
C İ L T : 46 TOPLANTI: 19 

CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
- 1 ^m > 

4 ncü Birleşim 

15 .11 .1979 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANİNİN GE
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1. — Antalya Üyesi Şerafettin Paker'in, 
Antalya'da vukubuîan tabii afetlere dair gün
dem dışı demeci. 

2. — Türkiye AET Karma Parlamento 
Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe An
kara Üyesi Ergün Ertern'in grubunca aday 
olaralk seçillrnıiş olduğuna dair Başlkanfık tez
keresi. (3/1762) 

3. — Komisyon seçimlerine esas tutulacak 
dağıtım cetveli. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Or

han Çalış'ıın, Bolu Orman Başmüdürilügünce 
bağlı işletme müdürlüklerince köylüye verilen 
yapacak ve yakacak miktarına dair soru öner
gesi ve Orman Bakanı Ahmet Şener'in yazılı 
cevabı. (7/1146) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Or
han Çalış'ın, 1979 yılında Bollu ilinin köy, ka
saba ve ilçelerine tahsis edilen imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına dair soru önergesi ve 
Devlet Balkanı Lütfi Doğan'ın yaz'lı cevabı. 
(7/1156) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Or
han Çalış'ın, 1978 yılında Bolu illinin köy, ka
saba ve ilçelerine tahsis edilen imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına dair soru önergesi ve 
Devlet Balkanı Lütfi Doğan'ın, yazılı cevabı. 
(7/1157) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Or
han Çalış'ın, 1977 yılı sonuna ikadar Bolü illi
nin köy, 'kasaba ve ilçelerinde mevcut imam -
hatip ve müezzin kadrolarına dair soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yazılı 
cevabı. (7/1158) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Or
han Çalış'ın, Bolu idnide ilçeler itibariyle 
imam - hatip kadrosu tahsis edilmeyen köy 
ve mahallelere dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Lütfi Doğan'ın yazılı cevabı. (7/1164) 
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I. — GEÇEN TL 

Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Cumhuriyet 
Senatosunun çalışmaları; 

İstanbul Üyesi Mehmet Sıtkı Sadık Batum, Hal
kalı ve İkitelli yöresinde yeni yerleşim alanları açma 
projesinin uygulaması; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kuruluna gösterilen zevatın atanma
larının ve Devlet Bakanlığı sayısının altı olarak tes
pitinin, İşletmeler Bakanlığı ile Yerel Yönetim Ba
kanlığının kaldırılmasının; 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, İçişleri 
Bakanlığının; İller Bankasının, İmar ve İskân Bakan
lığına; İl ve Mahalli İdareler Planlama Şubesinin, 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtına bağlanma
larının; 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et ve Balık Kurumu
nun Ticaret Bakanlığına bağlanmasının; 

Halk Brikası ve Halk Sandıklarının, Ticaret Ba
kanlığına; Devlet Yatırım Bankasının, Maliye Bakan
lığına; Etibank Bankacılık Dairesi Başkanlığının, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Etibank Genel 
Müdürlüğüne; Sümerbank'ın, Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankasının, Takım Tezgâhları Sanayii ve Ti
caret AŞ'nin, Türk Motor Sanayii ve Ticaret AŞ'nin, 
Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Sanayi ve 
Ticaret AŞ'nin ve Türkiye Elektromekanik Sanayii 
AŞ'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanma
sının; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaz tatilinde 
bulunduğu sırada görev ve izin ile yurt dışına giden 
Bakanlar Kurulu üyelerine diğer Bakanlar Kurulu 
üyelerinin; 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk 
Sükan'ın görevinden çekilme isteğinin kabulü ile Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun; 

İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın gö
revinden çekilme isteğinin kabulü ile İmar ve İskân 
Bakanlığına, Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın; 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in görevinden 
çekilme isteğinin kabulü ile İçişleri Bakanlığına, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu' 
nun; 
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Açık bulunan Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet Şener'in; 

Açık bulunan İmar ve İskân Bakanlığına, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in 
atanmasının ve böylece açılan Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığına da kendisinin; 

Açık bulunan Orman Bakanlığına, Devlet Baka
nı Ahmet Şener'in atanmasının ve böylece açılan 
Devlet Bakanlığına da kendisinin; 

Açık bulunan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına, İmar ve İskân Bakanı Mehmet Yüceler'in 
atanmasının ve böylece boşalan İmar ve İskân Ba
kanlığına da kendisinin; 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına Orman Bakanı 
Ahmet Şener'in atanmasının ve böylece açılan Or
man Bakanlığına da kendisinin; 

Vekillik etmelerinin; 
Açık bulunan İçişleri Bakanlığına, Orman Baka

nı ve İmar ve İskân Bakanı Vekili Vecdi İlhan'ın 
atanmasının; 

Dr. Faruk Sükan'ın görevinden çekilmesi ile bo
şalan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının kal
dırılmasının; 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

AP ve CHP Grubu Başkanlıklarının Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Hükümet 
Programı, 19.11.1979 Pazartesi günü saat 15.00fte 
Meclislere takdim edileceğinden; Cumhuriyet Sena
tosunun aynı gün saat 15.0Q'te toplanmasına dair 
önergesi kabul edildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 294, 
396, 395, 393, 392, 391, 279, 390, 388, 387, 386, 385, 
383 ve 398 S. Sayı ile işlem gören kararlarının, ye
rine getirilmesi nedeniyle yapılacak bir işlem kalma
dığına dair tezkereleri; 

AP Grup Başkanlığının, Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in partilerine katıldığına dair tezkeresi; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl 
üyeliğine seçilmiş olan Lütfi Ömerbaş'ın emekliye ay
rılması nedeniyle boşalan asıl üyeliğe seçim yapılma
sına dair tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Birleşmiş Milletler 34 ncü dönem toplantılarına 

katılmak üzere New - York'a gönderilmesi uygun gö-
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rülen Cumhuriyet Senatosu üyelerine dair Başbakan
lık tezkeresi; 

Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın hastalığı sebebiyle 
10.4.1979 tarihinden itibaren 107 gün izinli sayılması 
ve hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan Bolu 
Üyesi Orhan Çalış'ın ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkereleri; 

Kaibul edildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Antalya Üyesi Şerafettin Paker'in Antalya' 
da vukubulan tabii afetlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Sayın Şerafettin Paker, Antalya'da vuku bulan tabii 
afetler dolayısıyla gündem dışı söz talep etmişlerdir. 
Buyurun Sayın Paker. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Radyoda ve televizyonda da işittiğimiz gibi, An
talya'da, bilhassa sahil şeridinde birkaç gün önce 
vuku bulan şiddetli fırtına ve dolu dolayısıyla çok 
miktarda sebze bahçeleri zarar görmüştür. Bilhassa, 
yeni kurulan Güzelyalı ve onu oluşturan Güzeloba 
ve Güzelbağ köylerinde ve Yeşilköy'de birçok ca-
mekânlar tahrip olmuş, birçok çatılar uçmuştur. Bu 
tahribat, Doğu kazalarına kadar, Gazipaşa kazasına 
kadar uzanmış ve orada muz bahçeleri çok miktarda 
zarar görmüştür. 

15 . 11 . 1979 O : 1 

15.11.1979 Perşerribe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

i GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bu sebepledir ki, bu tahribatın biran evvel gi
derilmesi için durumu alâkalıların dikkat nazarla
rına saygıyla arz ediyorum. (AP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
2. — Türkiye AET Karma Parlamento Komis

yonunda açık bulunan bir üyeliğe Ankara Üyesi Er-
gün Ertem'in grubunca aday olarak seçilmiş olduğuna 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1762) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Türkiye AET Parlamento Komisyonunda boş bu

lunan bir üyeliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Grubun
ca Ankara Üyesi Sayın Dr. Ergün Ertem aday 
olarak seçilmiştir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine sunarım. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00, 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (BUecik) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

3. — Komisyon seçimlerine esas tutulacak dağı
tım cetveli. 

BAŞKAN — Bir başka Başkanlık tezkeresi var 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 11 . 1979 

Bölüm Amirliği 
Sayı : 04.063.00330 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 12 
Kasım 1979 tarihli toplantısında alınan 1 saydı ka
rar ve ekleri ilişiktir. 

Yüksek Gene! Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulu Kararı 

Karar No. 
Karar Tarihi 
Toplantı No. 

1 
12 Kasım 1979 
1 

Cumhuriyet Senatosu İhtisas Komisyonları seçimle
rine esas olacak oran ve dağıtım cetvelinin ilişik şe

kilde düzenlenmesine, karar verilir; r-tir. 

Başkan 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Bask an vekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesîi 
Mehmet Bilgin 

(Bulunmadı) 

Divan Üyesi 
Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Mustafa Çelik 

İdare Amiri 
(Muhalifim) 

Mehmet Kılıç 

Başkanvekili 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Mehmet Ünaldı 

Başkanvekili 
Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Kemal Cantürk 

Divan Üyesi 
Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
(Muhalifim) 

Mehmet Erdem 

İdare Amiri 
Hasan İldan 

İdare Amiri 
Suphi Gürsoyrrak 

CHP Grubu adına 
Akıp Aksaç 

Ar Grup Başkanvekili 
[15 üyeli komisyon üye
liklerinin tevzi şekline 
muhalifim. Sözlü olarak 
arz edeceğim. Muhalefet 
şerhim eklidir.) 

Orhan Çal iş 

MB Grubu Başkanvekili 
Haydar Tunçkanat 

C. Bşk. S. Üye Gr. Başkanvekili 
Şerif Tüten 

Muhalefet Şerhi 

Komisyonlara üye seçimi için takip edilen usu! 
hatalıdır. •• Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan 
siyasi partiler Anayasamızda ön plana alınmış ve 
buna göre hüküm ısdar edilmiştir. Anayasamızın 
84 ncü maddesi «Meclislerin Başkanlık Divanları, 
o meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde Divana katılmalarını sağlayacak şekilde ku
rulur» demekle siyasi parti gruplarını hem siyasi 
gruplardan hem de grup kuramayan üyelerden ayır
mış ve siyasi parti gruplarına bir öncelik tanımıştır. 

Yine Anayasamızın 85 nci maddesi «İçtüzük hü
kümleri siyasi parti gruplarının, meclislerin bütün faa
liyetlerine kuvvetleri oranında katılma^nnı sağlaya
cak yolda düzenlenir» demekle siyasi parti grupları
na yine bir öncelik tanımıştir. Ancak İçtüzüğümüz 
fi'yasi parti gruplarının ve siyasi grupların kuvvet 
oranlarının hangi usul ve ölçüler içerisinde yapılaca
ğına dair bir hüküm getirmemiştir. Bunun yerine İç
tüzüğümüzün 13 ncü maddesi gruplar arasında an
laşma zemini hazırlamak için Danışma Kurulu gibi 
bir müessese getirmiştir. Komisyonların oranları ve 
bu oranların tatbiki münhasıran Başkanlık Divanını 
ilgilendiren İçtüzüğün 8 nci maddesi ile çözümlene
mez. Zaten İçtüzüğün bu maddesi yine İçtüzüğün 
4 ncü maddesine de aykırıdır. İçtüzüğün 4 ncü mac-
desi «C. Senatosunun Başkanlık Divanı TC Anaya
sasının 84 ncü maddesi hükümlerine göre kurulur» 
demekle siyasi parti gruplarına bir öncelik tanımış 
olduğu halde İçtüzüğün 8 nci maddesi siyasi parti 
grupları ile siyasi grupları aynı hale ve aynı manada 
mütalaa etmiştir. 

Yapılan puan tatbiki bu sebeple yanlış ve hatalıdır. 

Puan küsuratı en yüksek olan Adalet Partisi Grubu 

ile Mıilli Birlik Grubunun her ikisinin de artık puanı 
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0.50'den daha az olduğu için aslında her ikisinin de 
l'c iblağ edilmesi mümkün değildir. Başka bir de
yişle her ikisinin artık puanı da komisyona bıir üye
lik kazandıracak seviyede değildir. Bu itibarla açıkta 
bulunan bir üyeliği iki ha'kedemeyen grup arasında 
birine vermek gerekli': ise Anayasanın maksadına uy

gun olarak siyasi parti grubuna verilmesi gerekmek
tedir. 
C. Senatosu Divan Üyesi C. Senatosu Divan Üyesi 

Mehmet Erdem Mehmet Ünaldı 
C. Senatosu İdare Amiri 

Mehmet Kılıç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

12 . 11 . 1979 tarihli Danışma Kurulu kararına muhalefet şerhi : 
15 üyelik komisyonların üyelerinin tespitinde : 

AP : 7 
CHP 5 
MBG : 1 
C. Bşk. S. Ü. Gr. 1 
Grup kuramayanlar : 1 

Olmak üzere teşekkül etmesi gereklidir. 
Bu üyelerin tespitinde oranların, milletvekili seçim kanunundaki hesaplama şekli gözönüne alınarak ya

pılması gerekli olup aksine yapılan tespite ve dağıtım şekl'ne şifahen arz edeceğim nedenlerle birlikte mu
halifim. 

AP Grup Başkanvekili 
Orhan Çalış 

— 67 — 



Cumhuriyet Senatosu Komisyonları 
Oran Çizelgesi 

AP 
78 

CHP 
63 

MBG 
18 

C Bşk. S. 
Ü. Gr. 

14 

(Grup kura
mayanlar 

11 
6 

op
l 

Komisyonlar 
-o 
< 

-o 
< < O < -a < 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 
C. Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu 
İçişleri Komisyonu 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 
(Maliye, Enerji, Ticaret, Sanayi, 
Gümrük ve Tekel) 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor ve 
Kültür Komisyonu 
Milli Savunma Komisyonu 
Tarım - Orman Köy İşleri 
Komisyonu 
Sosyal İşler Komisyonu 
(Sağlık - Çalışma - Sos. Güvenlik) 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu 
Dilekçe Karma Komisyonu 
Kitaplık Karma Komisyonu 

Toplam 

635 6 5.13 5 1.46 2 1.14 1 0.89 3 14.97 

.66 5 3.76 4 1.07 1 0.83 1 0.65 10.97 

6.35 6 5.13 5 1.46 2 1.14 1 0.89 1 14.97 

6.35 6 5.13 5 1.46 2 1.14 1 0.89 1 14.97 
6.35 6 5.13 5 1.46 2 1.14 1 0.89 1 14.97 

6.35 6 5.13 5 1.46 2 1.14 1 0.89 1 14.97 

5.51 6 4.45 4 1.27 1 0.93 1 0.77 1 12.98 

6.35 6 5.13 5 1.46 2 1.14 1 0.89 1 14.97 

4.66 5 3.76 ' 4 1.07 1 0.83 1 0.65 — 10.97 

6.35 6 5.13 5 1.46 
2.96 3 2.39 2 0.68 
3.39 3 2.73 3 0.78 

2 1.14 1 0.89 1 14.97 
1 0.53 1 0.41 — 6.97 
1 0.6U 1 0.47 — 7.97 

8.05 8 6.50 7 1.85 2 1.44 1 1.13 1 18.97 
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BAŞKAN — Sayın Çalış, muhalefet şerhinizi izah 
için söz veriyorum. Buyurun. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Yeni toplantı yılımızın milletimize ve bütün se
natör arkadaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını Cenalbı 
Hak'tan niyaz edenim. 

Geçen Birleşimde Cumhuriyet Halk Partisinin Sa
yın Grup Başkanvekili Erdoğan Bakkalbaşı konuş
masında, şimdiye kadar İçtüzük tatbikatında uğradı
ğımız zorlukları dile getirdi. Bunların her oiri ayrı 
ayrı ele alınması ve bizim çalışmalarımızın daha ve
rimli 'bir hale getirilmesini amaçlayan hususlardır. 
Bu seneki çalışmalarımızın daha verimli olmasını te
min edecek bir gayretin içinde bulunmaktan, Adalet 
Partisi Grubu olarak da memnun olacağımızı belirt
mekte yarar bulurum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Huzurunuza getirilmiş bulunan Danışma Kurulu 

Kararının, Danışma Kurulunda müzakeresi sırasında, 
müzakerelerin hitamında Sayın Senato Başkanımız 
Çağlayarigil konuşmasına şöyle başladı : «Sanki Ana
yasanın kabulümün ferdasındaymış gibi, meseleleri 
hep Anayasanın kalbul edildiği zamanki gibi bir mü
talaa içindeyiz...» dedi. Hakikaten, Cumhuriyet Se
natosunun kuruluşunun üzerinden 18 yıllık bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, birçok meselelerde işin ba-
şmdaymışız gibi 'bir tavır ve hareketin içindeyiz. Bun
da muhtelif faktörlerin de rolünün olduğunu kabul 
etmek gerekir. Başta Anayasa Mahkemesinin tutum 
ve davranışım kısaca 'belirtmekte yarar buluyorum. 

Burada bütün konuşmalarımızda, geldiğimizden 
beri, Senatonun kurulduğundan bugüne kadar olan 
teamülden, eski davranışlardan daima söz edilmiştir; 
ama ne zaman bu teamül ve yerleşmiş emsal karar
ları gözönüne alınıp buna istinaden bir karar veril
mesi bahis konusu olmuş ve konu Anayasa Mahike-
mesine gitmiştir; o zaman Anayasa Mahkemesi, «Bu
nun yasal dayanağı, hukuki dayanağı yoktur, bu ba
kımdan, fou durum karşısında talebin ve davanın red
dine...» diyerek bütün teamüllerimizi yıkar 'bir tutum 
ve davranış içine, hatta Anayasa Mahkemesi karar
larında devamlı çelişki halinde bulunan bir tavır İçi
ne girmiş bulunmaktadır. Bir kararı diğer kararıyla 
çelişkilidir ve Anayasa Mahkemesinin kararlarının 
hangisinin tatbilk edileceği hususunda da tereddütler 
yaratır bir haldedir. Bu bakımdan, Anayasa Mahke
mesinin tutum ve davranışlarının burada biziim. çalış
malarımızı engeller 'bir tavır içine girdiğimi belirtmek
te de yarar görüyorum. 

I Ayrıca, Temsilciler Meclisinin Anayasamızın mü-
I zakeresindeki zabıtlarını da tetkik ettiğimiz zaman, 
I brzı hususların aydınlığa kavuşmadan, Anayasanın 
I bir reaksiyon durumunun gözönüne 'alınarak me-
I selelerin ele alınışının da sbazı aksaklıklar 'meydana 
I got irdiğin i de ortaya koymak lâzım. 
I Bu görüşlerin ışığı altında, Danışma Kurulunda 
I komisyonların teşkili gözönüne alınırken; Anayasa-
I mızm 85 nci maddesinin İkincii fıkrasında şöyle bir 
I hüküm var : 

I «içtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Mec-
I lisîerln bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında ka-
I tılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.», 
I Bizim buraya gelişimizi temiin eden usul, seçimle 
I gelen 'arkadaşlar için bir seçim sistemimiz ve seçimde 
I seçilmemizi temin' eden bir oran sistemlimiz, D'Hondt 
I sstemi dediğimiz bir nispi temsil s'istemimin içinde biz 
I buraya gelmiş »bulunuyoruz. İçtüzükte ve Anayasada 
I bu oranın nasıl tespit edileceği hususunda bir ayrın-
I ti yok. Anayasa Mahkemesi muhtelif kararlarında, 
I «Siyasi partiler Meclis faaliyetlerinde kuvvetleri ora-
I nının ne üstünde, ne altında temsil edilmezler» diye-
I r'ek, mutlaka kuvvetleri oranında temsil edilmeleri 
I esasını getirir. Bu bakımdan oranlarımızın tespiti bü-
I yük önem taşıyor. 

I Danışma Kurulunda arkadaşlarımıza, «Bu oranla-
I rm tespitini yaparken esas aldığımız norm nedir?» 
I diye sorduğumda, «Biz şöyle bir norm alıyoruz : Ada-
I let Partisi 6,35; 1 adedi üzerinden 6 üyelik, Cumhu-
I riyet Halk Partisi 5,13; 5'e 5 üyelik, Mili Birlik Gru-
I bu 1,46; 1 üyelik verilir, 0,46 artığı olur. Cumhur-
I başkanınca S. Ü. Grubu 1,14; 1 üyelik verilir. Grup 
I kuramayan arkadaşlarımızın oram durumu 0,89; l 'e 
I yakın olduğu için buna da 1 üyelik veririz ve ondan 
I sonra bakarız artıklara, hangisinin artığı fazla ise ona 
I o artan üyeliği veririz» dediler. «Bunun yasal daya-
I nağı, hukuki dayanağı nedir?» dediğimde, «Teıamülü-
I müzdür» denildi. 

I Bu teamülümüzün şimdiye kadar tesis edilmiş 'bir 
I hukuki dayanağı da yok. Anayasanın bu husustaki 
I açıklamalarına sarahat 'getirecek, bizim oranlarımızın 
I tam tespitimi tamamlayacak bir durum da meydana 
I getirmiyor. 
I Şöyle ki : Bir an için meselemin riyazi olduğunu, 
I meselenin teamüllerin dışında tamamen matematik-
I sel haUedilmesli gerekli bulunduğunu ileri sürelim. 
I Fikrim şu : 
I 'Meseleyi, 15 kişilik komisyonlarda, 15 üye seçile-
[ cek bir milletvekili veya senatör seçimi gibi alalım 
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ve partilerin ve diğer grupların oranlarını da, onla
rın aldıkları reyi mütalaa ederek aldığımız zaman bir 
bölümler hanesi meydana çıkacaktır. Adalet Partisi
nin 15 kişilik komisyonlarda 6,35 oranı bulunuyor. 
Bunu 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye bölüyoruz, 7'ye böldü
ğümüz zamanda Adalet Partisinin, 7 'noi üyelik için 
0,90 puanı ve oranı var. Cumhuriyet Halk Partisinin 
5ite 1.02 oranı var; 6 ncı üyelik için 0.85'ıi artmış. 
Milli Birlik Grubu 1.45 oranına 1 üyelik aldıktan son
ra, 2 nci üyelik hak edebilmesi için 0.73 oranına sa
hip. Cumhuribaşkamnca Seçilen Üyeler Grubu ise 
1.14 oranına sahip. 1 üyelik aldıktan sonra 0.57 ora
nına sahip. Grup kuramayanlar ise 0.89 oranına sa
hipler. 

50 arkadaşımız seçimden yeni geldiler, bu oran 
hesaplarına onların çok daha fazla yakınlığı mevcut
tur; bu oran sistemini aldığımız zaman, 14 ncü üye
liği tevzi sırasına gelindiğinde Adalet Partisi 7 nci 
üyelik için 0.90 oranına sahip. 15 nci üyeliği grup 
kuramayanlar 0.89 oranıyla alıyor ve kendisinden 
sonra gelecek olan üyelik için de, (Gelirse eğer) 0.85' 
le Halk Partisine ve ondan sonra Milli Birlik Grubu 
0.73'le bir oran sahibi olması lazımdır. 

Bu, en az zararlı bir şeklidir. Halbuki, şöyle ya
palım : 

0.89 oranına 1 üyelik isabet ediyor, 7 tane 0.89'u 
koyduğumuz zaman 6.23 yapıyor. Adalet Partisinin 
6.35 oranına göre 7 üyelik aldıktan sonra 0.12'lik de 
bir oranı artmış bulunuyor ve Adalet Partisine 0.891a 
göre 6 üyelik verirseniz, 6.35 oranına mukabil 5.35 
alıyor, 1.01 'İlk bir oranı da artıyor. 

Mevcut seçim sistemimiz kıyas yoluyla da uygu
lanması mümkün olan bir tatbikattır. Bizim buraya 
gelişdmizi teman eden sistem şeklidir. Anayasada ve 
İçtüzüğümüzde hüküm bulunmayan hususlarda ka
nunların, mevcut olan diğer kanunların tatbiki sırasın
da bizi buraya getiren seçim sistemlimizin tatbikinin 
hukuki dayanağı mevcuttur; ama 1 esasının alınma
sının hukuki bir dayanağı yoktur. 

Bu durum karşısında Adalet Partisi 15 kişilik ko
misyonlarda 7 nci üyeyi 0.90 puanla alması gereklli, 
Halk Partisi 1.2 ile en son 5 nci üyeliği alıyor. Milli 
Birlik Grubu 1.46'yla 1 üyelik, Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grubu 1.14'le 1 üyelik ve grup kura
mayanlar da 0j.89'la 1 üyeliği almak suretiyle komis
yonların seçiminin bu esaslar dahilinde tespit edıil-
mesihin başından sonuna kadar, geliş nedenimizden 
burada bulunuş nedenimize kadar bir yasal ve huku
ki dayanak içinde gitmesi mümkün oluyor. 

Bu bakımdan, açıklanmayan hususlarda şimdiye 
kadar teamüller tatbik ediliyor hususu bizim için bir 
dayanak teşkil etmiyor. Meselelerin bu yumuşaklık 
ve bu anlayış içinde bir başka türlü anlayışa meydan 
vermemek üzere, yalnız siyasi partilerin oranlarına 
sahip çıkması ve diğer grupların da oranlarına sahip 
çıkması, oranlarının altında ve üstünde bir temsil du
rumuyla karşılaşmamaları için meselenin bu şekilde 
e: - alınmasında en az şekilde zarar veren ve en çok 
yarar veren bir sistemdir. Meseleyi bu bakımdan ele 
aldık. Bu husustaki muhalefet şerhimizin kabulüyle 
neticede talebimiz dahilinde karar verilmesini Yük
sek Heyetinizden istiirhanı eder, hepinize saygılar su
narım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına buyurun Sayın Fahri Dayı. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA FAHRİ DA
YI (Manisa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; 

Sayın Orhan Çaiış'ın Danışma Kurulunun ihtisas 
komisyonlarıyla ilgili üyelerinlin dağıtımına ve oran-
înnna ilişkin itirazlarının gerçekten hukuki dayana
ğını bulmak mümkün değil. Kaldı ki, meseleyi yal
nız geleneklere göre mütalaa etmeye kalkıştılar; na
çiz kanaatımızca bu da yerinde değil. 

Ben, meseleyi gerek hukuksal açıdan ve gerekse 
bugüne kadar Yüce Genel Kurulun yerleşmiş karar
lan açısından mütalaa etmek isterim. 

Önce meseleyi hukuksal açıdan mütalaa ettiğimiz 
takdirde, 1973 senesinde Anayasa Mahkemesinin bir 
kararını Yüce Genel Kurulun ıttılaına arz etmek is
terim. Anayasa Mahkemesi, sözü edilen kararında 
aynen şöyle demektedir : 

«Siyasi parti gruplarının güçleri ölçüsü saptanır
ken. yüzde hesabının hangi sayıya oranla belirlenece
ği konusuna gelince : 

Dava ve inceleme konusu kararlar bu saptamada 
yalnızca Cumhuriyet Senatosundaki siyasi parti grup
ları üyelerinin toplamını hesaba katmışlardır. 'Bu bir 
bakıma, Cumhuriyet Senatosunun yalnızca siyasi par
ti grupları üyelerinden oluştuğunu kabul demek olur 
ki. böyle bir tutum gerçek ve eylemsel durumu yan
sıtmayacağı gibi, Anayasanın Cumhuriyet Senatosu
nun kuruluşunu düzenleyen 70 noi maddesine düpedüz 
aykırıdır. 
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Cumhuriyet Senatosunun anayasal bünyesi içinde 
en az Tabii Üyeler sayısıyla Cumhurbaşkanınca Se
çilmiş Üye toplamı kadar siyasi parti grupları dışında 
kalmış üye bulunması, her zaman için olağan görül
mektedir. Dava konusu 13 Kasım 1973 günlü ka
rarda, Cumhuriyet Senatosundaki siyasi parti grup
ları üyeleri toplamı 132 olarak gösterilmiş ve güç 
oranları da toplama göre hesaplanmıştır. Yine o 
tarihte Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısı ise 185 
olduğu anlaşılmaktadır. Sivasi parti grupları güçle
rinin böylece gerçek güçlerine göre aradaki şu fark 
oranınca yükseltilmiş olduğu ortadadır.» 

Yine Anayasa Mahkemesi kararında-, «Dava ko
nusu iki kararın, gerek Anayasanın 72 nci maddesi 
uyarınca seçilmiş olsun, gerekse Cumhuriyet Senato
sunun öteki üyeleri gibi aynı koşullara bağlı oduklan 
70 nci maddede belirlenmiş Tabii Üyelerden bulun
sun, Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasında bir ana
yasal nitelik ayrımı yok iken, siyasi parti gruplarına 
mensup üyelere değişik hak ve yetkiler tanıyarak, 
bunları imtiyazlı bir zümre durumuna getirdiği de 
ortadadır. 

Anayasanın 84 ncü maddesindeki siyasi parti grup
larının güçleri ölçüsünde Divana katılmalarını öngö
ren kural, aynı zamanda bu grupların güçlerinin üs
tünde bir sayıyla Divana katılmaların; da önler. Oysa 
dava konusu kararlar, siyasi parti grupları dışında 
kalanlara Divanda yer vermemekle bu grupların 
Cumhuriyet Senatosundaki gerçek güçlerinin üstüne 
çıkan sayılarla Divana katılmalarına yol açmakta ve 
böylece bir yönden davanın Anayasaya aykırılığını 
oluşturmaktadır.» 

Bu kararda da mevzubahis edildiği veçhile gerek 
siyasi parti gruplarının, gerekse siyasi grupların Di
vanda ve komisyonlarda oranları ölçüsünde temsil 
edilme keyfiyeti, Anayasa Mahkememizce ittihaz bu-
yurulmuş olan 1973 tarihli bir kararda da belirtil
mektedir. 

Kaldı ki, gerek 1975'te ve gerekse 1977'de yine 
Danışma Kurulumuzca alınmış ve Yüce Genel Ku
rulun onayından geçmiş kararları da tetkik ettiğimizde. 
teamülde de aynı şekilde oranların muhafaza edilmiş 
olduğu ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
30 . 12 . 1975 tarihli Oturumda, Adalet Partisinin 

o tarihte üyesi 77 imiş ve oranı 6,27 ile 6 üye, Cum
huriyet Halk Partisi 5,05 oranla 5 üye, Milli Birlik 
Grubu 1,46 oran karşılığı 2 üye ile temsil edilmiş. O 
tarihte Adalet Partisinin oranı 6,27 imiş, Milli Birlik 

Grubu da 1,46 oranıyla 2 olmuş. O tarihte iddia 
edilmemiş, denilmemiş ki; hiç bir surette gerek Milli 
Birlik Grubunun ve gerekse Adalet Partisi Grubu
nun oranlarının küsuratları c/c 50'den aşağı olduğu 
halde siyasi parti gruplarının öncelik alması iddiası 
ortaya sürülmemiş ve bu kararda Genel Kurulca ka
bul edilmek suretiyle Milli Birlik Grubunun 1,46'lık 
oranında 2 üye; 15'lik komisyonlarda 2 üye ile tem
sil edilmesine, keza Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubunun da 0,97 oranı ile 1 üyeyle 15 kişilik 
komisyonlarda iştirakine imkân sağlanmış. 

Keza yine 1975 yılında Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonunda Adalet Partisinin 
oranı 4,60 imiş 4 üye ile temsil edilmiş. Cumhuriyet 
Halk Partisinin oranı 3,70 imiş 4 üye ile temsil edil
miş. Milli Birlik Grubunun oranı 1.07 olduğu için 
1 üye ile temsil edilmiş. 

Şimdi, 1977'deki oranlara da baktığımız takdirde, 
aynı durumla karşı karşıya geliyoruz. 1977'de, 11 
üyeli komisyonlarda Cumhuriyet Halk Partisinin ora
nı 4,60 imiş 4 üye ile, Adalet Partisinin oranı 3,82 
imiş 4 üye ile, Milli Birlik Grubunun oranı 1,07 imiş 
1 üye ile, Kontenjan Grubunun oranı 0.65 imiş 1 üye 
ile temsil ediliyorlarmış. 

Dikkat buyurulursa, Cumhuriyet Halk Partisinin 
o tarihteki 11 kişilik komisyondaki oranı 4,60 imiş, 
Kontenjanın da 0,65 imiş; 0,05 fazla olduğu için 1 
üyelik Kontenjan Grubuna verilmiş. 

Keza, yine 1977'deki 15 kişilik komisyonları tet
kik ettiğimizde, Cumhuriyet Halk Partisinin 15 kişi
lik komisyonlarda oranı 6,27; 6 üye ile, Adalet Par
tisinin 5,21; 5 üye ile, Milli Birlik Grubunun 1,46; 
2 üye ile. 

1977'de hiç bir suretle Adalet Partisi Grubu, ge
rek Cumhuriyet Halk Partisinin 15 kişilik komisyon
larda küsuratının 0,50'den aşağı olduğu, Milli Birlik 
Grubunun da 0,50'den aşağı olduğu nedenle siyasi 
partiye öncelik verme iddiasını ortaya atmamışlar; 
esasen teamül de öyle değilmiş. 

Binaenaleyh, Sayın Orhan Çalış'ın muhalefet şer
hini izah eden konuşmalarının biz, hukuki bakımdan 
da, geçmişteki uygulamalar bakımından da bir da
yanağı olmadığı kanısındayız. 

Bu bakımdan, Danışma Kurulunun dağıtım cetve
linin yerinde olduğu kanısıyla, dağıtım cetveline ka
bul edilmesi için, onaylanması için oy verilmesini 
teklif ediyoruz. 

Saygılar sunarız efendim. (CHP sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurunuz efen
dim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu İçltJüziüğü 1963 yılımdan beri 
yürürlüktedir ve o tarihten beri Cumhuriyet Senato
sunun 15 komisyonu var, bunun 8 tanösinin sayısı 
1 5 % . Yani, o günlden beri bir uygulama yapılmıştır ve 
bugüne kadar da bu uygulama, oranların tespitin
de bir itiraz söz konusu olmamıştır. 

Şimdi burada, bugün elimizde bulunan doküman
da., bazı arkadaşlarımız tarafından, Başkanlık Diva
nına katılan arkadaşlarımızdan iki tür muhalefet şerhi 
verilmektedir. 

Bir tanesi, toplu halde birkaç arkadaşımız, son 
kalan küsuratı oranlar tespit edildikten sonra, iki ta
nesi büyük; Adalet Partisinin 6 aldıktan sonra 0,35 
artıyor, Milli Birlik Grubunun 1 aldıktan sonra 0,46 
artıyor, o halde, birisi 0,46, birisi 0,35; ama her halü
kârda bir yerde var, biraz sonra arz edeceğim, siyasi 
partilere öncelik tanıdığı için bu küsurattan Milli Bir
lik Grubuna verilmeyip Adalet Partisine verilsin de
niyor. Muhalefet grubunun bir kısmı bu. 

Sayın Çalış'ın ortaya koyduğu ise, Seçim Kanu
nundaki D'Hondt sistemi. Ben üşenmedim, geçen otu
rumda Seçim Kanunundaki D'Hondt sistemini uygu
ladım. Seçim Kanunundaki D'Hondt sistemine göre 
bu yedinci üyelik Adalet Partisinin oluyor, ama Se
çim Kanunu başka bir şey, D'Hondt sistemi başka bir 
şey, buradaki pür oranların saptanması bir başka şey. 

Seçim yasaları nispi temsil sistemi, ama nispi tem
sil sisteminin çeşitli varyantları var. Her bir ülke 
ayrı ayrısını uyguluyor ve biz «Milli Bakiye» denilen 
bir sistemi uyguladıktan sonra D'Hondt sistemine geç
tik. Neden geçtik?.. Büyük partilere biraz daha prim 
versin diye. Seçimlerde büyük partilere biraz daha 
prim, hatta biraz daha çok fazla prim yerinde bir uy
gulamadır. İktidar kurmak lâzımdır, iktidarların ça
buk kurulmasını sağlamak lazımdır. Bu doğrudur, 
ama D'Hondt sistemi kuvvetler orantısına göre tem
sili sağlamaz; yani bir siyasi parti % 45 oy alıyor 
ülke çapında ve 240 - 250 milletvekili ile geliyor. Oran
tı, getirdikleri milletvekili sayısı kuyvetleri oranında 
mıdır?.. Değildir. O D'Hondt sisteminin bünyesi öy
le. O bünyeye uygun Seçim Kanunu olduğu için öy
le bir şey uygulanmıştır. 

Şimdi Anayasamızın 84 ncü maddesinde, komis
yonlara ve Meclisin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmayı öngörmüştür. İçtüzüğümüzün 
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13 ncü maddesi sadece oranların tespitinden bahset
me ktedi/. 

Şimdi matematikte bir şey bir türlü izah edilir. 
Bir çözümün iki tane ayrı yolu ve iki tane ayrı sonu
cu olmaz. Hukukta, eleştiride ve tartışmada olabilir; 
ama matematikte yoktur. Kuvvetler oranında de
yince bunun bir tek şeyi vardır ve bunun da sonucu 
bir türlüdür. Başka türlüsü yoktur. 

1,46, veya 6,35 veya 5,15 partilerin ve Milli Bir
lik Grubunun oranları neye göre tespit ediliyor? 184 
senatör içerisinde o grubun o topluluğun sayısı 184te 
18 olursa yüzde kaç olur?.. Veyahut da 15 kişilik ko
misyonda yüzde kaç olur?.. Şimdi burada gördüğümüz 
6,35 Adalet Partisinin oranı, 184 senatör içerisinde 
78'lik Adalet Partisinin oranıdır. Bu oranın 0,0)1 üstü 
bile fazla temsildir, 0,01 altı bile fazla temsildir. Baş
ka şekli düşünülemez. Halk Partisinin 5,15 oranı. 
Ne demektir bu?.. 184 senatör içerisinde 63 kişilik 
Halk Partisi Grubunun oranıdır. 

Bu oranları ister buradaki 6,35'i 6'yı verip 35'i bı
rakarak, isterseniz yeniden 18'e oran yaparak alırsa
nız. Elbetteki küsuratta kalanların bir derecelenmesi 
vardır. Bu derecelenmenin de yolu küsuratın en bü
yüğü kalana en büyük payı vermektir. 

Ö'teden beri bu matematiksel sanucun uygulanışı 
tam sayı kadar veriliyor. Geride kalan bütün küsurat
tan en büyüğünden başlamak üzere veriliyor. Çok en
der ahvalde bu yüzde belki bir ihtimalle bir hata çı
karabilir, ama çok ender ahvalde. Oysa böyle 15, 
18, 13, 7 rakamlarının bulunduğu komisyonlarda bu 
hata da olmaz. Nereden bakılırsa bakılsın 1,46'lik bir 
oran iki alıyor, 6,35'lik bir oran, eğer komisyon 16 
üye ise bir daha alıyor, ama 16 olmadığı, 15'te kaldığı 
müddetçe olmuyor. Komisyon 14 olsaydı 1,46'lik 
oran bir alırdı. Bunun başka izahı yoktur. İşte nite
kim 13'e indiği zamanlar bu oran kendini gösteriyor. 

Sayın Çalış kaç senedir Cumhuriyet Senatosu üye
sidir. Bu 15 kişilik gruplarda, komisyonlarda konten
janlar! n oranlarının nasıl saptandığını Cumhuriyet Se
natosu şimdiye kadar tartışma yapmadan sürdürdü. 
Bugüne kadar bu D'Hondt sisteminden ilham alarak 
ortaya koydukları fikri, meselâ geçen sene de yapa
bilirlerdi, mesela diğer bir senede de yapabilirlerdi, 
ama yapmadılar, bu defa yapıyorlar. Matematiksel 
yüzde oranı ile saptanan bu durum Anayasanın 84 ncü 
maddesindeki, meclislerin bütün faaliyetlerine siyasi 
grupların kuvvetleri oranında katılması ilkesine tama-
miyle uygundur. 
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Yine yüce Danışma Kurulunun saptamış olduğu 
oranlar da İçtüzüğün 13 ncü maddesindeki ilkeye ta
mamen uygundur. Bunun dışında bir davranışı, hatta 
oylama bile yapmayı 'ben şahsen matematiğin kesin 
sonucunu hukuk, hatta zorlama bir hukukla zorlaya
rak bozmak anlamına düşünüyorum. Küçük bir gru
bun 'bir komisyonda bir kişiyle veya iki kişiyle temsil 
edilmesinden hiç bir şey çıkmaz. İcabında hatta fera
gat de edilebilir, böyle bir üyelik 'bir başkasına da 
verilebilir. Bundan hiç 'bir şey çıkmaz, ama bunu fe
ragat yoluyla değil, bu türlü 'bir zorlama ile yapmaya 
kalkarsak bu düpedüz yine bir Anayasal sorun mey
dana getirecektir. 

Benden evvel Sayın Dayı'nın okumuş olduğu Ana
yasa Mahkemesinin kararları da gayet açıktır; yani 
yeni bir zorlama olacak, yeni 'bir sürtüşme olacak. Sa
yın Çalış'tan ve diğer arkadaşlarımdan bu muhalefet 
şerhlerinde ısrarlı olmamalarını özellikle istirham edi-
yorurrtn 

Saygılar sunarım. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, kısaca 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çalış, buyurun. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Muhterem Suphi Karaman konuşmasının son kıs
mında, «zorlama ile değil, feragat yolunda olmalıdır» 
mealinde bir konuşma yaptılar. Ben deminki konuş
mamda hiç bir zorlama ve hiç kimseden de bir fera
gat talebine matuf bir beyanda bulunmadım. Danış
ma Kurulunda da aynı sözü söyledim, «şimdiye kadar 
yapılmış bir hatadan bundan sonra vazgeçilmesinde 
ve en doğru yola gidilmesinde yarar vardır, hataya de
vam etmekte yarar yoktur.» demiştim, aynı sözümü 
tekrar ediyorum. 

Sayın Mustafa Fahri Dayı konuşmasında Anaya
sa Mahkemesinin bir kararını okudular. Okudukları 
cümlelerin baş tarafındaki paragrafta şöyle der, özet
lemek gerekirse; «Cumhuriyet Senafosundaki siyasi 
parti grupları Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlık Diva
nına ancak kendi güçleri ölçüsünde, bu ölçünün ne 
altında, ne üstünde olmaksızın katılırlar.» Benim 
burada savunduğum konu, biz oranımızın üstünde 

bir oranla katılmanın talebinde değil, hakkımız ol
duğunu belirttiğim bir oranla katılmamızı temine 
matuftur. Nitekim, Sayın Suphi Karaman da D'Hondt 
sistemi ile bu meselenin halledilmesine gidildiği tak
dirde, Adalet Partisinin 7 üye ile 15 kişilik komisyon
larda temsil edilmesinin gerekli bulunduğunu, yaptı

ğı hesabın neticesinin bu olduğunu da belirttiler. 
Bir hususu daha belirtmekte yarar buluyorum. 

Sayın Fahri Dayı benim söylemediğim, anlatmak 
istemediğim hususları ileri sürdüler. Burada oranla
rın tespitindeki esas olacak nokta, bahsettikleri ka
rarda belirtildiği gibi, siyasi partilerin üyelerinin top
lamının meydana getireceği tam sayının siyasi parti 
oranlarına göre taksimi ile bulunacak netice değildir. 
Ben meseleyi yine Başkanlık Divanının tespit etmiş 
olduğu 184 üye üzerinden bulunmuş orana göre ifade 
ettim. Nitekim, 6,35, 5 küsur, 1,46, 1,14 ve 0,89'lu 
oranlarda ben bir ihtilaf ileriye sürmedim. 

Bu bakım'dan, Sayın Fahri Dayı benim hakkımda
ki sözleri söylerken ve bahsettikleri kararla benim 
Sözlerimi, kusura bakmasınlar, dinlememişler. Hem 
bu kararın bizimle bir ilgisi yok, hem bahsettikleri 
konunun benim sözlerimle bir ilgisi yok. Ne Suphi 
Karaman arkadaşımız, ne Falhrİ Dayı arkadaşımız 
bir üyeliği tespit edecek rakamın 1 olmasını gerekli 
kılacak hukuki nedeni koymadılar, «Şimdiye kadar 
teamül bu şekildedir» dediler. Ben de kendilerine bi
zim buraya gelişimizi temin eden seçim sisteminin bu 
işe en yakın sistem olduğunu, en zararsız sistem ol
duğunu, herkese en yararlı sistem olduğunu ileri sür
düm. Bu konunun üzerinde bir muhalefet de bahis 
konusu olmadı. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Seçilmeyen üyeler 
de var. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Bir dakika. 
Şimdi, madem ki Sayın Orhan Vural «Seçilmeyen 

üyeler de var» dediler. Anayasamızın... 
ORHAN VURAL (Ondu) — O seçime gitme

miş. 
ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Onu da arz ede

yim, siz istediniz. 
Anayasamızın 70 nci maddesi Cumhuriyet Senato

sunun kuruluşunu tanzim eder. 1 nci fıkrasında, se
çilen üyeler, 2 nci fıkrasında tabii üyeler konu edi-
liî. 

Seçilen üyeler iki kısımdır; 150'si genel oyla se
çilen üyeler, 15 adedi Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerdir. Bir de 157 sayılı Kanunun altında imzası bu
lunan Milli Birlik Komitesi Başkan ve üyeleri ve 
Cumhurbaşkanlığı yapmış olan muhterem zevatın ta
bii üye olarak alınmasıdır. 

Meseleyi ben tüm olaraktan aldım. Cumhuriyet 
Senatosu 184 sayın üyeden meydana gelir. Üzerinde 
durduğumuz konu budur, bunda bir ihtilafımız olma
mıştır ve bunu da hiç bir zaman, hiç bir konuya ne 
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mebde, ne de son yapmadık biz. Buna bilhassa na
zarı d'kkatin çekilmesi üzerinde durdum. 

Benim üzerinde durduğum konu tamamen mate
matiksel bir durumdur. Bunun aksine bir fikir ve mü
talaa da getirilmedi, sadece, «biz şimdiye kadar şunu 
yapıyorduk» denildi. Anayasa Mahkemesinin muh
telif kararlarına daima şimdiye kadar bu şekilde ha
reket edilmiştir sözüne muhalefet de vardır. Biz her 
zaman demişizdir ki, 1 Kasım toplantının başıdır ve 
seçimleri de 1 Kasıma göre yapardık. Halbuki, Sa-
ym Sırrı Atalay'ın seçimi dolayısiyle bahis konusu 
olan 1977 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında, se
çimi müteakip Başkanlık Divanının görevinin sona 
ereceği, teamülün bahis konusu olmayacağı ve 1 Ka
sım tarihinin sadece Anayasanın 73 ncü maddesinde
ki bir davetsiz toplantı tarihinden ibaret bulunduğu
nu, bunun dışında bir yorum getirilmesinin mümkün 
olmayacağını Anayasa Mahkemesi kararında saraha
ten belirtiyor. 

Bu bakımdan meselelere, teamülü tamamen berta
raf edecek hareket tarzına giren Anayasa Mahkeme
si olduğunu ve bu bakımdan da bunun kararlarının 
bizlere çok büyük zararlar verdiğini de konuşmamın 
ta başlangıcında belirttim. Onun için meseleye bu şe
kilde teferruatlı girmek istemiyorum. 

Bu D'Hondt sistemi bizim başlangıçta gelişimiz
den bugüne kadar devam eden hukukun boşluklarını 
dolduracak bir sistem tarzıdır. Anayasamızın bu hu
sustaki 84 ncü ve 85 nci maddeleri tanzim edilirken 
Temsilciler Meclisi zabıtlarını lütfen tetkik ediniz. Fe
ridun Ergin'in bir itirazı var. Diyor ki, «Anayasa
nın içinde bir içtüzüğün tanzimi mahiyetinde bu ka
dar teferruata gidilmesine lüzum yoktur.» Ona Ana
yasa Komisyonu Sözcüsü Sayın Turan Güneş verdiği 

cevapta da, evvelki tatbikatlardan dolayı Başkanlık 
Divanında siyasi partilerin temsillerini temin etmek 
maksadıyla bu şekilde teferruatlı davrandıklarını, 
söylüyorlar. 

Anayasanın Temsilciler Meclisindeki ve Milli Bir
lik Grubundaki bu müzakerelerinde, işin bir tuhaf ta
rafıdır ki, 84 ve 85 nci maddelerinin, Milli Birlik 
Komitesi tarafından görüşülmesi sırasında o zamanki 
Milli Birlik Komitesi üyelerinden hiç kimse fikir mü
talaa etmemişler, maddeler okunmuş, aynen kabul 
edilmiştir. O zaman mebde alacağımız husus 84 ncü 
ve 85 nci maddelerin Temsilciler Meclisindeki ko
nuşma zabıtlarıdır. Bu konuşma zabıtları da sayın 
arkadaşlarımızı teyit eder mahiyette değildir. Hukuki 
ve yasal yön DT-[ondt sisteminin tatbikatını öne alır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesele açıktır. Aksine bir hukuki durum varsa 

bunu ortaya getiriniz. Yoksa ortaya koyduğumuz hu
kuki durum yasaldır. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararı üzerinde 
başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Danışma Kurulu kararı ve buna ekli dağıtım cet
velini birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Danışma Kurulu karan ka
bul edilmiştir. 

Grupların tamamı adaylarını Başkanlık Divanına 
bildirmemiş oldukları cihetle bugün komisyon seçim
lerine geçmemiz mümkün değildir. 

Komisyon seçimlerini bilâhare yapmak üzere 
19 . 11 . 1979 Pazartesi günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16,00 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça-
Iış'ın, Bolu Orman Başmüdürlüğünce bağlı işletme 
müdürlüklerince köylüye verilen yapacak ve yakacak 
miktarına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Ah
met Şener'in yazdı cevabı. (7/1146) 

Cürrthuriydt Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların yazılı olarak Orman Bakan
lığınca cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1. 1977, 1978, 1979 yıllarında ayrı ayrı Bolu Or
man Başmüdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri iti
bariyle köylüye verilen yapacak ve yakacak ihtiyaç

ları miktarı ve bunların ster ve metreküp olarak be
delleri? (Depoda ve dikili olarak) 

7 . 11 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 12 . 10 . 1979 tarih 06.212.544/02.99/7-1146 
sayıya C. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın, 
Bolu Orman Başmüdürlüğüne bağlı işletme müdür
lüklerince 1977, 1978, 1979 yıllarında köylüye verilen 
yakacak ve yapacak miktarlarına dair yazılı soru 
önergesi cevabı eklidir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Ahmet Şener 
Orman Bakanı 

BOLU ORMAN BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETMELERİN 
1977 - 1978 - 1979 YILLARINDA KÖYLÜYE VERİLEN YAPACAK YAKA

CAK MİKTARI İLE BİRİM FİYATINI GÖSTERİR CETVEL 

H£LL>. 
İşletme Adı 

AK.ÇAKOCA 

ALADAĞ 

BOLU 

Yılı 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 

- 1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

Nev'i 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

Miktarı St 

1 957,011 
30 330,000 
3 513,734 

30 565,000 
710,726 

14 59Q,QÛQ 

4 546,620 
70 177,0100 

3 351,246 
75 567,000 

2 495,384 
53 332,000 

8.372,237 
128 411,0100 

8 63Q,00O 
146 033,000 

6 829,000 
81 403 

Fiyat TL. 

392,00' 
0\,S2 

851,00* 
0,42 

889,00 
4,00 

347,00 
0,50 

475,00 
1,00 

650,00 
2,00 

348,00 
0,70 

438,00. 
1,72 

728,00 
2,87 
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İşletme Adı 

DÜZCE 

GEREDE 

GÖYNÜK 

KIBRISÇIK 

^ 

MENGEN 

MUDURNU 

SEBEN 

Yılı 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

Nev'i 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

Miktarı St 

21 274,435 
212 130,000 

22 581,350 
215 639,000 

16 747,000 
201 279,000 

8 375,782 
145 618,000 

6 889,336 
170 80,6,000 

517,471 
159 310,000 

6 716,000 
74 548,000 

3 261,000 
99 793,000 

2 053,000 
97 795,000 

534,000 
33 216,000 

1 366,000 
31 548,000 

121,000 
30 428,000 

2 741,000 
64 624,000 

2 628,000 
63 826,000 

1 540,000 
16 390,000 

5 983,243 
111 875,000 

7 908,132 
107 347,000 

1 948,399 
13 299,000 

904,000 
30 775,000 

1 091,000 
29 952,000 

1 020,000 
16 30)1,000 

Fiyat TL. 

500,00 
0,81 

600,00 
2,00 

900,00 
4,00 

34Q,00 
0,69 

486,00 
0,99 

623,00ı 
2,00 

316,00 
0,48 

340,00 
1,00 

570,00 
3,00 

505,00 
0,48 

575,00 
1,00! 

715,00 
2,00 

382,60 
1,0)5 

440,30 
1,90 

639,29 
3,65 

490,00 
1,29 

525,00 
3,00 

800,00 
4,00 

358,00 
0,55 

591,00 
1,00 

800,00 
2,00 
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İşletme Adı 

YIĞILCA 

BAŞMÜDÜRLÜK 
TOPLAMI 

Yılı 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 

Nev'i 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 
Yapacak 
Yakacak 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

M3 

St 
M3 

St 
M3 

St 

Miktarı St 

2 647,000 
71 339,000 

2 373,000 
73 521,000 

2 964,000 
84 444,000 

64 051,328 
973 043,000 

63 592,798 
1 044 579,000 

36 945,980 
768 571,000 

Fiyat TL. 

347,00 
0,81 

425,00 
2,00ı 

730,00 
4,00 

412,00 
0,78 

538,00 
1,47 

796,00 
3,07 

Not : a) 1979 yılı zati yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının yapılan tespitlere gö
re verilmesine devam edilmektedir. 

b) Yapacak hanesindeki birim fiyatları satış deposu fiyatıdır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış m, 1979 yılında Bolu ilinin köy, kasaba ve ilçe
lerine tahsis edilen imam - hatip ve müezzin kadro
larına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi Do
ğan in yazılı cevabı. (7 / 1156) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Başbakanlıkça yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1979 yılında Bolu ilinde köy, kasaba ve ilçelere 
tahsis edilen İmam - Hatip, Müezzin kadroları ve 
bunların hangi köy ve camilerde bulunduğu? 

TC 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 50/79-03675 
12 . 11 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

06.212.00570-02238 ve 7/1156 : 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği 4 adet yazılı soru 
önergesine cevap teşkil eden Bolu ili Merkez ve ilçele
rine bağlı bucak ve köylerin imam - hatip kadro 
gereksinimini ilgili tüzük uyarınca sıralayan listeler 
ilişiktir. Bu listelerde bugüne kadar nerelere kadro 

verildiği ve henüz kadro ihtiyacı karşılanamamış köy
ler açıklanmıştır. 

Gereğini izinlerine sunarım. 
Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakanı 

Ek : 1 (10 adet liste) (Kanunlar Müdürlüğünde 
dosyasındadır) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'm, 1978 yılında Bolu ilinin köy, kasaba ve ilçe
lerine tahsis edilen imam - hatip ve müezzin kadro
larına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi 
Doğanın yazılı cevabı (7/1157) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Başbakanlıkça yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
Bolu Senatörü 

Orhan Çalış 

1978 yılında Bolu ilinde köy, kasaba ve ilçelere 
tahsis edilen İmam - Hatip, Müezzin kadroları ve 
bunların hangi köy ve camilerde bulunduğu? 

TC 
Devlet Bakanlığı 12 . 11 . 1979 

Sayı : 50/79-03675 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

06.212.00571-02237 ve 7/1157 : 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'm 

Sayın Başbakanımıza yönelttiği 4 adet yazılı soru 
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önergesine cevap teşkil eden Bolu ili Merkez ve ilçele
rine bağlı bucak ve köylerin imam - hatip kadro 
gereksinimini ilgili -tüzük uyarınca sıralayan listeler 
ilişiktir. Bu listelerde bugüne kadar nerelere kadro 
verildiği ve henüz kadro ihtiyacı karşılanamamış köy
ler açıklanmıştır. 

Gereğini izinlerine sunarım. 
Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakanı 

Ek : 1 (10 adet liste) {Kanunlar Müdürlüğünde 
dosyasındadır) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış m, 1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinin köy, kasa
ba ve ilçelerinde mevcut imam - hatip ve müezzin 
kadrolarına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan'ın yazılı cevabı. (7/1158) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Başbakanlıkça yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
Bolu Senatörü 

Orhan Çalış 

1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinde köy, kasaba 
ve ilçelerinde mevcut imam - hatip ve müezzin kadro
ları ve bunların hangi, köy, kasaba, ilçe ve camilere 
tahsis edildiği? 

TC 
Devlet Bakanlığı 12 . 11 . 1979 

Sayı : 50/79-03675 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

C6.212.10572-02236 ve 7/1158 : 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çahş'ın 

Sayın Başbakanımıza yönelttiği 4 adet yazılı soru 
önergesine cevap teşkil eden Bolu ili Merkez ve ilçele
rine bağlı bucak ve köylerin imam - hatip kadro 
gereksinimini ilgili tüzük uyarınca sıralayan listeler 
ilişiktir. Bu listelerde bugüne kadar nerelere kadro 

verildiği ve henüz kadro ihtiyacı karşılanamamış köy
ler açıklanmıştır. 

Gereğini izinlerine sunarım. 
Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakanı 

Ek : 1 (10 adet liste) (Kanunlar Müdürlüğünde 
dosyasındadır) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çahş'ın Bolu ilinde ilçeler itibariyle imam - hatip 
kadrosu tahsis edilmeyen köy ve mahallelere dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yazılı 
cevabı. (7/1164) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Başbakanlıkça yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

Bolu ilinde ilçeler itibariyle imam - hatip kadrosu 
tahis edilmeyen köy ve mahallelerin ihtiyaç durum
larına göre ilçe müftülüklerince yapılan sıralamanın 
bildirilmesini? 

TC 
Devlet Bakanlığı 12 . 11 . 1979 

Sayı : 50/79-03675 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
06.212.00569-02239 ve 7/1164 : 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çahş'ın 

Sayın Başbakanımıza yönelttiği 4 adet yazılı soru 
önergesine cevap teşkil eden Bolu ili Merkez ve ilçele
rine bağlı bucak ve köylerin imam - hatip kadro 
gereksinimini ilgili tüzük uyarınca sıralayan üsteler 
ilişiktir. Bu listelerde bugüne kadar nerelere kadro 
verildiği ve henüz kadro ihtiyacı karşılanamamış köy
ler açıklanmıştır. 

Gereğini izinlerine sunarım. 
Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakanı 

Ek : 1 (10 adet liste) (Kanunlar Müdürlüğünde 
dosyasındadır) 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

15 . 11 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyon seçimlerine esas tutulacak dağı

tım cetveli. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




