halk Partisi ise kuvveti ora
nından az puan ile ve az üye ile temsil edilmekte
dir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 84, 85 ve İçtüzüğün 
4, 3, 5, 8 ve 13 ncü maddeleri hükümleri gereğince 
Başkanlık Divanının ve komisyonların ekli oran çi
zelgesine göre yeniden teşkil edilmek üzere dağıtım 
cetvelinin buna göre düzenlenmesini Danışma Kurulu 
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karan olarak İçtüzüğün 8 ve 13 ncü maddeleri uya
rınca Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna karar 
halinde götürülmesini arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
C H P . Grup Başkanyekiîi Başkanvekiii 

Fikret Gündoğan Rahmi Erdem 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekiii İdare Amiri 
Ergün Ertem Mehmet Ali Ankan 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Ekrem Kabay Abdulgani Demirkol 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan üçte bâr ye

nileme seçimleri sonucunda Cumhuriyet Senatosun-
daki kuvvet oranları aşağıda gösterildiği gibi değiş
miş bulunmaktadır. 

2. Yeni kuvvet oranları dolayısıyle Başkanlık 
Divanındaki İdare Amirlerinden A.P.'Ii sayın üyenin 
görevi ile Divan Kâtiplerinden grupsuz iki saym üye
nin görevleri sona ermiştir.: Ayrıca A.P.'M bir sa
yın üyenin seçime katılmaması yüzünden bir Divan 
Kâtipliği üyeliği de boş kalmıştır. 

3. Yeni kuvvet oranlarına göre, Başkanlık Di
vanında boşalan yerlerden İdare Amirliğinde grup
suz bir sayın üyenin, bir Divan Kâtipliğinde C.H.P.'Ii 
bir sayın üyenin, bir Divan Kâtipliğinde Millî Bir
lik Grupmıdan bir sayın üyenin görevlemliriîmesi ve 
boş kalmış olan Divan Kâtipliğinin ise A.P.'Ii bir sa
yın üye ile doldurulması gerekmektedir. 

4. Görevi 31 Ekim 1977 tarihine kadar süre
cek olan Başkanlık Divanının buna göre tamam
lanması için gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kontenjan Grupu Başkanvekiii 

Cihat Alpan 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Aleyhinde. 
(C.H.P. sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, önerge
yi müzakere açmak için okutmadım efendim, oyla
mak üzere ıttılaınıza arz etmek için okuttum, her iki 
önergeyi. 

Saym arkadaşlarım, 
Bu oylamanın nasıl yapılması lâzım geldiği hak

kında bir önerge gelmiştir, onu arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin hitanımda yapılacak oylamanın, 

önergelerin oylanmasının açık oya arzını arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın Afyonkaraiha'sar 
İskender Ceniap Ege Kâzers Karaıağaçkoğüa 

Eskişehir İznü'r 
Ömer Ucuza! Süleyman Tünce! 

İstanbul Adana 
Erdoğan. Adalı M. Nuri Âdemoğlu 

Kocaeli Kars 
Lûtfi Tokoğhı Yusuf Ziya Ayrım 

Kütahya Konya 
Ahmet Özmumcu Muzaffer Demlrtaş 

Elâzığ 
Cahit DaJokay 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ünaldı, 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, Ana

yasaya aykırı olan bir husus oyîanamaz, onun için 
önergeyi nazları itibara almamanız lâzım. (C.H.P. sı
ralarından «Anayasayı yeni mi öğrendiniz» sesleri, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 
Huzurunuza iki önerge geldi, bu Anayasanın 

anlaşılması hakkında da sizlerin mütalâanızı bildi
ren bir durumdur. Bu eğer aykırı şekilde teceli eder
se bunun da ayrıca tashihi yolları vardır, onun 
için müsaade ederseniz her iki önergeyi okuttum..? 
(C.H.P. sıralarından «Oyla, oyla» sesleri.) 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S .Ü . ) — 
Saym Başkanım, evvelâ birinci önergenin okutul
ması lâzım. Sayın Ünaîdı'nın belirttiği gibi, birinci 
önergede ilk dileğim oylanınamasıdır. Buna göre 
ikincisinin oylanması gerekir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan, efendim burada iki tane önerge var, bir öner
genin Sayın C.H.P. idarecileri tarafından verilen öner
genin oylanmayacağı hakkında bir kanaatimiz var, 
bunu çıktık çeşitli şekilde ifade ettik. Şimdi, Saym 
Alpan'ın vermiş olduğu bir önerge var reddi için, 
biz o önergenin açık oya tabi tutulması için verdik 
önergeyi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 
Saym Cihat Alpan tarafından grupları atlına ve

rilmiş bulunan Anayasaya aykırı olduğundan ötürü 
oylanmaması gerektiği hususunda bir önerge var. 
Bu önergeyi burada zuhulen iki önerge şeklinde arz 
ettim, bu vaziyette üç önerge vardır, bu önerge di-
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ğer iki önergenin oylanıp oylanmaması hakkında. 
Anayasaya aykırıdır, diye bir iddia var, tensip eder
seniz bu önergeyi okutacağım, evvelâ bunu hallede
lim efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divanının yeniden teşkili için Saym 

Fikret Gündoğan ve arkadaşları tarafından verilmiş 
olan önerge ve ekleri Anayasayla Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün ügâli hükümlerine ve Anayasa Mah
kemelinin konuya ilişkin bağlayıcı kararma ve Genel 
Kurulun yürürlükteki 18 Aralık 1975 tarihli Başkan
lık Divanı teşkil kararma aykın olduğundan oylanma
masını, oylandığı takdirde reddedilmesine delâletleri
niz' rica ederim. 

S.îyg'lariîîîla, 
Cihat Alpan 

Kontenjan Grupu Başkanvekili 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bu önerge üzerinde açık oy istiyoruz, 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «Oylan

dığı zaman reddedilsin» diye önerge olur mu Saym 
Başkan? 

BAŞKAN — Bu önerge meseleyi çözecektir. İsim 
okumak suretiyle açık oylarınıza arz edeceğim. Ka
bul, ret veya çekiııser demek suretiyle cevap verecek
siniz. 

Buyurun efendini... (Gürültüler.) 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında bir hususu arz etmeme müsaade eder misi
niz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan...,. 

BAŞKAN — Efendim?... 
MACİT ZEREN (Amasya) — Saym Alpan tara

fından verilmiş olan önerge, Riyaset Divanını ikaz için
dir, bunu oylayamazsımz. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Meseleyi sizin takdirinize bırakmıştır. Oylanma
ması lâzımdır. 

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

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Verilen öner

gede size yüklenen bir görev var. Önerge içinde «Red
dedilmesine delâletlerinizi rica ederim» deniyor. 

Saym Başkan, bu önergenin muameleye konulma
sı mümkün değildir. Yalnız, her şey olur, her şey bek
lenir. Bu müzakereler bitip, oylama sonucu alınınca
ya kadar bu birleşimin devamım istiyorum. Evvelâ 
onu halledelim. 

BAŞKAN — Evet efendim, saat Î9.ö0"da efendim. 
(C: H. P. sıralarından gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, şimdi halledilmesi lâzım. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Önergenin ne za
man oylanacağını müsaade edin de Başkan halletsin. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, lütfen meseleyi 
hüsnü suretle ve ayrıca yanlış anlamaya sevkedecek 
tarzda bir duruma sokmadan halletmemiz lâzım ge
lir. 

Anayasaya aykırıdır veya değildir. Bu oylama bu
nu halledecektir. Anayasaya aykırı değilse, «Değildir» 
diyeceksiniz, bu önergeyi kabul edeceksiniz. (C. H. P. 
sıralarından «Böyle bir oylama olur mu?» sesleri.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biz Anayasaya aykırı olup olmadığına dair karar 
veremeyiz. Ona Anayasa Mahkemesi karar verir. Biz 
Anayasa Mahkemesinin yerini alamayız, bu hususta 
karar veremeyiz, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu öner
geyi oylayamazsımz. (Gürültüler, karşıhkh konuşma
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, dediğinizi anlamıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anayasaya 
aykırı olup olmadığına karar verebilmemiz için Ana
yasa Mahkemesi olmamız lâzım gelir. (Karşılıklı ko
nuşmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. (Gürül
tüler.) 

Efendim, herkes hep beraber konuşursa, ne de
mek istediğinizi buradan anlıyamıyorum. Biz mesele
yi çözmeye çalışıyoruz. Lütfen bana yardımcı olun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu öner
geyi oylayamazsımz, 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Saym Başkan, 
bir hususun Anayasaya uygun olup olmadığı oylana-
maz. Ancak, Başkanın takdiridir; müzakerelerin ışığı 
altında Anayasaya aykırı gördüğü takdirde oylamaz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

«Anayasaya aykırıdır» diye iddia ediyoruz, oyla-
namayacağmda da bu sebeple ısrar ediyoruz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Başkan, 
sizi suça teşvik ediyorlar. Uymayın onlara. Sonra kur
tarmazlar sizi. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen tek kişi olarak ko
nuşan. Çünkü, biraz evvel bana yardımcı olmanızı ri
ca ettim. Yanhş bir iş de yapabiliriz. Bunu yapmaya
lım, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, her halde bir şey söy
leyeceksiniz, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
bir hususun Anayasaya aykın olup olmadığını tayin 
edecek merciler var. Grupumuz tarafından bir öner
ge verilmiştir. Bu önergenin oylanması isteniyor. Üze
rinde müzakere de yapıldı. Şimdi oylanacak. Kabul 
edildiği zaman eğer bunun Anayasaya aykırı olduğu 
ileri sürülüyorsa, o zaman gideceğimiz merciler var
dı v. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
C. H. P. Grupunun verdiği bir önerge var im? (C. H. P. 
sıralarından «Danışma Kurulunun önerisi var» sesleri.) 

Beyefendi, C. H. P. Grupunun önergesinden bah
sediyor da.., 

BAŞKAN — Saj'in arkadaşlarım, bu son verilmiş 
c'.an, daha doğrusu ilk olarak verilmiş olan önergeyi; 
yani Sayın Cihat Alpan tarafından verilmiş olan öner
geyi bir defa daha okutuyorum. Lütfen sükûnetle he
pimiz dinleyelim. (C. H. P. sıralarından «Okundu, 
bir daha okunmasına ne lüzum var» sesleri.) 

Efendim, lütfen hepimiz dinleyelim, ondan sonra 
yapacağımız muameleye avdet edeceğiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, evve-â biraz evvel arz ettiğim veçhile, saatin 
18 30'a geldiğini görerek, bu müzakerelerin bitimine 
ve oylama sonucunun alınmasına kadar birleşimin de-
vnmma lütfen karar alalım. (A. P. sıralarından gürül
tüleri 

BAŞKAN —• Daha yarım saat var efendim. (Gü
rültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lütfen ala
lım efendim, şimdi oylamaya geçeceksiniz. Oylama 
uzayabilir, onun için şimdiden bu kararın alınması ge
rekir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Alpan'ın önergesini dinleyelim diye tekrar 
okutuyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divanının yeniden teşkili için Sayın Fik

re! Gündoğan ve arkadaşları tarafından verilmiş olan 
önerge ve ekleri Anayasayla Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün ilgili hükümlerine ve Anayasa Mahkemesi

nin konuya ilişkin bağlayıcı kararına ve Genel Ku
mlun yürürlükteki 18 Aralık 1975 tarifeli Başkanlık Di
vanı teşkil kararma aykın olduğundan oylanmaması
nı, oylandığı takdirde reddedilmesine delâletlerinizi ri
ca ederim. 

Saygılarımla, 
Kontenjan Grupu Başkanvekili 

Cihat Alpan 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bu önerge oylanabilir efendim. Oylanmas-m ta
lep ediyoruz. Bu önergenin oylanması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müsaade buyu
run, daha müstacel bir durum var, müsaade ederse
niz evelâ onu halledelim, 

Çalışma müddetimiz bitiverir, müzakeremiz yarım 
kalabilir. Onun için müzakere bitinceye kadar birleşi
min devamı hususunu oylayalım. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin Başkanlık Divanı ve komisyonla

ra! kuvvet oranları ve dağıtım çizelgesine göre yeni
den kurulmasına ilişkin Danışma Kumlu karannm 
oylanmasının ve diğer işlemlerin bitimine kadar bugün
kü birleşimin devamına karar verilmesini arz ve tek
lif ederim, 

' C. H. P. Grup Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

Sayın Başkanlığa 
Üzerinde görüştüğümüz konunun halline kadar 

çalışma süresinin uzatılmasını teklif ediyorum. 
Saygılarımla» 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Neyin aleyhinde konuşacak? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Özgürlük... 
(C. H. P. sıralarından «Yeni mi anladınız?» sesleri.) 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun Sayın 
Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlanm; 

Müzakere etmekte olduğumuz konunun İçtüzü
ğün hangi maddesine göre müzakere ettiğimizi hâlâ 
tespit etmiş değiliz. Sayın Başkan, müzakerelerin 13 
ncü maddeye uygun yapıldığını ifade etmekte, Cum-
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hurîyet Halk Partisinin sayın üyeleri ise İçtüzüğün 
8 nci maddesi içerisinde müzakere yapıldığım söy-
Itîîiektedirîer. 

Şimdi bir defa, eğer hakikaten İçtüzüğün 8 nci 
maddesinin çerçevesi içerisinde bir müzakereye gi
rişmiş isek, yapılan müzakerelerde konuşmalar grup
lar adsna 10 dakikayı geçmemiş olması lâzım gelir, 
10 dakikayı aşmıştır ve Cumhuriyet Halk Partili 
üyeler bu konuşmaların uzamasına itirazda bulun-
rnanîkşlardsr. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Niçin 
konuşuyor Sayın Ege, Sayın Başkan?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir nok
taya geleceğim, niçin konuştuğuma anlatacağım. Bi
raz dinlerseniz niçin konuştuğumu anlarsınız. 

Bu müzakereler 13 ncü maddeye göre genel mü
zakere usullerine uygun olarak yürütülmektedir. Ya
ni, Başkanlık Divanının kararı üzerindeki, Kasım 
ayında çizelgenin tespitinden sonra yapılan müzake
re değîidir. Bunu Sayın Başkan ifade etti; fakat 
Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticilerinden Sayın 
Almaca kürsüye gelerek Sayın Başkanın bu müza
kereleri yanlış yönettiğini, tutumu hakkında konuş
mak suretiyle tespit etmek istedi. Yani, güya Sayın 
Başkan, müzakereler 8 nci madde içerisinde yürü
tüldüğü halde meseleyi başka yöne çektiğini ifade 
e «ti. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum : Şu
rada Sayın Alpan'm bir ifadesi oldu, muhterem ar
kadaşlar. Aşağı yukarı dün yemin ettik, bugün ikin
ci gün ve bismillah deyip karşılıklı müzakereye gir
dik. Bu müzakerelerin sıhhatli yürümesini arzu edi
yorsak, lütfediniz meseleleri sıkboğaz etmeyelim. 

Ben Sayın Başkanın yerinde olsam kendisine yö
neltilen bu haksız ithamlar karşısında toplantıya ara 
veririm ve zabıtları getirtirim, zabıtları çıkarttırırım, 
burada kendisini usulsüz müzakere yürüttüğünü id
dia edenlerin gözünün önüne sererim. Bunun seril
mesi lâzımdır bu bir. İkincisi... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Başkan olduğun za
man yaparsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
Başkan da oldum, olurum da ve biz buraya 100 kişi 
ile de geldik muhterem arkadaşlarım. Hiç bir şıma
rıklık yapmadık. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Hiç bir şımarıklık yapmadık ve yine de geliriz. 
Onun için hiç üzmeyin kendinizi ve sizin gibi de 
Anadolu devrimi mevrimi, gibi lâflar kıvırmadık 
burada anladınız mı?.. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 
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HASAN İLDAN (Elâzığ) — Zulüm yaptınız zu
lüm. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Mü
saade edin canım, biz sizi senelerdir; 16 sene çektik, 
biraz da siz bize katlanmaya çalışın, alışın, alışın bi
raz. Bu iş böyle işte, biz de öğreniyoruz, 16 sene 
sonra öğrendik bunu, sizin gibi daha önceden öğrene
medik. 

Sayın Başkan, 
Bu müzakerelerin burada kesilmesi lâzım. Şu ba

kımdan kesilmesi lâzım; /ahâliniz bir defa şu yü
rütmekle olduğunuz müzakereyi İçtüzüğün hangi 
maddesine göre yürüttüğünüzü tam manasıyle ka
milen tespit etmeniz gerekir. Bunun için de sizin bu
radaki beyanlarınıza iltifat etmeyen arkadaşların, be
yanlarınızın ancak zabıtlar tetkiki ile tespit edilebi
leceğine göre zabıtların tetkiki ve müzakereyi hangi 
madde üzerinde yürütmekte olduğunuzu ortaya koy
mak durumundasınız. Çünkü, burada karşılıklı ileri 
geri konuşmalar oldu, bunlara İçtüzüğün 13 ncü 
maddesi muvacehesinde müzakere yapıyorsak söz 
verebilme ve karşılık, cevap verebilme imkânı doğa
caktır. Şahısları adına söz alan arkadaşlar da konuş
ma imkânına sahip olacaktır. Şimdi meseleyi bir ka
rambole getirerek (Hani bize bazan böyle nutuk 
çekiyordunuz; ellerinizi uzatarak «Oy çoğunluğunu
za güvenerek bunu yapamazsınız» filân diyordunuz, 
bakıyorum aynı yollara gidiyorsunuz) oy çoğunluğu
nuzla siz de bizi susturmaya çalışıyorsunuz, haydi 
bakalım Allah muvaffak eder inşallah. O bakımdan 
bu önergenin reddini talep ediyorum ve ciddî olarak 
arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu önergenin 
reddedilmesi, normal saatla hakikaten celsenin tatil 
edilmesi hiç bir şekilde bir şeyi ortadan silme/; ama 
meseleyi sıkboğaz etme haline getirdiğiniz takdirde 
uyumlu bir çalışmaya imkân olamayacağını arz ede
rim. Bu önergeye iltifat edilmemesini istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu arz 
edeyim : 

içtüzüğümüzün 13 ncü maddesi son fıkrasına gö
re Danışma Kurulunun göndermiş olduğu bir teklifi 
müzakere ettik. O şekilde müzakere ettik, 8 nci mad
de usulüne göre değil. Şimdiye kadar öyle yaptık, 
müteaddit defalar da bunu arz ettim. 

İkincisi; 
Tensip ederseniz evvelâ bu birinci önergeyi açık 

oya koymamız lâzım geliyor. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 
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ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Süre ba-
kmundan önergeyi oylayın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, süre geldiği za
man Başkan kendisi uzatmayı yapacaktır. (C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bizim vermiş olduğumuz önerge hakkında söz 
verdiniz konuşuldu efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge 
üzerinde Sayın İskender Cenap Ege'yi dinlediniz, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, zaman 
oylaması için iki tane önerge gelmişti, başlangıçta 
arz ettim «Zamanı geldiğinde oylarız» dedim. Israr 
ettiniz, bir önerge geriye alındı (C. H. P. sıraların
dan «alınmadı» sesleri) 

Bir önerge geri alındı efendim; fakat önerge 
zapta verildiği için bunun için geriye alma keyfiyeti 
bahis konusu değilmiş bunu öğrendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben sayın öner
ge sahiplerinin önergelerine katılıyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge

nin müzakeresini de yaptınız lütfen oylayınız efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, zaman için verilen 
öneîgeyi oyluyorum, müzakerelerin bitimine kadar 
Birleşimin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Aykırı önerge bir numaralı önergedir. Yani Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen önerge
dir. Aykırı önergeyi açık oylarınıza sunuyorum. 
(«Hangi önerge?» sesleri) 

Aykırı önerge efendim, müsaade buyurun. 

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

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu idarecileri tara

fından verilen önergenin İçtüzüğe ve Anayasaya ay
kırı olduğu, tarafınızdan oylanması gerektiğini ifa
de ettik. 

Ayrıca, Sayın Alpan bir önergelerinde bunu size 
ikazla hatırlatıyorlar. Olmadığı takdirde, eğer oy-
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layacaksanız reddi yolunda oylanması gerektiğini be
yan ettiler. 

İşte biz, bu aykırı olan önergenin açık oya su
nulmasını istiyoruz. Diğer önerge hakkında biz oy
lamaya taraftar değiliz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan; 
Esas önerge, üzerinde müzakere edilen önerge

dir; sonradan verilen önerge aykırı önergedir. Bu 
bakımdan Sayın Alpan tarafından sonradan verilen 
önergeyi oya ar* etmeniz gerekir. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Aykırı önergeyi tespit noktasında, Sayın Baş
kanın bir yanlış değerlendirme içinde olduğu kanı
sındayım. Ben buraya gelirken Sayın Ünaldı da onu 
söylediler. 

Şimdi, aykırılığı neye göre tespit edeceğiz? Ay
kırılık, konuşmaya esas olan metne göre olacaktır. 
Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tarafın
dan Danışma Kuruluna getirilen ve Danışma Kuru
lunun çoğunluğu ile karar önerisi olarak buraya ge
tirilmiş bulunan bir metni görüşüyoruz. O, görüş
memizin esasıdır. Şimdi onu, aykırı bir önergedir di
ye öne alarak oylamaya imkân yoktur. O, müza
keremizin aslıdır. Ona aykırı düşen önergeler var 
ise onların oylanması lâzım. Arz edeceğimin birinci 
hususu bu. 

İkincisi, Sayın Cihat Alpan'm verdikleri öner
gede iki husus var. Bu önerge aynı anda oylânamaz. 
Buyuruyorlar ki, «Bu önerge Anayasaya aykırıdır 
oylamayın» Bu, bir anlamda Sayın Başkanı ikazdır. 
Sayın Başkan, «Ben bu ikazı dikkate alıyorum veya 
almıyorum» diyebilir veya «almıyorum» diyor ise, 
oya sunacak ise oylânamaz hususunun buradan ge
çirilmesini istiyor ise o zaman bir başka mesele or
taya çıkıyor. 

Sayın Alpan, hemen onun peşinden de «Oylana-
caksa reddi için delâletlerinize arz ederim» diyorlar. 
Efendim, Sayın Başkanın bir önergenin reddine veya 
kabulüne delâleti söz konusu olamaz. Sayın Başkan 
ancak bir önergeyi oya koyar; reddedilir, kabul edi-
liı, delâleti söz konusu değildir. 

Ben, bu metni şimdi Divan Üyesi olarak oradan 
okuyorum. Sayın Başkan oyunuza sunuyorum di
yecek. Eğer, Anayasaya aykırı olduğundan dolayı 
oylanamayacağı hususunun Genel Kurulca tescili is
teniyorsa delâlet meselesi ne olacak?.. 

Sayın Alpan'dan önergesinin bu kısmını açıklı
ğa kavuşturmasını ve müzakereyi kolaylaştırmasını 



C. Senatosu B : 54 14 . 6 . 1977 O : 1 

rica ediyorum. Aksi takdirde yaptığımız işlemin hiç 
bir anlamı kalmayacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Alpan önergenizi lütfen izah 

ederek açıklığa kavuşturun. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Müsaade ederseniz yerimden arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, yerinizden arz edin. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, o konu tartışılırken size gönderilmek üze
re hazırladığım notu aynen okuyorum. 

«Sayın Başkan; 
Birinci önergemin birinci maksadı Başkanı uyar

mak ve Başkam bir karar vermeye davet etmek 
içindir. 

Başkan, bu kararı verebilmek için önergeyi Baş
kanlık Divanında tartışmak ihtiyacını duyabilir; bu
nun için de birleşime veya oturuma nihayet vere
bilir» Bunu hatırlatmamı hoş karşılamanızı rica 
eder, saygılar sunarım. 

Başkanlık Divanı müzakere ederken ret keyfiyeti 
orada meydana çıkacak, burada değil. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sizi suça teş
vik ediyorlar Sayın Başkan. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — 
Yani Başkanlık Divanına, Danışma Kurulunun Ge
nel Kurula getireceği bir konu üzerinde kendisine 
yardımcılık ettim. Tüzükte gayet açık görülüyor. 

Binaenaleyh o önerge üzerinde yapılan tartışma
lar sonunda Başkanlık böyle bir önerge ile karşıla
şırken, kendi içinde Başkanlık Divanı olarak mese
leyi tezekkür edebilir. 

Ben bunu size hatırlatmak için o önergeyi ver
dim ve size hatırlattım; bu notu gönderecektim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Efen

dim, Sayın Alpan'ın önergesi aslında bir önerge de
ğil, zaüâlinize bir mektup şeklindedir. Önergenin 
maksadı açık olur. Temennidir, iki dolambaçlı ama
ca yönelik bir önerge olamaz; usule aykırıdır. 

İkincisi : Önerdiği yol, Danışma Kurulu safha
sında mütalaa edilecek iştir. Dün, zatıâlinizin de bi
raz önce açıkladığı gibi, dokuz saat bütün temsilci
lerin ve Başkanlık Divanı üyelerinin bulunduğu bir 
toplantıda bu konular tartışıldj. Saat 15.00'ten beri 
de Yüce Heyetimiz bu meseleleri tartışıyor. Bu saat-
tan sonra Anayasaya aykırılığı konusu iddia edile
mez ve dikkate alınamaz. 

Şimdi, zatıâlinizin önünde iki önerge var. Bir 
tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun gönderdi
ği önergedir; ikincisi de yine Sayın Alpan'ın verdiği 
önergedir. Bu iki önergeyi oya sunarız. Bunun ne
ticeleri muteber olacaktır ve çalışmamız İçtüzük uya
rınca olumlu olacaktır; onu arz ederim. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rahmi Erdem. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan; 
Zaiıâliniz bir uygulamaya başladığınız zaman, 

Divan Üyesi Sayın Çelebi uygulamanızda bir yanlış
lık olduğundan bahis ile söz aldılar. Yani siz, oylama 
işlemine başlamış idiniz. Yalnız oylamadan, hangi 
önerge diyemeyeceğim buna, çünkü birisi bir Da
nışma Kurulu karandır ve Sayın Çelebi'nin dediği 
g?bi, görüşmelerimizin esasını teşkil etmektedir. Bu 
mu oylanacak, yoksa Sayın Alpan'ın önergesi mi 
oylanacak konusunda fikirlerini çok isabetli olarak 
beyan ettiler. 

Binaenaleyh zatıâliniz oylama işlemine başlamış 
idiniz. Artık oylama işlemine başlıyoruz. Önergeyi 
buyurdunuz, okutuyorum dedikten sonra oylama 
işlemi başlamıştır; fakat orada bir usul hatası ol
duğu Sayın Divan Üyesi tarafından açıklanmış ve 
bu isabetli bir açıklama olmuştur. Artık bundan son
ra herhangi bir konuda müzakere yapılması müm
kün değildir, Oylama işlemi başlamıştır; Sayın Çe
lebi'nin bu husustaki ifadeleri doğrudur. 

Evvelemirde esasım teşkil eden müzakerelerimi
zin Danışma Kurulu kararının zıddına olan, aykırı 
olan Sayın Alpan'ın önergesinin oylanmasına geçil
mesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rahmi Er
dem. 

Sayın arkadaşlarım, Divanda bulunan arkadaşla
rımız (Başkan da dahil ohnak üzere) bilhassa böyle 
elektrikli, gürültülü patırtılı bir durum olursa, o za
man hakikaten bazı yanlışlıklara gidebilir. Esas olan 
husus oylamaya geçmişizdir, iki önerge vardır ve 
bu önergelerin ikisini birden ayrı ayrı okuttum, oku
turken ıttılaınıza arz ettim ve mesele bunun aykırılık 
davasında çıktı. Aykırılık davasında iki itiraz vaki 
oldu. Bu itirazlardan bir tanesi Divan Üyesi arkada
şımız tarafından vaki oldu. Diğer itiraz ise yine Di
van Üyemiz olan Başkanvekili arkadaşımızdan gel
di ve birinci itirazı teyit etti. Aynı kanaatteyim. 

Oylamaya devam ediyoruz. Aykırı olan önerge 
evvelâ oylanacaktır. Onu da siz tespit ettiniz. 

— 499 — 
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Oylamada acık oy istenmiştir. Ad okunmak ve 
«Evet, hayır veya çekinser» demek suretiyle oylama 
yapılacaktır. 

Oylamaya geçiyorum efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Alpan'ın 

iki önergesi vardır. Hangisini oylayacaksın?/ Sayın 
Itaskan?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Oyla
nan önerge, Danışma Kurulunun değişikliği hakkın
da yapılmış olan teklife aittir. İki tekliftir. («Hangi 
önergeyi oyluyorsunuz Sayın Başkan?..» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim. Aykırı olan önerge
yi, yani Sayın Cihat Alpan'ın vermiş olduğu önerge
yi oyluyoruz efendim. Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisinin teklifine karşı Sayın Cihat Alpaıı da bir tek
lif vermişti. Aykın olan odur. Onu koyuyorum açüt 
oylamaya. 

Oylama başlamıştır efendim. 
(Aa okunmak suretiyle oylama yapıldı)' 

BAŞKAN — Oylamada adım okumadığımız ve
ya sonradan gelen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylanmış olan birinci önergenin; 

ya<ı* Sayın Cihat Alpan'ın önergesinin açık oylama 
neticesini arz ediyorum ; 

148 iştirak, 58 kabul, 90 ret; bu önerge reddedil
miştir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

İkinci önergenin oylamasına geçiyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan; ikinci önergeyi Anayasa muvacehesinde oyla-
yamazsımz. Eğer, bu önergeyi oylamakta ısrar eder
seniz, Anayasaya aykırı olan bir önergeye biz menfî 
oylarımızla da olsa oylamaya katılmayız ve böyle
ce Anayasaya uygun hareket ettiğimizi tescil etmek 
isteriz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Anayasa 
Mahkemesi var. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bu iş 
için Anayasa Mahkemesi kurduk. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Başlangıçta iki önerge oylamaya konmuş ve ay

kırı olanından önerge işlemi başlamıştır. Eğer Ana-

| yasaya aykırhığı var idiyse, daha evvel bir defa daha 
i Anayasaya aykın olan önergeyi oylamamız veya bı-
\ rakmamız lâzım gelirdi, Bunun yollan da vardır. Oy

landıktan sonra Anayasaya aykın ise, o takdirde o 
yola gidilir. Oylamaya devam edilecektir, açık oy
lama efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan; hamın için açık oylama talebi yoktur. Ta
lep sahipleri salonda yok, onun için normal oylama 
yapın Sayın Başkan. 

KASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Normal 
oylama yapın Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, telâş
lanmayın biz önergemizde açık oy talebinde bulun-

| maddi ki... 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — İş'arî oya efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Açık oy-

I lama isteyen sayın Senato üyeleri şu anda salonda 
yoklar. Lütfen iş'arî oylama yapın efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, usulsüzlük yap-
[ mayalım, sonra siz itiraz edeceksiniz. 

Çoğunluğumuz hâlâ devam esmektedir. İkinci 
önergeyi tekrar okuduk, bunun için açık oylama is
tenmemiştir; bfrincisi için istenmiştir. Onun için iş' 
ar? oyla oylayacağsm. 

İkinci önergeyi; yani Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisinin Danışma Kurulundan teklif olarak getir
miş olduğumuz önergedir. Bunu iş'arî oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bü
yük bir ekseriyetle kabul edilmiştir efendim. (C.H.P. 

{ sıralarından alkışlar) 
I Sayın arkadaşlarını; 

Kabul buyurulmuş olan bu önerge ile bu andan 
itibaren Başkanlık Divanının ben de dahil olmak 

I üzere Başkanlığın görevi bitmiş bulunmaktadır. Ya
rın veya obürsü gün en yaşlı üyenin başkanlığında 

I toplanılması lâzım gelir. 
I Bu nedenle şimdiye kadar beni hem seçmek surc-
I üyle, hem de yardım etmek suretiyle halikımda gös-
I dermiş okluğunuz teveccühe yürekten teşekkürlerimi 
I sanarak, Birleşimi 16 Haziran Perşembe günü saat 
I 15.00'e bırakıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
I Bravo? sesleri) 
J Kapanma saati : 19.15 
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Kontenjan Grupu Adına Cumhurbaşkanınca S. Ü. M. Cihat Alpan'ın, Başkanlık Divanının Yeniden Teş
kili için İstanbul İJyesi Fikret Giindoğan ve ArEsadaşlan Tarafından Verilen Önergenin Anayasa Mahkemesinin 

'Bağlayıcı Karar Sebebiyle Oylanmaması ^Gerektiğine Dair Önergesinin Aç;k Oy Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

ADANA 1 
M. Nuri Ademoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AMASYA 
Macût Zeren 1 

ANKARA 
Metanet Atıf Benderlüoğkı 

ANTALYA 
Şerafetüin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Salbri Çağlayangıil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip AtaMı 
Vehibi Ersü 
.Suphi Gürsoytrak 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : '148 

Kabu l edenler : 58 
Reddedenler : 90 

Çekinserler : —• 

Oya ka t ı lmayan la r : 36 

Açık üyel ik ler : — 

[Kabul e 

Şeref Kayalar 1 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Ctfelft Daûokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

1 GİRESUN 
Hayrettin Erfcmen 

| GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
1 Mustafa GülcügiH 

[Reddec 

I Kadri Kaplan 
i Suphi Karaman 
j-Saimi Küçük 

Fahrî Özdilelkl 
Selâhattin Özgür 

S M. Şükran Özkaya 

deriler] 

İÇEL 1 
Talip Özdölay 

İSTANBUL 
Eödoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 1 
Mehmet Münir Daldal 1 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğhı 

KAYSERİ 
İbraMm Kirazoğlu 

KOCAELİ 
i Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
1 Muzaffer Demlirtaş 
| KÜTAHYA 

Osman Albayraik 
Ahmet Özmuımcu 

MANİSA 
Orial Karaosmaaoğlu 

1 Ruhi Tunakan 

lenier] 

1 Haydar Tunçkanat 
ADANA 

Hayri Öner 
1 Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
§ Yusuf Çetin 

MARDİN 
Salit Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SAKARYA 
Osman Sal'ihoğlu 

SAMSUN 
Şa'ban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
| SEÇİLEN ÜYELER 
| OMıat Alpan 

Feshi Çelîkbaş 
Nihat Erı'm 

| Sabahattin Özbek 

1 AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 1 i l i ı I V / T I V ı H 

Uğur Alaca'kaptan 
1 Ergün Ertem 
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ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BURSA 
Şebüb Karamullaoğlu 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbanttoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
SeMıattin Çolaikoğlu 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Emanul'lah Çelebi 
Kâmil Karavelioğhı 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız] 
Muzaffer Yurda'kuler 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köfcer 

GİRESUN 
Ali. Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Raimıi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakş-ık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Surrı Atalay \ 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğluı 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Muk'bil Abay 
Erdoğan BakkaPbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ah Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdtis Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya Katılmayanlar] 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DİYARBAKIR 
Selâhattim Cizrelioğhı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Affi Oğuz 

İZMİR 
Akın Özdemir 

KAYSERİ 
Saımi Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

ORDU 
Ata Bodur 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğuc 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseytin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni BetH 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgarii Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Alı Pesti lci 
Behiç Sonbay 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Bahıûye Üçok 

URFA 
Hasan Oral 

' VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
I Zeyyat Baykara 

Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 

| Şerif Tüten 
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A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Orajılar hakkındaki önergenin Genel Kurula 

sunulmasına dair Danışma Kurulu Kararı. 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
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III 
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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 




