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Sayfa 
I. — GELEN KÂĞrTLAR 2 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 3 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Orman Bakanı Vecdi İlhan'a, Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1699) 3 

2. — Görev ile yurt dışına giden Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüce-
ler'e, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik 
ötmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/170Q) 3 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e, Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/17Ö2) 3 

Sayfa 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Adalet Bakanı Mehmet Çan'a, Sosyal Güven
lik Bakanı Salih Yıldız'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1704) 3:4 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Hasan Korkut'a, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1705) 4 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hik
met Çetin'e, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'--
ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1706) 4 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a, Or
man Bakanı Vecdi İlhan'ın vekillik etmesinin 
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Sayfa 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1703) 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e Ulaş
tırma Bakanı Güneş Öngüt'ün vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1707) 

9. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 
için Adalet Partisi Genel Başkam ve İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel'in görevlendi-

. rildiğine 
(3/1738) 

dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
Sayfa 

4:5 

10. — CHP Grup Başkanlığının Grupları
nın görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1739) 5 

11. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas 
tutulacak dağıtım cetveli. 5:12,15 

12r— Başkanlık Divanı seçimi. 12:14 

13. — AP Grup Başkanlığının Gruplarının 
görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1744) 14:15 

I. — GELEN KÂĞITLAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyete Senatosu Bolu Üyesi Orhan 

Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilinde Karayolları Genel 
Müdürlüğünce programa alınan yatırımlara dair ya
zılı sorusu. (7/1165) (Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir.) 

2. — Cumhuriyet Sena/tosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünce programa alınan yatırımlara 
dair yazılı sorusu. (7/1166) (Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünce programa alınan yatırımlara 
dair yazılı sorusu. (7/1167) (Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde Karayolları Genel 
Müdürlüğünce programa alınan yatırımlara dair ya
zılı sorusu. (7/1168) (Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilindeki Belediyelere ya
pılan yardımlara dair yazılı sorusu. (7/1169) (Yerel 
Yönetim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, Afyonkarahisar Devlet Su İşleri 183 ncü 
Şube Başmühendisliği işyerinde çalışmış gösterilen 
kişilere dair yazılı sorusu. (7/1170) (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına göndefilmişitir.) 

»>•••<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.0ı0 

BAŞKAN : (Baîşkaııvekili Cengizhan "Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Çelik <Afyonkaraihiisar) 

BAŞKAN — 19 ncu Yasama Yılının Birinci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz, 
Sayın üyelerin, içinde yaşamakta bulunduğumuz 

Kurban Bayramlarını kutlar, saygılar sunarım. 

Sayın Erdoğan Adalı, geçen Birleşimde bulun
mamışlar ve yeminlerini icra edememişlerdir. 

Sayın Erdoğan Adalı?... Yoklar. 

/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'a, Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1699) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, takdim ediyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Polonya Halk Cumhuriyeti Ormancılık ve Keres-
'te Sanayii Bakanı Todevsj Skw;irzynskl'nin çağrılısı 
olarak 1 0 - 1 4 Temmuz 1979 günleri arasında Ba
kanlığı ile ilgili konularda görüşlerde bulunmak üze
re, anılan ülkeye giden Orman Bakam Vecdi İlhan'
ın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Mehmet Yücelere, Devlet Ba
kanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezekeresi. 
(3/1700) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'-

nun 1 2 - 2 0 Temmuz 1979 günleri arasında Roma'da 

düzenlediği Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Dün
ya Konferansına katılmak üzere İtalya'ya giden Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler' 
in dönüşüne kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
ıCumhufbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Teoman Köprülüler'e•, Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1702) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Dr. Mohammet 

Im'ady'nin çağrılısı olarak Uluslararası Şam Fuarı'nın 
açılışına katılmak üzere, 1 7 - 2 0 Temmuz 1979 gün
leri arasımda anılan ülkeye gidecek olan Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler'in dönüşüne kadar; Ticaret 
Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özde
mir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Mehmet Çan'a, Sosyal Güvenlik Bakanı Sa
lih Yıldızın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1704) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Barış Harekâtımızın Beşinci Yıldönümü Törenle

rine katılmak ve Kıbrıs Türk Federe Devleti makam
ları ile görüşmelerde bulunmak üzere, 1 8 - 2 3 Tem
muz 1979 günler4! arasında anılan ülkeye gidecek olan 
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Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın dönüşüne kadar; Ada
let Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıl-
dız'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Hasan Korkut'a, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mete Tan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1705) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 
Barış Harekâtımızın Beşinci Yıldönümü Törenle

rine katılmak ve Kıbrıs Türk Federe Devleti makam
ları ile görüşmelerde bulunmak üzere, 1 8 - 2 3 Tem
muz 1979 günleri arasında anılan ülkeye gidecek olan 
Devlet Bakanı Hasan Korkut'un dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Mete Tan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, Dış
işleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün vekillik etmesinin 
uvgun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (311706) 

BALKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Barış Harekâtımızın Beşinci Yıldönümü Törenle

rine katılmak ve Kıbrıs Türk Federe Devleti makam
ları ile görüşmelerde bulunmak üzere, 1 8 - 2 3 Tem-
m.ur 1979 günleri arasında anılan ülkeve g'decek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe-
rin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve 

İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a, Orman Bakanı 
Vecdi İlhan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1703) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İrlanda Çevre Bakanı Sylvester Barrett'in çağrılısı 

olarak 22 - 29 Temmuz 1979 günleri arasında Bakan
lığıyla ilgili konularda görüşmelerde bulunmak üzere 
anılan ülkeye gidecek olan îmar ve iskân Bakanı 
Ahmet Karaaslan'm dönüşüne kadar; îmar ve îskân 
Bakanlığına, Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e, Ulaştırma Bakanı 
Güneş Öngüt'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1707) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tanzanya'ya Gelişme Yolunda Ülkelerce yapıla

cak teknik yardımın saptanması amacıyla Birleşmiş 
Milletler Sınai Kalkınma örgütünün (UNIDO) 
23 - 26 Temmuz 1979 günleri arasında Aruşha'da 
düzenleyeceği Bakanlar düzeyindeki yuvarlak masa 
toplantısına katılmak üzere anılan ülkeye gidecek olan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in dönüşüne 
kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma 
Bakanı Güneş Öngüt'ün vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Ada

let Partisi Genel Başkam ve İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel'in görevlendirildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1738) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 16 Ekim 1979 gün ve 4 - 909 sayılı yazımız. 
ilgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku

rulunun yeniden teşkili İçin, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca Adalet Par
tisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Sayın Sü
leyman DemirePi görevlendirdim. 

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, 
Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini bil
ginize arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — CHP Grup Başkanlığının gruplarının görev 
bölümüne dair tezkeresi. (3/1739) 

BAŞKAN — Bir grup içi görev bölümü vardır; 
tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Genöl Kurulu 1 . 1 1 . 1979 Perşembe günü 
saat ll.OOMe toplanarak grup organlarım seçmişler
dir. 

C. Senatosu CHP Grubu Başkanvekilleri : 
1. Erdoğan Bakkalbaşı (Konya Üyesi) 
2. Orhan Vural (Ordu Üyesi) 
C. Senatosu Grup Yönetim Kurulu Üyeleri : 
1. Mukbil Abay (Konya Üyesi) 
2. Akıp Aksaç (Kırşehir Üyesi) 
3. Hikmet Savaş (Eskişehir Üyesi) 
4. Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu Üyesi) 
5. Temel Kitapçı (Sivas Üyesi) 
6. Selâhattin Çolakoğlu (Gaziantep Üyesi) 
7. Yusuf Çetin (Adıyaman Üyesi) 
8. Fahri Dayı (Manisa Üyesi) 
9. Tevfik Elmasyazar (Manisa Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekilleri 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Orhan Vural 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutula
cak dağıtım cetveli 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi gereğince, 25 Ekim 

1979 günü toplanan Danışma Kurulu raporu var, 

okutuyorum 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma . Kurulunun 25 

Ekim 1979 tarihli toplantısında alınan 5 sayılı 
Karar ve ekleri ilişiktir. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim 
Saygılarımla. 

Cengizhan Yorulmaz 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı V. 
Başkanvekiîi 

1. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 8 nci mad
desi uyarınca, Başkanlık Divanı seçimlerine esas ola
cak Oran ve Dağıtım cetvellerinin ilişik şekilde sap
tanmasına, 

2. Danışma Kurulu sözcülüğünü 
Sayın Mehmet Ünaldı'mn yapmasına, 

Karar verilmiştir. 

Başkanvekiîi 

Cengizhan Yorulmaz 
C. Senatosu Başkanı V. 

Başkanvekiîi 
Osman Salihoğlu 

Başkanvekiîi 
Osman Nuri Canpolat 

Divan Üyesi 

Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Mehmet Erdem 
(Bulunamadı) 

Ömer Ucuzal 
A. P. Grup Başkanı 

Muzaffer Yurdakuler 
M. B. Grubu Adına 

Mehmet Ünaldı 
Başkanvekiîi 

Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Emanullah Çelebi 
Divan Üyesi 

(Bulunamadı) 

Mustafa Çelik 
Muhalifim 

Divan Üyesi 

Haydar Tunçkanat 
idare Amiri 

Orhan Vural 
Muhalifim 

CHP Grup Başkanvekil 

Şerif Tüten 
C. Bşk. Seç. Üyeler Gr. 

Başkanvekiîi 

- 5 -
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BAŞKANLIK DİVANI ADAYLARININ SAPTANMASINA ESAS OLAN 
ORAN CETVELİ 

PARTİLER VE GRUPLAR 

Adalet Partisi 

Cumhuriyeti Halk Partisi 

Milli Birlik Grubu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grulbu 

ADET 

77 

ORANI 

100 X 77 

63 

184 

100 X 63! 

Milli Selamet Partisi 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Milliyetçi Hareket Partisi 

Bağımsız Seçimle Gelen Üye 

Bağımsız Tabii Üye 

18 

14 

184 

100 X 18 

184 

100 X 14 

184 

GRUP KURAMAYANLAR 
7 100 X 7 

2 

1 

1 

+ 1 

184 

100 X 2 

184 

100 X 1 

184 

ıoo x r 

184 

100-X 1 

YÜZDESİ 

41,84 

34,23 

9,78 

7,60 

Toplam : 184 184 

3,80 

1,08 

0,54 

0,54 

4- 0,54 

99,95 

Başkan 
Başkanvekii 
İdare Amiri 
Divani Üyesi 

Toplam 

19 X 1 = 19 
10 X 3 ^ 30 
7 X 3 = 21 
5 X 6 = 30 

+ 

100 

— 6 — 
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DAĞITIM CETVELİ 

İdare 
Partiler Başkan Başkanvekili Amiri Kâtip Yekûn 

AP Grubu "1! 1 1 1 4 
CHP Grubu — 2 1 1 4 
MB Grubu — — 1 1 2 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu — — — 2 2 
Grup kuramayan üyeler — —• — 1 1 
Yekûn 1 3 3 6 13 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Dağıtım cetvellerini ıttılanıza arz ettim. İçtüzüğün 

8 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerini okuyorum: 
«(B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde Da

nışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adına birer 
sözcü, onar dakikayı aşmamak üzere, birer defa ko
nuşurlar. Bu konuşmalardan sonra, dağıtım cetveli 
Genel Kurulun oyuna sunulur. 

C) Genel Kurulca tasvip edilen dağıtım cetveli 
esas tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine geçilir.» 

Bu esas üzerinde görüşmelere başlıyoruz; ancak 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın 
Vural bir tezkere gönderdiniz. İçeriğini lütfen yeri
nizden iletir misiniz? 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkanım, 
önergemin içeriği açık. Biz Danışma Kurulu Raporu
nun ve dağıtım çizelgelerinin görüşülmesinin ertelen
mesini istiyoruz efendim; oylanmasının değil. Görüş
melerinin ertelenmesini Salı gününe bırakılmasını is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçe olarak ne öne sürüyorsu
nuz efendim? Lütfen buyurun kürsüden rahat rahat 
Genel Kurula ifade ediniz efendim. Şayet gruplar 
arasında bir mutabakat olursa rahatlıkla bu nokta
ya gidebiliriz efendlim. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL (Or
du) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Toplantıdan önce, Sayın Adalet Partisinin yetkili 
kişileriyle görüştüm. Sayın Köker ve Sayın Nuri Ba-
yar ile birlikte yanımda Sayın Metin Tüzün de var
dı. Centilmenlik anlaşmalarından söz edildi. Yeni top
lantı yılına girdiğimiz bu dönemde ilişkilerimizin me
deni ölçüler içerisinde devam etmesini isteyenlerin 
başında benim Grubum gelmektedir. Bu anlayış, bu 
düşünce içerisinde kendilerinden bir öneri geldi. Öne
ri, aynen, benim şimdi Sayın Başkanlığa sunmuş ol

duğum önerinin tıpatıp aynısı idi ve bana, «Sayın 
Ucuzal'ın ve benim müşterek imzamla birlikte Yü
ce Senatoya sunulsun ve bu önerge bu şekilde ka
bul edildikten sonra, Salı günü bu görüşmelere baş
lansın» dendi. Başında da söylemiş olduğum gibi, 
o düşünce içerisinde katiyen bir art düşüncem veya 
bir ön yargım olmaksızın bu iyi niyet önjerisMe «Bvöt» 
dedim; fakat buraya geldiğim zaman, Sayın Ucuzal, 
benim bu önergemi imzalamak istemediler ve ben bu 
önergeye «Evet» demiş olmam sıfatı ile ve daha açık 
bir politikayı toplantı yılımızın başında sürdürmek 
kasıt ve niyeti ile bu önergemi verdim; takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, önce izin verirseniz 

kısaca yerinizden konuşmanızı alayım. Eğer, uzun 
görüşecekseniz kürsüye buyurunuz efendim; çünkü 
aynı şeyi diğer Başkana da yaptım. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkanım, bugün ayın biri. Anayasa
nın emri gereğince toplandık ve Anayasanın emri ge
reğince bugün yapılacak iş, evvelâ Senatoya bir Baş
kan seçimidir. Buna başlamamız lâzım. Esasen, ayın 
25'inde zatıâlinizin Başkanlığında toplanan Danışma 
Kurulu, bir dağıtım cetveli tespit etti. Buna göre biz 
nisabı yaptık. 

Şimdi, seçimlere geçeriz yatan Anayasanın 84 ncü 
maddesi bizden, önce iki tur 2/3 ekseriyet istiyor; 
onu görürüz. Üçüncü turu da görürüz, zaten va
kit yaklaşmış olur, böylece Sah gününe kalır. Arka
daşımın dediği olur. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim Sayın 
Ucuzal. 

Sayın üyeler; 
Konu bir yerde İçtüzük sorunudur, görebildiğim 

kadarı ile bir yerde siyasi partilerin ve Yüce Genel 
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Kurulun bir noktada anlaşması ve sonucu tatlıya bağ
laması-sorunudur; kanaatim ve inancım o merkezde. 

Birleşimi açarken de ifade ettiğim gibi, içtüzüğün 
8 nci maddesi gereğince işlem yapacağımı ifade et
tim ve Danışma Kurulu Raporunun tartışmaya açı
lacağını beyan ettim; ancak burada bir grup ve ana-
muhalefeti teşkil eden bir grup (Bir noktada bizim 
Cumhuriyet Sentomuzda çoğunluk teşkil eden bir 
grup oluyor tabiatıyla) bu tartışmanın. Danışma 
Kurulu Raporunun tartışmasının bir birleşim sonra
ya bırakılmasını istiyorlar, seçim üzerinde bir iddia
ları olmadığını beyan ederler. Ancak, hemen ifade 
edeyim, Danışma Kurulu Raporu kabul edilmedik
çe seçimlere geçme olanağım yoktur. Seçimleri yap
ma imkânımız olmadığını sayın üyeler de takdir eder
ler. 

Bir müşkülden kurtulmak için ifade edeyim ve 
tabiatımın icabı lütfen kabul buyurun, ifade edeyim: 
Ben bu konuda mevcut gruplara birer kere söz hak
kı vererek oylama niyetindeyim. Görüşüm odur. On
dan sonra diğer konuya geçeriz kanaatindeyim. 

Eğer, arzu ederseniz buyurun daha genişçe gö
rüşlerinizi belirtin Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yerimden arz 
ettim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
Gruplardan başka söz isteyen sayın üye var mı?... 
Olmadığına göre, CHP Grup Başkanvekilinin bu

günkü Danışma Kurulu Raporunun... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayalar, ben tartış

maya zemin hazırladım efendim. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Müzakere açma

dınız ki... 
BAŞKAN — Efendim, önemli değil, dinlersiniz, 

neticeyi alırız. Çünkü, suhuletle bir noktaya gele
lim istiyorum. 

Sayın Kayalar, önerge üzerinde değil mi efen
dim?.., 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Filhakika, Danışma Kurulu Raporu üzerinde grup
tan bir kişi söz alır; fakat ben Danışma Kurulu Ra
porunu yeni eline almış bir naçiz üyeyim. O itibar
la Danışına Kurulu Raporunda itirazı mucip bazı 
hususları tespit etmiş bulunmaktayım. Bu itirazları
mı Riyaseti Cumhur Bütçesini görüştüğümüz zaman 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ben kişisel 
görüşümü arz edeceğim önerge hakkında. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 
Yalnız lütfen bir noktaya geliverelim, fazla uzat

mayalım sorunu. Çünkü, oylarınızla her şeyi çözmek 
imkânı vardır. 

CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dağıtım cetvelleri üzerinde her yasama yılı ba
şında Anayasaya uygunluğu bakımından bazı tartış
malara şimdiye kadar hep şahit olagelmekteyiz. Bu 
sene de, yine Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile Baş
kanlık Divanının Anayasanın ve İçtüzüğümüz gere
ğince bir dağıtım cetvelinde hesaplanması mı, yoksa 
ayrı ayrı mı mütalaası gerektiğinde yine tereddütle
rimiz var. 

Anayasa Mahkemesinin bundan evvel vermiş ol
duğu kararlarda herkesin, her şahsın Başkan olabil
mek özgürlüğü, adaylığını koyabilmek özgürlüğü sap
tandığı halde, bize bundan bir saat evvel gayri res
mi surette verilen ve şimdi sıralarımızın üzerinde 

hulasaten yüksek huzurlarınızda arz etmiştim; fakat 
şu Danışma Kurulu Raporunu okuyup daha esaslı 
itirazlarımı tespit etmek üzere arkadaşımın söylediği 
mehile uyuyorum şahsen, yalnız bir hususu tavzih 
edeyim; muhterem arkadaşım, «Adalet Partisinin 
yetkilileriyle görüştüğünü» beyan ettiler. Verdikleri 
iki isim, Adalet Partisinin parti yönetimiyle ilgili ar
kadaşlarımızdır. Burada Parlamento ile alâkalı hu-. 
suslarda mutlaka gruplarla temas edilmesi lâzım gel
diğini arz etmek istiyorum. 

O halde benim arzum şu: Bu Danışma Kurulu 
Raporuna benim şahsen itirazlarımı tespit etmek için 
ben şahsen mehil istiyorum. İstirhamım bundan iba
ret. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç daha evvel istedi

ler. Yalnız daha fazla söz vermeyeceğimi lütfen ka
bul edip... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı grup adına söz is
tiyorlar. Sayın Tahtakılıç siz hakkınızdan feragat 
etmiş sayılıyorsunuz. 

Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 
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gördüğümüz Dağıtım Cetvelinde Senato Başkanlığını 
da bir orana tabi tutmak suretiyle bir çizelge hazır
landığı görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Grup Başkanvekili arkadaşımızın bu öner

geyi vermesinden murat, Grubumuz bu konuda ana
yasal bir konuda henüz bir fikir birliğine varabilmiş 
değildir. Şahsen ben, yani bir grup başkanvekili ola
rak değil, bir Senato üyesi olarak demin savunmaya 
çalıştığım konularda düşüncelerimi ileri sürebiliyo
rum. Sanıyorum, Adalet Partisi Grubu da bu konu
da bir tartışmaya hazır değildir. Biz, işte bu imkânı 
verebilmek amacıyla çok daha yeni seçilmiş ve bu 
tartışmayı gruplarında yapabilmek olanağını bula
mamış bir Grup olarak, daha salim kafayla görüşebil
mek ve anayasal bir hata yapmamak için bir zaman 
kazanmak bakımından bu önergemizi takdim ettikv 
Bunun bir mahzuru olduğunu sanmıyorum. Sayın 
Adalet Partisi Grubunun da bu anayasal sorunda 
hemfikir olması lâzım; ama onların da böyle bir 
grup toplantısı yapıp böyle bir konuda fikirlerini bir 
noktaya getirebildikleri kanısında olmadığımız için 
bu önergeyi verdik; kabulünü istirham ederiz. Salı 
günü daha hazırlıklı ve düşünmüş olarak geliriz ve 
bunu aramızda hallederiz. 

Maruzatım bundan ibaret. Saygılar sunarım^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ucuzal, Sayın Tahtakılıç'ın bir sözü vardı. 

Zatıâliniz en son konuşun. 
Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

Tüzüğe göre idare etseniz Meclisi. 
BAŞKAN — Efendim, «Rahat bir tartışma aça

yım» dedim, Başkanlık Divanı ile ilgili olduğu için 
Sayın Ünaldı. Huzur içinde bir sonuca varalım iste
dim efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Büyük Mil
let Meclisinin varlığını teşkil eden Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosunun Başkanlarının seçimi, Ana
yasaya reaksiyonist bir fikirle giren orantı fikrinin 
dışında bir büyük olaydır. Binaenaleyh, Başkan seçi
mini bir çizelge veya içtüzüğün Anayasaya kesenkes 
aykırı olduğuna kani olduğum, bir kanalından girip 
de Başkanın falan veya falan partiden olacağına dair 
karar almak Anayasanın ruhuna da aykırıdır, Başkanlık 
Divanıyla Başkan müessesesinin ayrı ayrı sayılması 
esasına da aykırıdır. Onun için, eğer bir gün biz gelir 
de, «Niçin Büyük Millet Meclisi fonksiyonunu kay

betti. Parlamento rolünü oynayamıyor.» dersek; parti 
görüşünün bu kuruluşun ortasına gelip oturmasından 
ileri geldiğini herkes kavrayacaktır. 

Kişisel kanaatim odur ki, Türkiye Parlamento
sunda Başkanlık vazifesi siyasi görev değildir. İki 
görevdir: Temsili görevdir. Bütün dünya parlamen
tolarında da böyledir; temsil görevdir. Parlamento
nun iç çalışmalarının, yasal çalışmalarının Anayasaya 
uygun olarak yürütülmesinden sorumlu ve görevli 
bir kişiyi seçmekten ibarettir. Onun için, parti anla
yışından, parti hesaplarından Başkanlık kuruluşunu, 
Başkanlık müessesesini kurtarmadıkça parlamento 
var olmaz arkadaşlar. 

Onun için, simidi elimize geçen bu (Sayın Kaya-
lar'ın da incelemeye vakit bulamadığını haklı olarak 
söylediği) çizelgeyi, evvela Anayasa çerçevesinde, son
ra da bu müessesenin dağıtımının içtüzüğe de uy
gunluğunu araştırmak için böyle bir sürenin verilme
sinde hiç bir sakınca yoktur. Benim şahsi kanaatim-
dir diğer müessese. Gelecek kuşaklar bu Başkanlık 
müessesesinin parti koridorlarında oluşturulması dö
nemine son vermek suretiyle parlamentoyu yerli ye
rine oturtacaklardır,, 

Bu inançla hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 
Efendim, bunu açmanın nedenini ifade edeyim. 
1974 yılında bir Anayasa Mahkemesi kararı var, 

Sayın Tahtakılıç'ın görüşlerini ifade eder. Elimizde bir 
İçtüzük var, bizim Danışma Kurulu raporunu teyit 
eder. Mecburuz zaman zaman, her dönem başında 
böylesine bir tartışmaya giriyoruz ve sonuçlara va
rıyoruz. Bu itibarla ifade ediyorum efendim. 

Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ben oturduğum yerden Adalet Partisi Grubunun 

görüşünü arza çalıştım; ama gördüm ki, arkadaşlar 
meseleyi tatlı bir noktada bırakmak istemiyorlar. 

Sayın Bakkalbaşı arkadaşım geldi, Danışma Ku
rulu kararının incelenmesine imkân bulamadıklarını 
söylediler. Elinizdeki Danışma Kurulu kararının ta
rihi 25.10.1979'dur. Aradan bir haftalık müddet geç
ti. Saniyen, tetkik buyurduğunuzda göreceksiniz ki, 
arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisini temsilen 
bu Danışma Kurulu toplantısına iştirak ettikleri gün 
de, bu görüşlerini ileri sürerek muhalefet şerhi koy
dular. 

Sayın Başkan celseyi açarken, Tüzüğün 8 nci mad
desine göre hareket edeceğimizi beyan buyurdular. 
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Esasen Danışma Kurulumuz da, ayın 25'inde yaptığı 
toplantıda İçtüzüğümüzün 8 nci maddesine göre işlem 
yaparak geldi. Danışma Kurulunda bulunan diğer sa
yın grup temsilcileri hep 8 nci maddenin istikametin
de oylarını kullandılar, yalnız Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunu temsil eden arkadaşlarımız muhalefet 
şerhi verdiler. 

Biz, işi zorlamak istemiyoruz. Biz, Anayasanın 
emrini yerine getirmek istiyoruz. Biz, İçtüzümüzün 
8 nci maddesinin işleme tabi tutulmasını istiyoruz; 
ama birtakım şeyler vardır onun dışında, o yine yü
rütülür, onu kimse durduramaz sevgili arkadaşlarım. 
Ama, bugün ayın l'dir. Anayasanın emrine göre biz, 
Anayasanın ve İçtüzüğün emrini yerine getirmek mec
buriyetindeyiz. Yani, işi büyütmek istesek, daha baş
ka şeyler de söylemek isteriz. Bugün Sayın Başkanın 
yerinde en yaşlı sayın üyemizin oturması da gere
kir; ama biz, iş yoluna girsin, yürüsün diye de buna 
artık sesimizi çıkarmadık. 

Arkadaşlarım; 
Zaten bir netice alınırsa, mesele yok; alınmazsa, 

Salıya kalacak. İnceleme imkânını bulamayan arka
daşlarımız da, salıya kadar inceleme imkânını bulur
lar, 

Yalnız, Sayın Tahtakılıç arkadaşımız, bu mesele
yi bir parti meselesi yapıyor. Anayasamızın emri, 
seçilen Başkanın tarafsız olmasını âmir kılıyor, diğer 
hususları ortadan kaldırmaya imkân yoktur. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Manisa) — Sayın 

Başkan; usul hakkında bir konuyu arz etmek istiyo
rum. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan; usul hakkında. 

BAŞKAN — Hangi usul efendim?. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Baş

kanlık Divanının tutumu hakkında, görevini Ana
yasaya uygun şekilde yapmadığı hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu, bu
yurun efendim, aydınlatırsanız memnun olurum. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Görüşümü kısmen Sayın Üstadımız Ahmet Tah
takılıç Bey ifade ettiler; ama ben bir - iki noktayı 
daha aydiınlaltaııajk istatöm.. 

Sayın Başkan buyurdular, «1974'te Anayasa Mah
kemesi kararı var, Anayasa var; fakat bir de İçtü
züğün 8 nci maddesi var.» dediler. Belli ki, Anaya

sa Mahkemesi kararıyla da, Anayasayla da, İçtüzü
ğün 8 nci maddesi tearuz halindedir. Şimdi bu du
rumda hangisi tatbik edilecektir, edilmesi gerekir?... 
Başkanlık Divanı herhalde kendisini ve keza Danış
ma Kurulu, Anayasanın 8 nci maddesi hükmünden 
soyutlanmış sayamaz. Bu madde şöyle der: 

«Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı: 
Madde 8. — Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Anayasal hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan 
temel hukuk kurallarıdır.» 

Demek ki, bu hukuk kurallarına aykırı tüzüklerin, 
hatta yasaların, bu Anayasa hükmü karşısında ge
çerliliği mevcut değildir. Bir de bu doğrultuda İç
tüzüğün 8 nci maddesini geçersiz kılan Anayasa Mah
kemesi kararı da bulunduğuna göre artık Yüce Di
vanın, Danışma Kurulunun, 8 nci maddeye istinatla 
Anayasaya açıkça aykırı bir öneriyi Genel Kurula 
getirmesi, müzakere konusu yapması, oylamaya arz 
etmesi ve tatbikatın konusu yapması mümkün ve caiz 
değildir. Bu, Başkanlık Divanının açıkça Anayasayı 
ihlâl manasını taşır. 

Arkadaşlarım; 
Anayasanın 84 ncü maddesi: «Millet Meclisi ve 

Cumhuriyet Senatosu Başkanları, kendi Meclislerince 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla 
ikişer yıl için seçilirler; ilk iki oylamada bu çoğun
luk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis 
Başkanları için Meclisteki siyasi parti grupları aday 
gösteremezler,» der. 

(Biz ne yapıyoruz?.. Divan toplaıruyor, Danışma 
Kurulu veya neyse; bir İçtüzüğün 8 nci maddesinde
ki oranlara göre Başkanı da Anayasanın 85 nci mad
desine göre katıyoruz bu oranın içine ve en çok üye 
kazanan partinin malıdır diyoruz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ol
madı. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Elbette olmadı beyler, batıl emsal olamaz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 18 sene
dir bu böyle yapıldı. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Ben anlamam. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Beyler, burada bunu mihverine oturtturmak zorun
dayız. Burada sadece AP - CHP yok, sadece iki bü
yük parti yok. 

— 10 — 
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AHMET KARAYÎĞÎT (Afyohkarahisar) — Geç 
kaldın. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Geç kalmadım, hiç bir zaman geç değildir. Arka
daşlarınız, bilir, bunun aksinede burada hiç bir za
man konuşmadım ben. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen Ge
nel Kurula hitap ediniz. Ben müdahale ediyorum. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, o zaman söz attırma. 

' BAŞKAN — Lütfen beyefendiler. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Beyefendiler? 
Burada birçok gruplar var, partisizler var; bu, 

düpedüz, 84 ncü maddeyle.., 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul hak

kında mı bu konuşma?... 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Efendim, Başkanlık Divanının neden Anayasaya ay
kırı bir tatbikat içinde olduğunu ve bunu yapama
yacağını izah ediyorum, lütfen dinleyin, tecrübelisi
niz. 

BAŞKAN — Efendim, tutumumuz hakkında ko
nuşuyorlar. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Peşinen, Divanda çoğunluğu teşkil eden iki partinin, 
diğer parlamenterlerin Başkan seçilme hakkını elle
rinden alması manasınadır bu. Anayasaya da açıkça 
aykırıdır ve bu tatbikat bundan evvel şöyle veya 
böyle devam etmiş, bugünkü şu tatbikatın doğrulu
ğunu veyahut da bu tatbikatın Anayasaya uygun
luğunu ifade etmez. Yandan Bağdat'tan döner, dön
mek zorundayız ve ben rica 'ediyorum. Eğer bu böyle, 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — İste
yen koyabilir'adaylığını. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, lütfen karşı
lıklı konuşmayın. Ben veriyorum. Lütfen efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Lütfen, eğer görüşmeler talik edilecekse, Başkanlık 
Divanı şu söylediğim açık yasa hükümleri karşısında 
görüşünü tekrar tezekkür ve teemmül etsin veyahut 
lütfen kendisi bizzat talik etmek suretiyle bu görü
şün ışığında şu cetveli yeniden tanzim eylesin. Olmaz 
böyle şeyler, Peşinen ekseriyet grupları birleşecek, di
ğer parlamenterlerin hukukunu ellerinden alacak. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkürler ederiz efendim, 
Sayın Dayı, erteleme konusunda mı efendim?... 
MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Evet 

efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Dayı da konuş

sun, bitmezse ondan sonra zatıâlinize söz vereceğim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan... 
(BAŞKAN — Efendim, İzin verin Sayın Dayı da 

konuşsun, zatıâlinize hemen söz vereceğim. Lütfen 
bitiyor Sayın Ürialdı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
müsaade eder m'is'iniz usul hakkında yerimden arz 
edeyim? 

İBAŞKAN — Efendim, izin verin Sayın Dayı ko
nuşsun, size hemen söz vereceğim. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Mariisa) — Sayın 
Başkan, değerli arkaldaşlarım; 

İçtüzüğün 8 nci maddesine göre, Danışma Kuru
lunca hazırlanan dağıtım çizelgesi, gene İçtüzüğün, 
13 neü maddesinin son fıkrasına göre «Başkanlık 
Divanının sunuşları kısmımda Genel Kurula sunulur.» 
der. Başkanlık Divanının sunuşları da gündemin bi
rinci maddesinde yer alır. Gündemle 'ilgili İçtüzü
ğün 44 ncü maddesinde, Gündemin en az 24 saat 
önce üyelere bildiriîmeisli zorunluluğu bahis mevzuu
dur. 

Sayın Şeref Kayalar'ın, Sayın Erdoğan B'akkal-
başı'nın da belirttikleri gibi, şu anda gündem eli
mize geçmiş ve şu anda masaların üzerinde Danış
ma Kurulu kararına ıttıla kes'betmiiş bulumrriaktayız. 
Bu nedenle İçtüzüğümüzün 44 ncü maddesi tetkik 
buyurulduğunida, guddemin 24 saat önce üyelere ilân 
edilmesü keyfiyeti yerine getirilmemiş olduğumdan, 
bu Birleşimde Danışma Kurulu kararının konuşula-
mayacağı kanısındayım. Ertelenmesi gerektiğinli usul 
bakımından arz ederim, 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET ÜNALDI ı(Adana) — Sayın Başka
nım usul hakkında söz istüyorum, 

(BAŞKAN — Sayın Ünıaldı, bM. Eğer bu kornu-
daysa, hemen bir oylamaya geçelim izlin verirseniz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında 
efendim, bu konuda değil. 

İBAŞKAN — Buyurun efendim, 
MElHMıBT ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
İçtüzük, Meclis müzakeratının bir nlizam içerisin

de yapılmasını istihdaf eder. Binaenaleyh, İçtüzük 
hükümlerinle riayet etmekte ihmal veya imhal müm: 

kün değildir. Şayet öyle olur ise Meclis müzakeratı 
çıkmaza girer, 
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Bu itibarla, Sayın Başkan celseyi açtılar ve İçtü
züğümüzün 8 nci -maddesine göre müzakere açacak
larını beyan ettiler ki, doğrudur. Benden evvel konu
şan sayın arkadaşımın 13 neü maddeyi göstermeleri 
yanlıştır. Çünkü, içtüzüğümüzün müzakerelerin cere
yanını iki türlü kabul etmiştir. Birlisi umumi müza
kereler, birisi özel müzakere. 8 nci maddede kabul 
edilen Danışma Kurulunun Raporu ve Dağıtım Cet
veli özel müzakereye tabidir. Gruplar adına lû'ar da
kikayı geçmemek üzere birer sayın üye konuşur ve 
Danışma Kurulu sözcüsü de 10 dakikayı geçmemek 
üzere konuşur ve mesele Yüksek Heyetin oylarıyla 
'halledilir; ama Danışma Kurulunda anlaşmayı ge
rektiren diğer meselelerde alınan kararlar sunuşlar 
arasında Umumli Heyete arz edilir Ve umumi müza
kere açılır. 

Şimdi, Sayın Başkan beyan ettikleri 8 nci mad
dedeki özel usul hakkında müzakere açmadılar; bir 
önergenin bulunduğunu beyan ettiler. Önerge, Umuma 
Heyetin bir başka güne bırakılmasını talep ediyor. 
Önergelerin ne şekilde müzakereye tabi tutulacağı 
gene İçtüzüğümüzde yazılı olmasına rağmen, Sayın 
Başkanımız birçok kişiye söz verdiler; usul hakkın
da verdiler esas hakkında konuşuldu ve birtakım ko
nuşan arkadaşlarım da yarı esas, yarı usul, yarı mü
zakere şekline girdiler. Eğer böyle giderse, önerge 
İçtüzüğümüzde gösterilen usule tabi tutulmaz (ise 
müzakereler 1975 yılında olduğu gibi 1,5 ay sürer. 

Bu itibarla ben Sayın Başkandan rica ediyorum, 
Tüzüğü tatbik etsinler, müzakereleri kısa keselim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Orhan Vural'ın önergesini tekrar okutuyo

rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Danışma Kurulunun rapor ve dağıtım çizelgeleri 

görüşmeleriınlin salı gününe ertelenmesini saygı ile 
arz ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Senato Grup B'aşkanvekili 

Orhan Vural 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. 
Önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 8 nci madde uyarınca Danışma Kurulu 
Raporunu müzakereye açıyorum. 

BJlyorsumuz 8 nci madde yalnız gruplara söz hak
kı veriyor ve bir de Danışma Kurulu Sözcüsü konuş
ma hakkına sahiptir. Sözcü, raporumuza göre de 
Sayın Meihmet ÜnaldıMır efendim. 

Sayın Ünaİdı, Raporu açıklamak ister misliniz 
efendim?.. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, grup 
sözcüler inli dinledikten sonra; lüzum görürsem... 

BAŞKAN — Düşünüyorsunuz, peki efendim. 
Gruplardan Danışma Kurulu raporu hakkında 

söz isteyen sayın üye?..- Yok. 
Olmadığına göre okunan Danışma Kurulu raporu

nu eklerindeki çizelgelerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma 
Kurulu raporu kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, evvelâ Danışma Kurulu raporunda 
19 puanla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Adalet 
Partisi Grubuna verilmiştir. 

12. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Seçimlere geçiyoruz efendim. 
Bir önerge var adaylık hususunda, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Senato Başkanlığı için Bursa Senatörü İhsan Sab-

ri Çağîayamgilli aday olarak teklif ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

İstanbul Çankırı 
Orhan Cemal Fersoy Gürhan Titrek 

Hatay Bilecik 
Mustafa Deliveli Mehmet Erdem 

İstanbul Kastamonu 
Erdim Uyansoy Ali Münif Islâmoğlu 

BAŞKAN — Başkaca aday?.. (CHP sıralarımdan 
«Var efendim, var» seslerii) 

Bir aday daha var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına adaylığımı ko

yuyorum. 
Saygılarımla. 

Adana 
Kemâl SarıiıbraJhimoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İhsan Salbri Çağla-
yanigil ve Sayın Kemâl Sarıfiibrahimloğlu adaydırlar. 

Oy pusulaları ve zarfları dağıtılacak ve kürsünün 
önündeki oy sepette oylar atılacaktır. 

Üç kişilik Tasnif Kurulu seçiyorum. 
Süleyman Tuncel?.. Buradalar. 
Ahmet Karayiğit?.. Buradalar. 
RemZi Yılmaz?.. Buradalar. 

12 — 
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Böylece Tasnif Heyetine, Sayın Süleyman Tun-
cel, Sayın Ahmet Karayiğit ve Sayın Remzi Yılmaz 
seçilmişlerdir. 

Oylamaya kimden. başlanacağına dair isim çeki
yorum : Oylamaya Sivas Üyesi Sayın Tahsin Tür-
kây^dan (başlanacaktır. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Sivas Üyesi Tahsin Türkây'dan başlanarak oy

lar toplamdı) 

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

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oylann ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Başkanlık sedirni için yapılan Tas

nif Heyetinin Raporunu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa; 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için yapılan 

oylamaya (143) üye katılmış ve neticede aişağid'a ad
ları yazılı üyeler, hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Bilicilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
İzmir Alfyonkaralhisar 

Süleyman Tuncel Ahmet Karayiğit 
Antalya 

Remzi Yılmaz 

1. İhsan Sabiti Çağlayangii : 85 
2. Kemâl Sarı'ibralhimoğlu : 37 
3. İskender Cenap Ege : 4 
4. Boş : 16 
5. îptal : 1 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Anayasanın 84 ncü 
madeisinin 2 nci fıkrasını bir kere daha ıttılalarınıza 
arz ederiim. «Millet M'ecfisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanları, kendi Meclislerince üye tamsayısının üç
te iki çoğunluğu ve gizli oy ite ikişer yıl için seçilir
ler; ilk iki oylamada çoğunluk sağlanamazsa, salt 
çoğunlukla yetiinilir. Meclis Başkanları için Mecliste
ki siyasi parti grupları aday gösteremezler.'» 

Bu suretle hliç bir aday için salt çoğunluk temiin 
'edilmemiştir, üçte iki çoğunluk temin edilmemiştik. 
Tekrar oylamaya geçeceğiz. Ancak, bu arada bir 
önerge var, onu okutuyorum efen'dim. 

ORHAN CEMAL FBRSOY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, oylama arasında önerge olmaz. 

BAŞKAN — Oylama ile ilgili bir önerge efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Senato Başkanlığı seçiminin selâmetiMn ve yan

sızlığının temini için : 
1. Gizli hücre konarak her üyenin bu hücrede 

zarf ve kâğıt alarak oyunu yazmasını, 
2. Her iki adayın zarfları hücre önünde bizzat 

dağıtmalarını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Adana 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, zaten turlar devam ediyor. Oylamaya geçilmiş
tir. Önergenin oylanma imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi ben ifade edeyim efendim. 
Sayın üyeler; 1975 Yılı Başkanlık seçimi yapılır

ken de böylesine bir örterge gelmiş (Şimdi tutanak
ları getirttim, tetkik ettim) Yüce Kurulun oyuna su
nulmuş ve kabul edildikten sonra, hücre usulü uy
gulanmıştır. Aynı. yöntemi şu anda bendeniz de uy
gulamak medburiyetindeyim. 

Önerige üzerinde lehte aleyhte söz isteyen iki sa
yın üyeye söz vereceğim. Söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Söz isteyen üye olmadığına göre oy
larınıza sunuyorum. 

Bu önergeyi ifade ettiğim gibi gizli hücre koya
rak her üye için ayrı ayrı oy pusulası verilmek su
retiyle oylama yapılmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge k'abul edilmemiştir. 

Oylamaya devam ediyoruz. 
Hangi ilden başlanacağına dair isim çekiyorum : 

Beyti Arda ı(Kırklarel) 
Aynı Tasnif Heyeti görevi yapacaklar. Tasnif He

yeti : Sayın Süleyman Tuncel, Sayın Ahmet Kara
yiğit, Sayın Remzi Yılmaz. 

Bu Tasnif Heyetini kabul edenler... Etmeyenler... 
Aynı Tasnif Heyeti kabul edilmiştir, 

Sayın üyeler; oy pusulaları dağıtılıyor, oylama iş
lemi başlamıştır efendim. 

(Kırklareli Üyesi Beyti Arda'dan başlanarak oy
lar toplandı) 

ıBAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Yok, 

Olmadığına göre oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti?.. Yerindeler. 
Oyların tasnifine geçiyoruz efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İkinci tur Başkan s'eçimıi sonuçlarını okutuyo

rum: 

— 13 — 
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Yüksdk Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için yapılan 

oylamaya (125) üye katılmış ve neticede aşağıda ad
ları yazılı üyeler, hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

'Bilgiierlinize arz olunur. 

Tasriif Heyeti 
Süleyman "Tünce! Ahmet Karayiğit 

İzmir Afyonkiarahisar 
Renizi Yılmaz 

Antal'ya 

1. İhsan Sabri Çağlayanigil : 83 
2. Kemal Sarıiibrahimoğlu : 21 
3. İskender Cenap Elge : 9 
4. ıBoş : 12 

IBAŞKAN — Böylece hiç bir aday Anayasanın em
rettiği üçte iki çoğunluğu alamamıştır. Bu Mbarla 
üçüncü tur oylamasına geçiiyoruz. Bu kez salt çoğun
luk söz konusudur sayın üyeler. 

Aynı Tasnif Heyetinin göreve devanı etmesini 
oylarınıza sunuyorum ka'buıl edenler... Etmeyenler... 
Kafeul edilmiştir. 

Oylamaya hangi ilden haşlanacağına dair ad çe
kiyorum : Oylamaya Sayın Selahatin Çolakoğlu'dan 
(Gaziantep)' başlanacaktır. Oy pusulaları dağıtılsın 
efendim. 

l(Gaziiantep Üyesi Sefahattin Çolakoğlu'ndan 
'başlanarak oylar toplandı.) 

IBAŞKAN — Oyunu kullanmayan Sayın Üye?.. 
Yok. Oylama işlemi tamamlanmıştır efendim. 

Tasnif Heyeti yerinde. 
((Oyların ayrımı yapıldı.) 
IBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Başkanlık seçimli için yapılan üçüncü tur oylama 

sonucunu talkdlim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için yapılan 

oylamaya (127) üye katılmış ve neticede aşağıda ad
ları yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

ıBlilgjileriniiZe arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Süleyman Tuncel Ahmet Kafayiğit 

İzmir Afyonlkarahisar 
Remizi Yılmaz 

Antalya 

1. İhsan Salbri Çağlayangil : 87 
2. Kemal Sarıihrajhimoğlu : 21 
3. İskender Cenap Ege : 3 
4. Boş : 16 

iBAŞKAN — Bu suretle adaylardan hiç biri gere
ken salt çoğunluğu alamamıştır. 

4 ncü tur oylamaya geçiiyoruz. 
Eskii Tasnif ıHeyetinün göreve devam etmesini oy

larınıza sunuyorum1: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hangi üyeden oylamaya başlanacağına dair ad 
çeMyorum : Sayın Mustafa Çelik (Afyorikarahisar). 

Oy pusulaları dağıtılıyor. 
Oylama işlemine başlıyoruz. 

(Afyoinfcaralhfear Üyesi Mustafa Çelik'ten başlanarak 
oylar toplandı.) 

İBAŞKAN — Oylamaya katılmayan Sayın Üye?.. 
Yoik. Oylama işlemi bliitaıiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

13. — AP Grup Başkanlığının Gruplarının görev 
bölümüne dair tezkeresi. (3/1744) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu arada bir grubun iç görev bölümüne ait tez-

(kere vardır, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grubumuz Genel Kurulunun bugün yaptığı top

lantıda Grup Başkanı, Başfcanvekilferiyle Yönetim Ku
rulu seçimleri yapılmış ve seçilenlerin isimleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederini. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup Başkanı 
Ömer Ucuzal 

Başkan : Ömer Ucuzal (Eskişehir) 
Başkanveklilii : Cahit Dalokay (Elazığ) 
Başkanvekili : Orhan Çalış (Bolü) 
Üye : Ahmet iKarayliğit (Afyonkarahisar) 
Üye : Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyonkarahisar) 
Üye : Tahsin Türkây (Sivas) 
Üye : Ahmet Cemdi Kara (Trabzon) 
Üye : Ünal Allıoğlu (Yozgat) 
Üye : Orhan Özen (Erzincan) 
Üye : M. Münir Daldal (İzmir) 
Üye : Akın Özdeimir (İzmir) 
Üye : Sadik Batuttı ((İstanbul) 

14 — 
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Üye : Fevzi Ergun (Kütahya) 
Üye : Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 
Üye : Ömer Nadi Bozkurt (Gümüşhane) 

'BAŞKAN — Bilgiye sunulur efendim. 

12. — Başkanlık Divanı seçimi. (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Başkanlık seçimi için 
dördüncü tur oylama sonuçlarını arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimli için yapılan 

oylamaya (119) üye kaltılmış ve neticede aşağıda ad
ları yazılı üyder, hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

BilgUerinlize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
İzmir Afyonkarahisar 

Süleyman Tuncei Ahmet Karayiğit 
Antalya 

Remzi Yılmaz 
1. İhsan Sabri Çağlayangil : 87 oy 
2. Kemâl Sarıi'brahimoğlu : 21! oy 
3. İslkender Cenap Ege : 3 oy 
4. Boş : 8 
BAŞKAN — Bu suretle seçimlerden istenilen 

sonucun alınamayacağı kanaatine varıldığından, 
6 . 11 . 1979 Salı günü saat 15.00*te en yaşlı üye
nin Başkanlığında toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.00 
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