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BİRİNCİ OTURUM 

Açtfima sadtffl : 15.00 

BAŞKAN : Başlkajnıvdküli Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), O. Nutrıi Ganpolat (Konya) 

BAŞKAN — 1 nei Birleşimi açıyorum. 

I — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş 
•melere başlıyoruz. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüce Senatoya, Türk Milletini refaha 
ve mutluluğa kavuşturacak yasama çalışmala-
larında başarı dileğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/354) 

BAŞKAN — iki adet Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet «Senatosu Başkanlığına 
Yeni seçillen «sayın -senatörleri en halisane 

temennilerle kut lar ; Yüce Senatoya, Türk Mil
letini refaha ve mutluluğa kavuşturacak yasa
ma çalışmalarında başarılar dilerim. 

Cumhuriyet Senatosunun pek sayın üyeleri
ne, bu temennilerimin ve iyi dileklerimin ulaş
tırılması hususuna delâletlerini rica ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhura aşkanı 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüksek bilgilerinize sunulur. 

2. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
C. H. P. Genel Başkanı ve Zonguldak Milletve
kili Bülent Ecevifin görevlendirildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/371) 

BAŞKAN — Bir tezkerte daha var, okutu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 Eikiim 1973 gün ve 4-1152 sayılı ya

zınız. 
İleri yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakan

lar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci maddesi uya
nınca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'i gö
revlendirdim. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldık
tan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca 
gönderileceğine bilginizi rica ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurb aşkanı 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

3. •—• Adalet Partisi Grup Başkanlığının, 
gruplarının [vazife taksimine dair tezkeresi 
(3/372) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Grubumuz Genel Kurulunun bugün yaptığı 

toplantıda.; Grup Başkanı, Başkanvekilleri ile 
Yönetim Kurulu seçimleri yapılmış ve seçilenle
rin isimleri aşağıda gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
•Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 

İhsan Saibri Çağlayangil 

Başkan : İhsan Saıbrd Çağlayangil (Bursa), 
Başkan vekili : Ömer Ucuzal (Eskişehir), 
Başkan vekili : Oral Karaosmanoğlu (Mani

sa), 
Üye : Sakıp Hatunoğlu (Erzurum,), 
Üye : Ahmet Karayiğit (Afyon Karaıhisar), 
Üye : Ali Şakir Ağanoğlu (Trabzon), 
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Üye : Cahit Ortaç (Bursa), 
Üye : Beliğ Beıler (izmir), 
Üye : İbrahim Tevfik Kutlar ('Gaziantep), 
Üye : İsmail Yetiş (Ankara), 
Üye : Ruhi Tunakan (Manisa), 
Üye : Sait Mehmetoğlu (Mardin), 
Üye : Kâzını Karaağaçlıoğlu (Afyon Kara

hisar), 
Üye : Ali Alkaıı (Kırklareli), 
Üye : Kemal Şenooak (Afyon Karahlisar). 
BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su-

rLiıkır. 
4. >—• Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplan

tısına iştirak edecek heyete Bursa Üyesi Ilışan 
Sabri Çağlayangîl'in katılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/374) 

BAŞKAN — İki adet Başbakanlık tezkere
si var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
15 . 9 . 1973 tarihli ve 105 - 283/9019 sayılı 

yazınız. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 18 Ey

lül 1973 tarihinde başlayan Genel Kurul top
lantısına iştirak eden heyete Senato Dışişleri 
Komisyonu Başkanı İhsan Saıbri ÇağlayangiFiıı 
katılmaısı hakkında Dışişleri Bakanlığından alı
nan 6 . 10 . 1973 tarihli ve SİGM/SİMD: 720 -
205/1491 sayılı yazının sureti ilişik olarak su
nulmuştur. 

• Bu hususta Anayasamızın 78 ııci maddesine 
göre alınacak kararın gönderilmesini müsaade
lerine saygı ile arz ederim. 

'Naim Talû 
Başbakan 

BAŞKAN Anayasanın 78 nei maddesi 
uyarınca Yüksek Heyetin tasvibine arz olunur. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. —• Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplan
tısına iştirak edecek heyete Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu'nun katılmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/373) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, takdim 
•ediyorum. 

ıCumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 18 Ey

lül 1973 tarihinde başlayacak Genel Kurul top
lantısına iştirak edecek olan heyetimiz'e Giresun 

Senatörü İhsan Topaloğlu'nun katılması hak
kında Dışişleri Bakanlığından alınan 13.5.197-3 
tarihli ve SİGM - SİMD/1 - 1359 sayılı yazının 
sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 ııci maddesi
ne göre alınacak kararın gönderilmesini müsa
adelerine saygı ile arz ederim. 

' iNaim Talû 
Başbakan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin tasviplerine 
sunulur. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. •—• Başkanlık Divanı seçimi. 
BAŞKAN —• Aynı mıahiyette üç ön!erge var, 

takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Sayın 
İstanbul Senatörü Tekin Arıburun'u arz ve tek
lif ederiz. 

Antalya Adıyaman 
Şerafettin Paker Sırrı Turanlı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aday 

olarak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Arıburun'u arz ve teklif ederiz. 

Urfa Ordu 
Halil Balkıs Selâhattin Acar 

Manisa Kırklareli 
Ruhi Tunakan Ali Alkan 

Ankara Afyon Karahisar 
Mansur Ulusoy Ahmet Karayiğit 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İstanbul Senatörü Tekin Arıburun'u Senato 

Başkanlığına aday gösteriyoruz. 
Saygılarımızla. 

İzmir Konya 
Beliğ 'Reler' Fevzi Halıcı 

Kars İstanbul 
Ziya Ayrım Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet eSnatosu Yüce Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına İstanbul 

Senatörü ıSayın Tekin Arıburun'u arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 
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BAŞKAN — Gündem hakkında bir öner
ge var takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aday gös

terilmiş bulunduğuna göre, Başkanlık seçiminin 
Danışma Kurulu kararından önce yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Manisa 
Ömer Ucuzal Oral Kara/asman oğlu 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde buyurun 
Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Yüce Senatonun yeni çalışma döneminde bü
tün arkadaşlarıma üstün başarılar temennisi ile 
sözlerime başlıyorum ve biraz önce Başkanlık 
Divanınca okunup bilgilerinize sunulan önerge
nin kabule şayan olmadığı konusunda görüşle
rimizi ve düşüncelerimizi arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum; Yüce Kurulu saygı 
ile selâmlarım. 

Çok değerli arkadaşlarım; Başkanlık Diva
nınca okunan önergenin, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının seçimini yapmaya medar olsun di
ye verilmiş bir önerge olduğu, metninden açık
ça belli 'bulunuyor. Şayet hu önerge kabul edi
lecek olursa, şu andan itibaren Yüce Senato
muz kendisine bir Başkan seçimi için gerekli iş
lemleri yapmaya başlayacaktır. 

Oysa, Yüce Senatomuzun bir Başkan seçimi 
için takibedeceği usul, İçtüzüğümüzde hüküm 
altına alınmış ve o usul uyarınca seçimin yapıl
ması âmir hukuk kuralına bağlanmış bulun
maktadır. Yüksek malûmlarınız olduğu üzere 
bizim İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi, Yüce Se
nato Başkanının seçilmesi için Başkanlık Diva
nına ve daha doğru bir deyimle Danışma Kuru
luna bir görev veriyor. Danışma Kurulu göre
vini ifa ettikten sonra Yüce Senato, Danışma 
Kurulunun ifa ettiği görev sonunda düzenledi
ği dağıtım cetvelini oyluyor. Diğer bir deyim
le bu dağıtım cetveli Yüce Senatonun oyuna 
iktiran ediyor; dağıtım cetveli oylandıktan son
radır ki, Başkanlık seçimine geçme olanağı sağ
lanabiliyor. 

Oysa bu önerge görüldüğü gibi, işitildiği gi
bi İçtüzüğümüzün 8 nci maddesinin âmir hü
kümleri gereğince Danışma Kurulunun bir da
ğıtım cetveli yapıp bütün Başkanlık Divanı 

üyeliklerinin kangi gruplara düştüğünün sap
tanmış olduğu bir cetveli Yüksek Heyetinize 
sunmadan ve bunun oylamasını yapmadan, doğ-
rudan doğruya Başkanlık Divanı seçimlerine 
geçmeyi öneriyor. 

Sözümüzün doğruluğunu saptamak ispatla
mak için hepinizin bildiği İçtüzüğümüzün 8 nci 
maddesinin (A/3), (B) ve (C) bentlerini yük
sek izinlerinizle okuyacağım: 

«Başkan, Başkanvekilleri, idareci üyeler ve 
kâtip üyeler için grupların Cumhuriyet Senato
su üye tamsayısına ^oranlarının büyüklük sıra
sına göre, dağıtım cetveli düzenlenir ve Genel 
Kurulun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerin
de Danışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar 
adına birer sözcü, on'ar dakikayı aşmamak üze
re, birer defa konuşurlar. Bu konuşmalardan 
sonra, dağıtım cetveli Genel Kurulun oyuna su
nulur. 

C) Genel Kurulca tasvibe dilen dağıtım 
cetveli esas tutularak Başkanlık Divanı seçim
lerine geçilir.» denilmektedir. 

Hal böyle olunca, Başkanlık seçimine geç
meden önce, biraz evvel okuduğum ve hepinizin 
bilgisine arz ettiğim İçtüzüğümüzün 8 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının (B) ve (C) bentlerinin 
gerekleri yerine getirilmek iktiza eder. 

Tekrarda fayda vardır mülâhazası ile söy
lüyorum; bu gerekler ise, önce Danışma Kuru
lunca düzenlenmiş bir dağıtım cetvelinin Yü
ce Heyetinize sunulmasını Yüce Heyetinizin 
tasvibinden geçmesini; ondan sonra Başkanlık 
seçimine geçilmesi imkânını ortaya koyuyor. 
Hal böyle olunca, İçtüzüğümüzün âmir hüküm
lerini değiştirmeye elbetteki şu önerge ile yet
kimiz bulunmadığına göre, bunun dışında bir 
hareket tarzı tuttuğumuz takdirde, İçtüzük de
ğişikliği mesabesinde bir tasarrufta bulunaca
ğımız gözönüııde bulundurularak, bu önergenin 
biraz evvel okuduğum maddedeki hükümler ve 
lâzimeler yerine getirildikten sonra kabulü 
mümkündür. Hattâ bizim görüşümüze göre, bu 
önergenin oylanması dahi mümkün değildir. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
(C. II. P. sıralarından «Alkışlar.») 

BAŞKAN — Başkanlık için aday gösteril
miştir, bu aday üzerindeki seçim İçtüzüğümü
ze göre yapılacaktır. Ancak, verilen ikinci tak-
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rir ile Başkanlık doğrudan doğruya dağıtım 
cetveli içerisinde mütalâa edildiğine göre, dağı
tım cetvelinin müzakeresinden -sonra ancak bu 
işleme geçilebileceği cihetle önergeyi işleme 
koymuyorum. 

7. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutu
lacak dağıtım cetveli. 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlık tezkeresini 
takdim ediyorum. 

'Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

Kasım 1973 tarihli toplantısında alman karar 
ilişik olarak sunulmuştur. 

-Yüksek ıGenel Kurulun bilgilerine arz olu
nur. 

Saygılarımla. 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 

Cumhuriyet .Senatosu Danışma Kurulu ka
rarı ; 

Karar No. : 1 
Karar tarihi : 26 Ekim 1973 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu aşa
ğıda imzaları bulunan sayın grup başkan ve 
temsilcilerinin iştiraki ile 26 Ekim 1973 Cuma 
günü. saat 10,00'da toplanmış ve gündeminde 
bulunan, Başkanlık Divanı .seçimlerine esas teş
kil edecek dağıtım cetvelinin tanzimini görüş
müştür:. 

a) Siyasî parti gruplarınım ve grupların 
üye adetleri ve oranlarına göre İçtüzüğün 8 nci 
maddesi gereğince yapılan dağıtım sonunda 
ilişik listede de görüleceği veçhile: 

Adalet Partisine 1 Başkan, 2 Başkanvekili 
tahsis edilmiş, 4,24 artık puanı kalmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisine 1 Başkanvckil-
liği, 1 İdare Amirliği, 1 Kâtip üyelik tahsis edil
miş, 0,70 artık puanı kalmıştır: 

Cumhuriyetçi Güven Partisine 1 kâtip üye
lik tahsis edilmiş, 0,40 artık puanı kalmıştır. 
Millî Birlik Grubuna 1 İdare Amirliği tahsis 
edilmiş, 1,64 artık puanı kalmıştır. 

Kontenjan Grubuna 1 İdare Amirliği tahsis 
edilmiş, 0,56 artık puanı kalmıştır. 

b) Artık puanlar, Tüzüğümüzdeki üyelik
ler için gösterilen puanlara tekabül etmediği 
cihetle dağıtımın bundan sonraki kısmı üzerin

de Ibir anlaşmaya varılamayarak ihtilaflı kıs
mın Genel Kurula arzı kararlaştırılmıştır. 

Mehmet Ünaldı Necip Mirkelâmoğiu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 

Başkanvekili SÖ2 hakkım mahfuzdur. 
Muhalifim 

Mehmet Çamlıca O. Nuri Canpolat. 
Kâtip Kâtip 

Anayasanın 84 ncü 
maddesine aykırı 

olduğundan muhalifim 
Hüseyin Öztürk Bahriye Üçok 

Kâtip Kâtip 
Azmi Erdoğan Hüseyin Atmaca 

Kâtip İdare Âmiri 
(a) bendi Anayasanın 

34 ncü maddesine aykırı 
olduğu için muhalifim. 

34. Şükrü Özkaya Oral Karaosmanoğlu 
İdare Âmiri A. P. Grup Başkanvekili 

Fikret Gündoğan Sami Turan 
C. H. P. Grup Başkanı C. G. P. Grup 

Başkanvekili 
Muhalifim, söz hakkım 

saklıdır. 
Mucip Ataklı Vahap Güvene 

M. B. Grup Başkanvekili Kontenjan Grubu adına 

SAMİ TURAN (Kayseri) 
muhalefet şerhimiz vardı. 

Sayın Başkan, 

•BAŞKAN •—• Partilerin muhalefet şerhleri 
buna ekli idi, galiba, onlar unutulmuş şimdi ge
tirtip okutacağım efendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Yalnız «Muha
lifim» diye yazmıştım efendim... 

Sayın Başkan, «Söz hakkımız mahfuzdur, 
muhalifim» diye şerh vermiştim. 

BAŞKAN — Adalet Partisinin muhalefet 
şerhini takdim ediyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanm-
daki üyelikler için Anayasasının 84 ncü ve İç
tüzüğümüzün 8 nci maddeleri muvacehesinde 
yapılan dağıtıma (Artık puanlardan sonraki) 
karşı muhalefet notumuzdur: 

Anayasamızın 84 ncü maddesi siyasî par
ti •gruplarıma münhasıran bir hak tanımıştır. 

a) Başkan;ık Divanını siyasî partiler ku
racak, 

(b) Meclisteki oranlarına göre Divanda 
mutlaka temsil edilecekler. 
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Diğer taraftan İçtüzüğümüzün 14 ncü mad- I 
desinin 2 nei fıkrası (Hiçbir siyasî partiye 
mensup olmayan üyeler de, Anayasanın mün
hasıran siyasî parti gruplarına tanıdığı hak
lara sahip -olmamak şart-iyle ıkendi aralarında 
gruplar teşkil edebilirler.) hükmünü sarahaten 
ortaya koymuştur. Hal böyle iken siyasî par
tiler 12 yıldan beri Danışına Kurulunda Ge
nel Kurula ihtilâf indirmemenin gayreti için
de bulunmuşlar ve her yılki durumu göre 
karşılıklı fedakârlıklarla bir -anılaşmaya var
mışlardır. Öyle ki bazen müstakiller hesaba 
katılmış, bazen katılmamış, bazen tüzüğün 
8 nei maddesinin 3 ncü fıkrasına göre yapılan 
dağıtımdan artan siyasî partilere ait artık 
puanlara hesaba katılmayan (Bağımsızlara 
ve grup kuramayan siyasî partilere ait) puan
lar ilâve edilmek suretiyle, hazen açıkta ka
lan Divanı üyeliklerini siyasî partilere paylaş- ı 
tırmak suretiyle bir hal çaresine bağlanmak
ta idi. 

Bu defa, Tüzüğe göre yapılan dağıtım bir 
noktada kesilince Adalet Partisinin 4.24, Cum
huriyet Halk Partisinin 0,70, Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin 0.40 puanları artık puan ola
rak kalmaktadır. 

Bu durumda Tüzüğe göre ancak Adalet 
Partisine 1 Kâtip üyelik verilebilir. Diğer par
ti gruplarının artık puanlarına üyelik ver
mek mümkün olmaz ve fakat 3 Kâtip Üyelik 
açılk kalır. Prensip 'olarak Grup kuramayan si
yasî partiler ile aralarında anlaşma mümkün 
olmayan 'bağımsızlara Divanda üyelik vermek 
veya vermemek parti gruplarının anlaşması
na bağlıdır. Uzun seneler parti grupları ara
sında böyle bir anlaşma nadiren olmuştur. 
Hal böyle olunca artan Kâtip üyeliklerin si
yasî partiler arasında bir nispet dâhilinde tak
sim edilmesinden başka çıkar yol bulunma
maktadır. 

Buna göre, Cumhuriyet Halk Partisine, 0.70 
artık puanına 4,30 puan ilâve edilerek bir 
kâtip üyelik verildiğinde, A. P.'nin 80/42 = 1,9 
nispeti gereğince 8,17 puanla bir İdare Amir
liği alması ve Cumhuriyetçi Girraı Partisinin 
de Cumhuriyet Halk Partisine onanı 1 puan ol
duğuna göre (5.40 + 1) = 6.40 puanla bir idare 
Amirliği alması gibi bir netice doğmaktadır. 
Ancak, ortada İdare Amirliği (olmayıp yalnız-
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ea 2 -kâtip üyelik 'bulunduğuna göre meseleyi 
burada !bir anlaşma zeminine -oturtmak icabet
in ektedir. 

Bir başka hesap şekli üzerinde gerekirse, 
A. P.'nin artık puanı 4,24 olduğuna ve diğer 
C. H. P., O. G. P. Cumhurbaşkanlığı Konten
janı i'" e Millî Birlik Grubunun sırasiyle ar
tık puanları 0,70 + 0,40 + 0,56 + 1,64 = 3,30 
toplamını ancak bulabildiği düşünülünce açık
ta bulunan 4 Kâtip Üyeliğin taksim edilmesi 
halinde 2 adedinin A. P.'ye, diğer 2'sinin de 
adları geçen 4 gruba dağılması icabeder.) 

Durum, Anayasanın 84 ncü maddesiyle İç
tüzüğün 14 ncü maddeleri arasındaki kesin 
hükme dönmek ve İdare Amirliği gibi siyasî 
partiler için ağırlık taşıyan 'bir üyeliğin Kon
tenjan Grubundan alınarak, bu gruba 2 Kâ
tip Üyelik verilmesi ve bu suretle açığa çıka
rılan İdare Amirliğinin Cumhuriyetçi Güven 
Partisine verilmesiyle ondan arta kalan Kâ
tip Üyeliği Adalet Partisine verilmesi en ma
kûl hal tarzı olacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz edenim. 
Cumhuriyet -Senatosu 

A. F. Grup Başkanvekili 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi, 
bize intikâl eden 'beyaniyle muhalefetini kür
süden izah edecektir. 

Şimdi, müzakerelere geçmeden önce Yük
sek Heyete bir ışık tutmak bakımından İçtü
züğümüzün 8 nei maddesine meselenin ne şe
kilde uyduğunu ve müzakere tarzımızın ne ola1-
cağını arz etmek istiyorum. 

İçtüzüğümüzün 8 nei maddesini aynen oku
yorum. 

<«C. Senatosu Başkanı, toplantı yılının bit
mesinden önceki bir hafta içinde, Danışma Ku 

| ruhimi toplar.-» 
Toplamıştır. 

«A) Bu toplantıda : 
/K Danışma Kurulunda temsil edilen bü

tün grupların C. Senatosu üye tam sayısında
ki yüzde oranları tespit edilir.» 

Edilmiştir. 
«2. Başkanlık Divaııındaki yerler, görev 

ve yetkileri 'bakımımdan; Başkan için yüzde 
I 19, başkanvekili erinin her •biri için yüzde, 10, 
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İdareci üyelerin her biri için yüzde 7, Kâtip 
üyelerin lıer biri için yüzde 5 puan itibar olu
nur. 

3. Başkan, baş kan vekilleri, İdareci üyeler 
ve Kâtip üyeler için grııbların Cumhuriyet Se
natosu üye tam sayısına oranlarının 'büyüklük 
sırasına göre» Yani puanları büyük olanlar 
önce büyük sandalyeleri alacaklar «'Dağıtım 
cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun gündemi
ne alınır.» 

Bu dağıtımı cetveli bugünkü hali ile dü
zenlenmemiştir, ihtilâf vardır. 

:«I3) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üze
rinde Danışma Kurulu adına bir sözcü ile 
gruhlar adına birer sözcü, onar dakikayı aş
mamak üzere, birer defa konuşurlar. Bu ko
nuşmalardan sonra, dağıtım cetveli Genel Ku
rumu oyuna sunulur» 

Bu fıkra bugün için bu hâdisemize tatbik 
edilemiyor. Çünkü, Danışma Kurulu raporu 
•tam ve kâmil mânâda hazırlana-mamıistır, onun 
için sözcüsü tespit edilmemiş ve 'gruplara on 
dakikalık bir zaman içinde görüşme verilme
yecektir. 

«C) Genel Kurulca 'tasvip edilen dağı
tım cetveli esas tutularak Başkanlık Divanı 
secimi erine geçilir» 

Şimdi, mesele Danışma Kurulu raporuna 
bağlanamaymea, bu fıkra işleyecek demektir. 
Bu fıkra da dağıtım cetvelini Yüksek Heye
tin tespitine mütedairdir ve tümü üzerinde 
müzakere açacağız. Neticede Yüksek Heyetin 
varacağı karar dağıtım cetveli şekline ifra 
edilip, onun üzerinden gündemimizin ikinci 
maddesi olan seçimlere geçilecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Gün doğan buyurun» efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım. 

iÇok kısa süre İçinde o kadar çok değişik ve 
bir anda anlaşılması kolay olmayan konular 
bir araya getirilmek suretiyle ifadeler, takrir
ler ve buna benzer birtaki'm. muamele" erle 
karşı karşıya kaldık ki, sözlerimizi ele bu kao
sa uygun biçimde yönetmekten gayri bir me
tot, bir yöntem 'bulmanın olanağı yoktur. O 
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itibarla sözlerimizi bir sıranın, gerekli bir in
sicamın içinde arz etmek olanağından mah
rum oluşumuz, fikirlerimizin böyle bir insi
camdan mahrum oluşundan değil,, ama biraz 
evvel arz ettiğim gibi, sunulan konuların çok, 
karmaşık, ve bir anda kolay anlaşılması1 müm
kün olmayan konular olıışundandır, 

Önce şunu yüksek dikkatlerinize arz et
mek isterim: Gerçekten hukuk metinlerine 
sadık kalacak isek ve geçmiş yıllardaki uygu
lamalar, hukukta bir kural gereği bu yıl da bi
ze hareket haltımızı saptamada öncülük ede
cek ise, bugün yüksek huzurunuzda Başkanlık 
Divanı seçimleri ve daha genel bir deyimle, 
Başkanlık Divanı üyelikleri seçimi yapılma1-
sı olanağı yoktur. Çünkü, Tüzüğümüzün 8 nci 
maddesi, Sayın Başkanın da okuduğu gibi, bu 
işlemin yapılabilmesini Danışma Kurulunun 
düzenleyeceği bir dağıtım cetveline bağla
mayı zorunlu kılar. 

Oysa; Danışma Kurulu Yüce Heyetinize bir 
dağdım cetveli düzenlemiş olarak gelmiyor. 
Öyle ise, 8 nci maddenin ifadeleri ve hüküm
leri gereğince, bugün bu konuyu 8 nci madde 
hükümleri dışına taşırarak ve onları itibara 
almaksızın konuşuyor oluyoruz. 

İsterseniz sözümün, savımın doğruluğunu 
kanıtlamak için bir kere daha 8 nci maddenin 
3 ncü fıkrasını yüksek 'bilgilerinize arz edeyim: 

.«Başkan, üaşkanvekilleri, İdareci üyeler ve 
Kâtip üyeler için grublamn Cumhuriyet Se
natosunda üye tam sayısına oranlarının büyük
lük sırasına göre..;» Bir parça daha açarsak, 
demek ki, Cumhuriyet Senatosunda bulunan 
.18-5 adet üyeye göre grııbların üyeleri bö
lünecek, o bölümden bir sonuç hâsıl olacak, 
o sonuç. 185'e oranla grublarnı güçlerini be
lirleyecek. Hal böyle olunca, Başkandan Kâ
tibe kadar bütün Başkanlık Divanı üyelikle
ri için 185'e bölünmüş grublar adedinden çı
kan sonuçların her biri bu 13 üyeliğe; güç sı
rasına göre, büyüklük şurasına göre ve Baş
kanlık Divanında işgal edilen yerlerin de 
önem sırasına göre dağıtılacak, böyle bir da
ğıtım cetveli düzenlenecek, Genel Kurulda cla'-
ğıtım cetveli üzerinde Damıtma Kurulu adına 
bir sözcü i"e grublar adına birer sözcü onar 
dakikayı aşmamak üzere birer defa konuşa
caklar, bu konuşmalardan sonra dağıtım cet
veli Genel Kurulun -oyuna sunulacak. 

7 — 
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G-örüyöraz ve işitiyoruz, Sayın Başkan da 
ifade ediyor ki, 8 nci maddenin 3 ncü fıkrası 
gereğince 13 Başkanlık Divanı üyesi için ya
pılan hesaplara göre grublara düşen oran
lar ölçüsünde ve tamamı tamamına her Baş
kanlık Divanı üyesinin kimlere aidolacağmı 
saptayan bir dağıtım cetveliyle karşı karşıya 
bulunmadığımıza göre neyi -oylayacağız? 

O zaman pek muhtemelen denecektir ki, bir 
anlaşma 'olmadığı halde, anlaşmanın çözüm 
yeri olsa olsa Genel Kuruldur; Genel Kurulda 
bu mesele çözümlenir, ama değerli arkadaşla
rım, aslında, 'bir anlaşma olmadı» sözü gerçek
liği açısından 'tam da öyle -bir söz değildir. 
Başka bir deyim (kullanmak istemiyorum. 

Yüksek izninizle birkaç saniyenizi alarak 
durumu anlatayım. Her sene yapıldığı gibi, 
Danışma Kuruluna gidilir. Her sene yapıldı
ğı gibi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun üye tam sayısına partilerin sahiıbolduk-
ları üyelikler bölündü ve grublarm 8 nci mad
dede yazılı yüzde oranları bulundu. (G-önül 
arzu ederdi ki, bilmem var mi'? 

Bu yüzde oranlarını 'gösteren cetveller her 
üyenin önünde bulunsun, o zaman kolaylıkla 
takibetmek mümkün olurdu.) Başkanlık Di
vanına Başkanlık eden sayın şimdiki Başka
nımız konuyu gündeme almış ve bizim kurul
da konuşmamızı istedi. Konuştuk.. ' Dağılım 
cetvelinde gösterilen oranlara göre 8 nci mad
demin hükümleri uyarınca baştan başlayarak 
sona doğru ve 8 nci maddenin tertibi üzere 
başkanlıkları, başkanvekilliklerini, İdare amir
liklerini ve kâtip üyelikleri dağıtmaya baş
ladık; kimin neye hakkı olduğunu saptama
ya çalıştık. 

Gerçekten dağıtım cetveli uyarınca ve 8 nci 
madde hükümleri gereğince bir Başkanını üç. 
'başkanveldlmim, İdare âmirlerinin ve 'bir kâ
tibin hangi partilere düşebileceği; yani han
gi grublarm bu üyeliklere müstehak olduk
ları saptandı. Örneğin; Başkanlığın Adalet 
Partisine verilmesi gerektiği, 8 nci madde 
hükmü icabı olduğu için öyle yapıldı ve onun 
oranından ondokuz puan düşüldü.. 

Sırasına göre ikinci olarak başkanvekillik-
1 •erimin dağıtımı yapıldı. Oran büyüklüğü ve 
makam 'büyüklüğüne (Bu deyimi mazur gö
rün) göre, başkanvekilliklerinden birincisi, 
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I yüksek artı puanı Adalet Partisinin olduğu 
için ona verildi. Bunu. daha da somutlaştıra-
yını; Adalet Partisinin 42 küsur oranında 19 
düşüldü, minha bir puan kaldı. O kalan puan 
başka partilerden daha üstün bir puanı gös
teriyordu. Onun için, 8 nci madde hükümleri 
uyarınca, Başkanlık Divanında ikinci sırada 
önemi haiz yer olan başkanvekiiliklerane en 
çok müstehak olan parti olarak Adalet Parti
si görüldü, ona 'bir başkanvekilliği verildi. 

Ondan sonra, ikinci başkanvekilliği için en 
yüksek puan kimindir diye arandı, bulundu 
ve o da Cumhuriyet Halk Partisinindir denil
di, ona bir başkanvekilliği verildi. 

Ondan sonra hangi parti veya grubun ora
nı diğer üçüncü başkanvekilliği için müsait
tir diye bakıldı, o da bulundu, ona da bir tah
sis yapıldı. 

Ondan sonra İdare âmirlerinin dağıtımına 
geçildi. Her partinin mevcut oranları İdare 
Amirliğinin gerektirdiği orkide puanı haiz 
partilere de dağıtıldı ve böyle gidilerek; yani 
en büyük puandan başlayarak en önemli mev
kiler birinci derecede, .birinci sırada nazara 
alınarak dağıtım yapıldı. Nereye 'kadar?.. 13 
üyelik .Başkanlık Divanı Kurulunun (Öyle di
yelim) 9 üyesine kadar gelindi. 9 üyeliği tak
sim ettik. Buna kimsenin itirazı yoktu. Olamaz
dı da ; çünkü 8 nci madde böyle emrediyordu. 
8 nci maddenin mantığı ve açık ifadesi de bu 
idi. 

iSı'ra bakiye kalan dört kâtibin dağıtımına 
gelince; aslını ararsanız, özür dilerim ben duy
madım, hiçbir yerden ciddî bir itirazı ya da 
teklif gelmedi ama bu dört kâtipliğin dağıtı
mında uyuşa maya cağımız mealinde !bir hava 
toplantının sonuna doğru esti ve denildi k i : 
«Başkanlık Divanı üyeliklerinin dokuzuna ka
dar yapılan taksim, tevzi, dağıtım üzerinde an
laşma vardır; dört kâtiplik üzerinde anlaşma 
yoktur. Onun İçin bu dört kâtipliğin kimlere 
düşeceği hususunu Genel Kurul kararma arz 
edelim.» 

Biz o zaman itiraz ettik. Dedik ki; bir kere 
yürütül e gelen bu dağıtımda 8 nci maddeye 
aykırı bir tutum ve davranış içinde miyiz? 
Hayır. Yani, 8 nci maddenin dediği gibi, en 
büyük orandan başlayıp, en önemli yerlere 
kişilerin; yani Başkanlık Divanı üyelerinin 
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dağılımı yolunu ihtiyar ettik mi? Evet, ettik 
Nereye geldik? Dört kâtibe kadar geldik. Şim
di ne yapacağız? Yapacağımız şey; başından 
beri tutturduğumuz ve 8 nci maddenin 'hükmü 
gereği olarak bağlı kaldığımız yöntemin, me
todun devamını sağlamamız lâzım. 

«E peki € zaman ne olur», dediler. Gayet 
ıkolay. Mademki en çok puanı olana en bü
yük makamlardan başlamak suretiyle en sona 
doğru geliniyor, gelindi ve dokuz üyeye kim
lerim sahibolacağı saptandı. Şimdi o ana ka
dar yaptığımız 'toplama, çıkarma işlemlerini 
devam ettirdiğimiz zaman, dört kâtiplik için 
'kimlerin hak sahibi olduğu hakkında, bu 8 ne i 
madde hükmü ve bu yöntemin doğal sonucu 
olarak şu durum hâsıl olur, dedik: 

Dokuz üyeyi taksim ettikten sonra; 4,24 
Adalet Partisinde artık puan kalıyor. 1,64 
Millî Birlik Grubunda, artık puan kalıyor. Ya
ni, bütün organize ettiğimiz üyeliklerden 
sonra, gruhların ellerinde tutmaya kadir ol
dukları puanlar sıra ile böyle. 0,70 Cumhuriyet 
Halk Partisinin elinde kalıyor. 0,56'da Konten
jan Grubunun elinde kalıyor. Demek ki, başka 
bir soy düşünmeye veya ihtilâfa düşmeye ha
cet yok. O ana kadar getirdiğimiz, uyguladı
ğısınız ve 8 nci madde hükmü gereği olan usul 
yürüyecektir. 

Şimdi, 9 üyeliğin tevziine kadar uygula
ya geldiğim iz 8 nci maddenin hükmünü bir an
da kesip başka bir yöntem, başka 'bir hüküm 
ve ona ittibaen yeni bir dağıtım yapmanın ge-, 
reği de yoktur, imkânı da yoktur. Başka bir 
yöntem, başka bir usul, başka bir ölçü koy
maya kalkarsanız, başta yaptığınız ölçüler ve
ya dağıtımlar da 8 nci madde hükümleri dı
şında kalan dağıtımlar olur. Binaenaleyh, ya
pılacak şey; lütfen başından beri uyguladr-
ğımız usulü devam ettirelim, geri kalan dört 
'kâtiplik de en çok puana sahibolan grublar 
nazari itibara alınmak suretiyle birer birer 
verilerek bu işi bitirelim, dedik ve teklif et
tik: 4,24 puanı olan Adalet Partisi tabiî evle-
viyetlc bir kâtip alır, 1,64 puanı olan Millî 
Birlik Grubu bir kâtip alır. 0,74 puannı olan 
Cumhuriyet Halk Partisi bir kâtiplik alır. 0,56 
puanı olan Kontenjan Grubu bir kâtiplik alır 
ve ^böylece 13 Başkanlık Divana üyesinin dağı
tımı1 biter. 
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Buna razı olmadılar demiyeceğim. Razi ol
mamayı doğrulayan bir kanıt gösteren ne bir 
-grup çıktı, ne bir kişi çıktı. Hele bugün ikin
ci defa yaptığımız Danışma Kurulu toplan
tısında, şimdi Sayın Başkanlığa verilmiş ve
yahut Sayım Başkanlıkta bulunan Adalet Par
tisinin itirazını saptayan, ifade eden muhale
fet şerhi ise hiç konuşulmadı desem yeridir. 
Şu bakımdan, dünkü ilk toplaıntımızda yaptı
ğımız ve dokuza kadar getirdiğimiz, dördünü 
henüz dağıtmadığımız Divan üyeliklerinden son
raki bugünkü toplantımızda, mademki partiler-
ara'sımda bir anlaşmaya varılamamıştın', bu konu 
Genel Kurul tarafından halledilsin diye bitti. 
Adalet Partisi, şimdi okunan ve anlaşılması 
güç olan itirazıı da sebk etmedi. Daha doğrusu 
sebk edemezdi. Çünkü, karşılıklı bir münakaşa
ya girişilmedi. Biz bir fikir beyanında bu
lunamadık. «Partiler anlaşamadılar, öyle ise 
anlaşma yoktur.:» dendi ve buraya geldik. ISo-
nuç. ne olur, ne olmaz o başka şey; fakat bi
zim savunduğumuz tez böyledir. 

iSanıyorum ki, bütün aczime rağmen size 
bir şeyler ifade edebildim. Eğer, 8 nci madde 
hükmünü başından beri bir yöntem zorunlu-
ğu, ittibaı zorunlu bir hukuk kuralı olarak 
benimsemek suretiyle yaptığımız ve dokuza 
kadar getirdiğimiz Başkanlık Divanı üyelik
leri taksiminde geri kalan dördünün taksimi 
için bir yöntem aramaya kalkışanlar olursa 
ona, elbette ki, bu 8 nci madde hükmü mâni
dir. Böyle bir düşünceye elbette ki itibar et
mek Yüce Kurulunuzun hukuk zevkiyle bağ
daşmaz. 

•Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — vSaym Yıldız, şahsınız adına mı 
grup adına mr konuşacaksınız efendim?.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Grup adı
na efendim. 

BAŞKAN — Grup adına buyurunuz, efen
dim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — ISayrn arkadaşlar, 

Söze, önce bir üzüntümüzü belirterek başla
mak işitiyorum; ikeşke Danışma Kurulu bunu 
oözümlese ve bir çözüm'le gels'e idi işimiz kolay
laşırdı. Bugün karşılaştığımız durum; Danış
ma Kurulumun .kuruluş amacına uygun bir 'ka-
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Far 'almayışı sonucudur. Çünkü, Danışma 
Kurulu, böyle Genel Kurulda karara bağlanma
sı güç 'konuları daha önce tartışıp, Genel Ku
rulun kolayca seçiş yapacağı bir noktaya gö
rüşmeleri getirip, 'seçişi yapma insiyatifini 
Gren el Kurula hazırlaması gerekirdi. Bunu ya
pamadığından ötürü bugün bir güçlük karşı
sında kaldık. 

Benden önce konuşan Sayın Gündoğan'ı 
dinledim. Eğer anlaşma olsa ve bir çözüme 
bağanmış binlim saydı, buna elbette hiçbir şey 
'demezdik. Yalnız, böyle bir anlaşmaya, varı
lamadı gına, şimdi de böyle bir anlaşmaya 
varılma olasılığı pek kuvvetli görülmediğine 
göre, biz, bugüne değin Anayasanın 84 ncü 
maddesi ve İçtüzüğün 8 ne i maddesine ve uy
gulana gelen, geııellekleşmiş bulunan Cumhuri
yet Senatosunun tutumuna uyar bir öneride 
bulunacağız. 

Arkadaşlarım, önce Anayasanın 84 ncü mad
desi açıkça kuvvetleri oranında parti grupları
nın Başkanlık Divanında temsil edileceğini 
önermektedir, ama bu Divanda başkalarının 
temsil edilmeyeceği diye bir şey olmadığı yıllar
dan beri yapılan uygulamalar sonucu .saptanmış 
bulunmaktadır. İçtüzüğün 8 nci maddesi ele, 
üye tam sayısı içimdeki oranın saptanmasını 
Danışma Kurulundan istemekte ve üye tüm sa
yısı içinde grupların oranına göre Başkanlık 
Divanmdaki kontenjanlarını doldurulması ön-
g ö rülmekt edir. 

Şimdi, bize yön verecek, çözümlerimize 
esas olacak bu iki temel hükme bakıldığı tak
dirde, şu sonuçlara varırız: Önce hiçbir grup 
Başkanlık Divanında önemli ölçüde, puanın 
üstünde veya altında temsil edilmemelidir. He
saba girmeyecek çok küçük rakamlar önem
sizdir, ama hiçbir grup Başkanlık Divanında 
oranı üstünde veya altında temsil edilmemeli
dir. Biliyorsunuz ki, Cumhuriyet Senatosu üye
leri Senatonun tüm eylemlerine grupları ora-
mııca katılırlar. Komisyonda da böyledir, Baş
kanlık Divanı da buna koşut olarak, paralel 
olarak böyle çalışa gelmiştir. Anayasa Mahke
mesinin böyle oran dışı ya da oran uyarsızlığı 
yüzünden Meclislerin kararlarını bozduğuna 
ilişkin örnekleri her halde henüz unutulmuş de
ğildir. 

O halde, Anayasa ve İçtüzüğün önümüzde
ki hükümlerine saygılı ve omun çerçevesini aş

madan (belirli ölçüde yerilebilir ya da önemi 
belirgin bir hata olmamak, yüzde yüz olmaya
bilir) bölersiniz 185'i, 5,4 çıkar. 5.4'ün 4'ü gi
diyor veya 4 fazla kalıyor değil, herhalde es
ki deyimi ile söyleyelim, tecviz edillebilir bir 
hata içinde bulunur ise, bunu kabul etmek ge
rekir. 

Böyle olunca, şimdi gruplar olarak dört 
gruba verilen rakamlara bakıyorum, aşağı -
yukarı denk geliyor. Büyük ölçüde bir hata 
yok. İşte birinden bilmem 0,70 artmış, öbürün
den şu kadar artmış... Elbette bu kadar kü
çük hesaplar önemli değildir, ama Cumhuri
yet Senatosunun tüm sayısı içindeki oranı esas 
alan 8 nci madde düşünüldüğü takdirde, tüm 
sayı içindeki oran alındığı zaman, tüm sayı 
içindeki öbür oran ne oluyor? 23 kadar grubu 
olmayan üye var. Demokratik Parti, Millî Se
lâmet Partisi, Tabiî Senatörler ve grupsuz ba
ğımsızlar... 

O halde, ııasılki kondisyon kurulduğu za
man bunlara kimse, sizin grupumuz olmadığı 
için .komisyona gelemezsiniz demiyor ise, Baş
kanlık Divanı kurulduğu zaman da, bunların 
Başkanlık Divanına katılıma sini kimse yeremez. 

Danışma Kurulunun toplantı sunda (Tüzüğü
müz Danışma Kurulunu grupların temsilcilerin
den oluşturduğu için) bunların temsil edilme
miş olması, bunların Başkanlık Divanında A~O 
komisyonlarda üye bulundurmasına engel biçi
minde yorumlanamaz. 

Şimdi kesinleşmiş durum şöyle görülüyor ki. 
Başkan ve Başkanvekilleri ile İdare Âmirleri 
doldurulmuş. Dört Kâtiplik de doldurulmuş 
bulunuyor. Bakıyoruz puan cetvelinde, bu arz 
ettiğim türdeki üyelerin toplamı 12.42 puan; 
yani Demokratik Parti,. Millî Selâmet Partisi, 
Tabiî Senatörler ve bağımsız senatörlerin tümü 
12,42 puan. E, bir Kâtiplik de 5 puandır. O 
halde, bizim görüşümüz odur ki, bu iki Kâ
tiplik grupların dışındaki üyelere verilmek su
retiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nı, tıpkı komisyonlar gibi Senatonun tüm tem
silini yansıtan bir kuruluş haline gelsin. 

Böyle- olunca, denecek ki, onların temsil
cilerini seçme olanağı yoktur; temsilci bulun
madığı için... İşte bu noktada, eskiden yap
tığımız gibi Cumhuriyet Senatosunun Genel 
Kurulu takdiri ile bu grubu olmayan bağım-
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sızlardan iki ikisi seçer. Bunun için ayrıca 
temsil olunması gerekmez. Kimi seçiyorsa; ni
tekim daha önce Sayın Erdoğan'ı kaç kez ba
ğımsızlardan seçmişlerdi. Aynı şekilde, ba
ğımsızlardan iki üye seçilmesi suretiyle sanı
rım ki, tartışma ibilter ve Cumhuriyet Senatosu
nun kuruluş biçimi '(Sayın Başkanın birkaç 
gün önce NATO toplantısında söylediği gibi) 
yansır; Başkanlılk Divanına okluğu gibi yansır, 
gruplara da yansır, bağımsızlara da yansır. 

Bizim görüşümüz, böyle bir dengeli kuru
luş hem Anayasaya, hem İçtüzüğe uygun oldu
ğu gibi; biraz da Meclisin açılması başlangıcın
da partilerarası, gruplararası gereksiz tartış
maya gitmeye de lüzum 'kalmaz. Zaten çözüme 
varılamamış, varılacağı umudu da bizde uyan-
mamıştır. Keşke varılsa idi, keşke ('Sayın 
G-ündoğan'ın buyurdukları gibi) buradaki çö
züm bir Danışma Kurulu kararı ile gelse idi, 
biz de elimizi rahatlıkla, kaldırır, Genel Kuru
lun kararma, Danışma Kurulunun kararma 
saygı gösterirdik, ama bu pek olamıyor. 

O halde ricamız, Cumhuriyet Senatosunun 
kuruluşuna özgün 'bir biçimde Başkanlık Diva
nında tüm grup ve bağımsızların temsili sure
tiyle ve fakat Danışma Kurulunda temsilci bu
lunmadıklarından ötürü aday saptanamadığm-
dan Genel Kurulun vicdanî kanısını yansıtan bir 
oylama ile iki bağımsızı Kâtip olarak seçersek 
sorun kısa zamanda çözüme bağlanır umudun-
dayız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın CağlayangilL, Adalet Par
tisi Grubu adına. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Her dönem başlangıcında Başkanlık Divanı
nın teşjkili için giriştiğimiz tartışma ve kaybet
tiğimiz zaman hakikaten, üyeleri Anayasa ge
reğince vasıflı olarak seçilen bir Senato için ta
lihsiz ve üzüntülü bir olaydır. Bir kâtiplik 
burada kalacaktı, bir kâtiplik öbür tarafa gi
decekti diye yaptığımız hesapları, harcadığı
mız zamanı ne şekilde yorumlayacağımı bilme
diğim bir kayıp telâkki ediyorum. 

Eğer, bu işin prensibinde açık bir anlaşma
ya varmazsak, maalesef bu böylece sürüp gi
decek ve müteakip dönemlerde de aynı hal 

başımıza gelecektir. Kanaatımca, bütün bun^ 
ların sebebi baştaki bir hatadan, bir ölü doğ
madan ileri geliyor. 

Anayasanın 84 ncü maddesini biz çok sa
vunduk. O zamanlar Senatoda azınlıkta, idik. 
Dedik ki, «Meclislerin Başkanlık Divanları, o 
Meclisteki siyasî parti 'gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde Divana 'katılmalarını sağlayacak se
kilide kurulur.» münazır hükümdür. Yalaız si
yasî parti grupları Divanı kurar dedik. Kar
şımıza değişik görüş çıkardılar. Dediler ki, 
«katılmaları» dendiğine göre işin bir çekirdeği 
vardır, o çekirdeğe Ikatılacaıksmız... Nedir çe
kirdek?.. Siyasî parti grupları haricindeki Se
nato mevcutları da bir varlıktır, her canlının 
temsil edilmek hakkıdır, ona katılacaksınız.. 
Orada o zihniyet hâkim oklu ve Senato 184 ki
şidir, 16'yi ona göre bulacaksınız diyorlar. 

Şimdi buraya geliyoruz. Burada Danışma 
Kurulu yüzde tespit ediyor. Liste önümde, 
Adalet Partisine % 43 düşüyor, Halk Partisi
ne % 22 düşüyor, Cumhuriyetçi Güven Parti
sine % 5,40 düşüyor, Millî Birlik Grubuna % 
8,64 düşüyor, Kontenjan Grubuna % 7,56 düşü
yor ve bunun ımecmuu % 87,54 tutuyor. 

Bunun dışında Demokratik Parti % 3,24 alı
yor, Millî Selâmet Partisi % 1,62 alıyor, Ba
ğımsızlar % 5,20 alıyor, Bağımsız Tabiî Üyeler 
% 2,6 alıyor. % 13 oranında bir artık puan 
kalıyor. Bu ne olacak diyoruz? Bu bir miras
tır, bunu Danışma Kuruluna katılanlar bölü
şecek diyorlar. Niçin?.. Çünkü bunlar grup teş
kil etmemişler ve aralarında, bir tecanüs olan 
kimseler de değil diyorlar. Acaba Kontenjan 
Grubu bütün fikirlerinde ittifak etmiş arka
daşlardan mı müteşekkil?. Sayın Millî Birlik 
Grubu üç meselede ittifak halinde iseler, 7 
meselede infirad halinde olabilirler. Onlar da 
düşüncelerinde yüzde yüz intibak halinde ol
mayan arkadaşlarımız. Yani bir hesap yapar
ken, Senatoda yaşayan her kişi Başkanlık Di
vanında temsil edilsin, canlılar varlıkları nis
petinde gelsin. Öbür hesaba gelince; hayır, bu 
miras temsil edilenler taraflından paylaşılsın... 
Bu böyle sürüp gidemez ve bununla hiçbir neti
ceye varılmaz. 

Bakiyelere .bakınız; Adalet Partisinin % 
4,24 bakiyesi kalmış. Bizden hariç partilerin 
üçünün bakiyeleri mecmuu '% 3'ü doldurmuyor. 
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Sen % 4,24 bakiye ile % İ3'Mk mirasın bir kâ
tipliğini al, çirag ol, biz de % 0,40'la birer 
kâtiplik alalım diyorlar. Bunda ne adalet ara
nır, ne m antik aranır, ne Anayasanın kuvvet 
oranı aranır. Böyle bir hesap yapılamaz... 

Sayın Yıldız diyor iki: «Evet bu yapılamaz, 
bunda adaletsizlik var. Ne yapalım? Bunları 
da öbürlerine verelim...» O zaman niçin Anaya
sa «Siyasî partilerin kuvvetleri oranına göre 
tespit edilir.» diye çetrefil ibareler kullanmış? 
Her parti, her zümre, her fert ne kadar kuv-
vetse Başkanlık Divanıma girsin de, eğer si
yasî parti grubu olmadığı halde yine Başkan
lık Divanında bir yer vermek istiyorsanız, si
yasî parti grubu olmadığı halde yine bağımsız
lara da yer vermek istiyorsanız, o halde Ana
yasanın bu ibaresindeki şu kayıtlamayı, şu 
biçimi ibir haşiv diye mi kabul edeceksiniz veya 
!bir abes el iye mi kabul edeceksiniz?.. Siyasî 
partilerin kuvvetleri oranına göre diye bir ka
yıt koymaya o zaman lüzum yok. Her zümre, 
her grup kim kimle birleşirse, ne nispete ge
lirse o oranda girsin denirdi. İşte bu ihtilâf 
meseleyi bidayette yanlış tefsir ettiğimiz, yan
lış yorumladığımız ve yanlış tatbik ettiğimiz 
için oluyor. 

Benim Sayın Kontenjan Grubunun, Sayın 
Millî Birlik Grubunun birer üye ile Başkanlık 
Divanına katılması hakkında hiçbir menfî gö
rüşüm olamaz. Ne olacak? Yani omlar da birer 
üye ile gelsinler, ama bu bir hatır işi değil ki... 
Bunun prensibini bulalım. Onlar gelsinler de
yince, -grup kuramamış 9 kişilik bir siyasî par
tiyi niye ihmal edeceksiniz. 15 kişilik Konten
jan Grubu; evet, Anayasa ile tespit edilmiş bir 
•miktardır, sabit kalır, ama Tabiî Senatörleri-
ımiz (Allah uzun ömür versin) ecelle mukayyet
tirler, 9'a da. inebilirler. 9 kişilik grup kura
mamış siyasî bir parti grubu ile aralarındaki 
fark ne olur?.. Gelin bu işi bir prensibe bağla
yalım, gelin bu işi bir esasa bağlayalım. Bu 
•işi, birbirimize karşı savunabileceğimiz, birbi
rimizi kırmadan uygulayabileceğimiz bir şekle 
koyalım. 

Burada % 0,40'la bir kâtipliği falan siyasî 
parti isteyebiliyor, fakat % 5,40 oyla bağım
sız gruba; siz aranızda grup kuramadınız, si
zin fikirleriniz de birbirine benzer mi, benzemez 

mi belli değil, siz şöyle durun diyoruz. Bu
nun tefsiri olmaz... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu tüzük 
değişikliğini gerektirir. 

ADALET PARTİSİ ORUBU ADINA İHSAN 
SABEİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Tekli
fimde tüzük değişikliği dâhil. 

DOĞAN BAEUTÇUOĞLU (Manisa) — De
ğiştirelim ondan sonra. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Mesele tüzüğe saplanıp kalmakta değil, bu 
işin ©sasını halledelim diyorum. 

Benim Grubum ve bilhassa yeni gelmiş ar
kadaşlarıma bunu izah edemedik, kendilerinin 
hukukî mantıkları rencide oldu elediler. Bir 
hukuka bağlanalım, bu meseleyi kökünden hal
ledelim dedik ve o şekilde siyasî parti grupları
na münhasır bir oranla divan teşkili hususunda 
görüş birliğine vardık. 

Bir compromis'e mj gidilir, bu seferlik böy
le mi olsun elenir; bir kâtiplik sen al, iki kâtip
lik ben alayım meselesinde belki 'anlaşmaya va
rılır, ama bu anlaşmalar öbür sefer için hir mo
del olamaz. Bu ihtilâf sürüp gidecektir. Gru
bum bunu prensip olarak ve siyasî partilerin 
kuvvetleri oranında temsili hususunda ısrar et
me kararındadır. Bunu duyurmak için yüksek 
huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN •—• Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Turan, buyurunuz. 

CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ GRU
BU ADINA SAMİ TURAN (Kayseri) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Mâruzâtıma başlamadan evvel 1973 ve 1974 
çalışma yılının Yüce Senatoya hayırlı uğurlu 
olmasını temenni eder, sayın üyelerimize de 
'Sıhhat ve afiyetler dilerim. 

Efendim, şimdiye kadar, aşağı - yukarı dört 
seneden beri ben Danışma Kurulunda bulunu
rum. Gayet iyi bir anlaşma zemini hazırlanır 
ve ona g*öre tüzük ve Anayasadan ziyade tea
müller ele alınarak yapılırdı. Meselâ geçen se
ne Cumhuriyetçi Güvem. Partisinin puanı 6 idi. 
Buna bir ilâve etmek suretiyle bize İdare Amir
liği verilmişti. Buna mümasil diğer iki büyük 
parti de hiç puanı olmadan, hiç artık puanı 
olmadan birer, ikişer kâtiplik almışlardı ve hiç-
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birimiz buna itiraz etmemiştik. Bu sene her 
nedense bu yo! tutulmamış ve illâki teamül bir 
tarafa, Anayasa bir tarafa bırakılarak kendi 
görüşleri istikametinde mütalâa yürütmüşler
dir. 

Bir siyasî parti olaraJk biz isteriz ki, elbet-
teki Divanda iyi bir yerde olalım, bir İdare 
Amirliği alalım. Buna ıbâzı partiler hayır de
mişlerdir ve gerekçe olarak da puanımızın dü
şüklüğünü ileri sürmüşlerdir, ama kendi puan
ları düşük olmasına rağmen 4,30 ilâve etmek su
retiyle bir kâtipliğe talip -olurlar, başkasına bir 
puan vermek: istemezler. 

(Sayın Çağ'layanğil'in dediği gibi, bunu esas
lı surette halletmek lâzımdır. Hep Tüzüğün 
8 nci maddesi üzerinde durulmaktadır. Diğer 
taraftan İçtüzüğün 14 ncü maddesi de vardır, 
Anayasanın 84 ncü maddesi de vardır. Buın'la-
<rm da nazarı itibare alınması gerekir, 

Yine biz bir centilmen anlaşmasına giderek, 
teamülleri yürüterek bir çözüm yolu bulmalı
yız. Aksi taikdirde, Senatoda söylendiği gibi 
'birçok gruplar değil de, gruplara mensup olan 
arkadaşlarımız vardır, diğer Mecliste grupla
rı olan arkadaşlarımız vardır ki, puanları yük
sektir. Buna rağmen onlara Divanda yer veril
memektedir. Ya hep Anayasa tatbik e'dilecek-
tir, yahut da iyi bir anlaşmaya varılacaktır. 
Bunun ötesinde başka bir çözüm yolunu müm-
ikün görmüyoruz. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu iadına. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayım Başkan, çjolk de
ğerli arkadaşlarıim; 

Yeni toplantı dönemimizde Türkiye'de olü-
şaa siyasal kutuplaşmaların ve demokratik şe-
Ikillenmelerin heplimlize vermesi gereken birta
kım saygı değer dersler ve onun yarattığı ruh 
haleti içinde münakaşayı sürdürmeye alanca 
gayretimizi gösterdiğimizi dinikâra mecali olanı 
bir kişi tasavvur edemiyorum. 

Bu (kürsülerde uzun zaman beraber bıulun-
•dıık. Bunun birbirini anlama balkımandan bü
yük faydası 'vardır; ama görüyorum klı yeni 
seçimler sonucu husule gelen siyâisal kadrolaş
ma, kutuplaşma ve eğilim oluşumları hiçbir 
tesir icra etmemiş gibi, biraz da mazur görü-
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J miz, skolâstik yöntemlerden yararlanmak yolu 
ihtiyar edilerek, bu konuyu burada anlaşılmaz 
hale getirme gayretleri üstün f geliyor ve insa
na, şimdiye kadar gösterdiği Ibu mücaımeleJkâr 
tutum ve tavrı Ibıraîk diye bir görev yüklenme 
dunumu düşüyor. 

Değerli arkadaşlarıim, istirham ederim, sa
yın Adalet Partisi Grubunun çok sayın Başka
nı burada iafcle - i meramda bulundular; yanlış 
anlaşılmasın, gcrçekıten söylüyorum; bir ınıüdaı-
hale oluncaya ve onun da o müdahaleye sarı-
lıneaya kadar [söylediklerimde anlaşılır, ( özel-
lıiikle Tüzük hükümlerine uyar bir fikir vaır 
mıydı?.. Burada arkadaşımız, «O, Tüzük deği
şikli ğiıi gerektirir.» şeklinde müdahale etti 
ve zaten şüphesi olduğu düşünceyi ifade eder
ken ona herkesin önünde gayet kolaylıkla bir 
'kurtuluş simidi gibi yapıştı. Olabilir; ama ne 
olmaz ? Şu oilmaz; ya Amerika yeniden keşfe
dilmez, ya da eski köyde yeni âdetler çıkarıl
maz. Ne zaman.. Eski köyün âdetlerini de
ğiştirmeye köyceik karar venilimedilkçe... 

Şîmdi biz, bugün bize yüklenen bu görevi 
mevcut hukuk kategorileri içersinde; yani İç
tüzük hükümleri içerisinde halle mecbur muyuz, 
değil miyiz? Bunda bir defa anlaşmalıyız. «Ha
yır değiliz; Ibu mevcut hukulk hükümlerine 
uymayacağız, yeni hukuk hükümleri ve anla
yışı getireceğiz.» dediğimiz zaman, hemen mü
zakereleri kesmekten öteye yapacağımız bir 
is (kailimaz. Çünkü, mevcut hukuk hükümlerini 
uygulamayan bir heyetin, yeni hukuk hüküm
lerine değin görevini yapmasını sağlayıcı usul, 
yöntem, esaıs, kaide, hukuk, inanç kalmaz da/ 
•ondan.. Öyle ilse, sonradan söyleyeceğimi !önee 
söyleyeyim, biz sayın arkadaşımla birlikte bir 
önerge takdim ettik; meseleyi mevcut Tüzük 
hükümlerine göre halletmek .zorundayız ve sa
yın yüce Heyete bir yersiz külfet yükletiyo
ruz. Danışma Kurulu olanak görevimizi yapa
mamış ve gereği gilbi. Tüzüğün hükümlerine 
uygun biçimde bir dağıtımı cetveli ile huzura-

I nuza gelememişiz, şimdi bu za'fımızı ve eksikli
ğimizi sizin elinizle; ama bugün uygulamaya 
mecbur olduğumuz hukuk hükümleri dışında, 
kendi zihnimizde tasarladığımız fakat geçerli 
olmayan hükümlerle halletmeye çalışıyoruz,, Ol
maz arkadaşlarım, buna cevaz yoktur Neden 

I yoktur 1.. 
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Sayın Başjkan, Damama Kurulu dahil, (bura
da bu konuda yaptığı bütün müdahalelerde bâ
zı ini yanlışları düzeltti. Tekrar etmem gere-
(kiyor; ama salbrmızı tüketiyorum. Bunları her
kesin bildiği farz olunur; aınıa öyle görünüyor 
ki, herkesin bildiği farz olunmasına rağmen, 
birçoklarının bilmediğinden istifade etmelk isle
yenler, öyle İmiş gibi bâzı hususları gösterme
ye çalışıyorlar. Onun çin zorunlu olarak İfade 
etmeye mecburum; Senatoda 185 adet mulhte-
rem üye vardır, bu 185' adet muhterem üye, 
muhtelif partilere ve partili olmayan teşek
küllere, Anayasal kurumlara dağılmıştır. 
Bir ölçüde bağımsızlık da bir Anayasal 
Kurumdur. Bağımsızlık kabul edilmeyen bir 
sıfaıt değildir. Hâl böyle olunca, bu Tüzüğümü
zün 8 nci maddesine göre,)«Danışma Kurulun
da temsil edilen bütün grupların Cumhuriyet 
Senatosu üye tamsayısındalki yüzde oranları 
tespit ediiliır.» hükmü, bize yapmamız gereken 
iılk işin ne 'olduğunu gösteriyor. Bunu yaptıik 
sayın arkadaşlar. Artık kalkıp da, «Anayasa
nın S4 ncü maddesinde böyle diyor.» dersek 
olmaz. Evet, Anayasanın 84 ncü 'maddesinde 
böyle diyor; aıma tüzük de böyle diyor... Da
hası var; bu konuda Anayasa Mahkemesi ka
ralıları da var. yine on küsur yıldan beri çalı
şan Senatoda bugüne kadar bu Tüzük hükümle
ri tatbik edilegeldiği, uygulana geldi. Dahası 
var ; biz bu dağıtım cetvelini yaparken, içtüzü
ğün 8 nci maddesi hükümerine tamı tamamı
na uygun olarak teklif ettiğimiz usule gerçekten 
bir itiraz vâki olmadı. Şimdi dinlemiş bulundu
ğunuz muhterem Grup Başkanından ne hiçtim 
bir itiraz duymuş bulunuyorsunuz ki, bu 8 nci 
maddeye bizim mi, onların mı daha çok dayalı 
fikir serd ve beyan ettiğimiz anlaşılsın? 

Ne dediler1?... «8 nci madde hükümleri öyle
dir.» bile demediler; ama böyle. «84 ncü madde 
var.» 'deniyor. O zaanaa oturalım Tüzüğü yeni
den tanzim edelim, hattâ bu iş Anayasa Mah-
'kemesinden geçsin ve Cumhuriyet dediğiımıiz 
büyük varlığın önemli yetkilerinden en başta 
gelenini kullanan Parlâmentonun bir kana
dında mevcut Anayasal durum; bâzılarının is-
ted"s:d gibi yapılacak (bir İçtüzükte ger'çelMen 
'kabul edilmiş veya edilmemiş olduğu, oradan 
da geçmek suretiyle anlaşılsın ve ondan sonra, 
«84 ncü maddenin münakaşasına elbette yer 
vardır.» deniz, 

1 . 11 . 1973 O : 1 

j Şimdi burada biz, ne Anayasanın 84 ncü 
maddesini değiştirmeye kadiriz, ne de Tüzüğü 
değiştirmek için bir girişim var. Ama burada 
biz geleceğiz açık, seçik ve kesin hükümlere 
rağmen, ne dediğimizi de anlatamadan birta
kım sözler söyleyecek ve işi çıkmaza sokaca
ğız... Bu, olur şey değil arkadaşlar. 

Tariz olsun diye söylemiyorum; ama sayın 
Güven Partisi temsilcisi arkadaşım, «Teamüller 
öyle gerektirir.» şeklinde birtakım sözler sar-
fettiler. Evet değerli arkadaşım, teamüller öy
le gerektiriyor ve bu size 5.40' puanla 7'lik bir 
yer olan idare amirliği vermeye yetiyor da, bi
zim + 0.70 veya Millî Birlik Grubunun + 1.36 
puanları neden onlara bir üyelik vermiyor!. 
Biz, affedersiniz halk deyimi ile yeşilden de ye-
miyoruz; «Mevcut artı puanla bir yer verilebi
lir, çünkü 8 nci maddenin mantığı da böyle
dir.» diyoruz. En büyükten başlayarak, gide
rek azalan puanlara göre azalan yerleri veri
yor diyoruz. Siz daha yeşilden, «peşinen bize 
ilâve ediniz de veriniz.» diyorsunuz. Önce aslî 
puanlarımızı değerlendirelim, geriye ne kalacak 
onu görelim, ondan sonra eğer düşerse, tabiî 
size verelim. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarım, istirhamım 
şudur : Öyle anlaşılıyor ki ; İçtüzük değiştiril
mesine müncer olacak bir münakaşanın bura
da kesilmesinde son derece yarar vardır. İçtü
züğün 8 nci maddesinde Danışma Kuruluna 
yüklenen görev kemaliyle yerine getirilmediği 
için, bugünkü münakaşa cereyan etmektedir. 
Bir daha söyleyeyim; sulh perileri, sulh hava
rileri gibi gözükerek vakit ziyama sebep olunu
yor gibi birtakım psikolojik etkenler altında 
bırakılmak istenen bir Heyeti Umumiyenin ka
rarıyla da işi halletmeye kalkışmayalım. Çün
kü sulh ve sükûnu en çok isteyen biziz. Tekli
fimizde sulh dışı veya malik olduğumuz güç dı
şı bir istek de yok. Baştan beri uygulayageldi-
ğimiz metodun en sonuna kadar sürdürülme-
sindeki zorunluluğu, maddî zorunluluğu; (Mad
dî elerken hukuk maddesi anlamıma getiriyo
rum) hükmî zorunluluğu dile getiriyorum; ger
çekten eğer vakit kaybedilmek istenmiyorsa, 
barış içinde yaşanmak isteniyorsa teklifimiz 
doğrudur beyler. Nasıl başında o teklifle bizim 
teklifimiz bağdaşıyorsa, sonunda da bağdaşı
yor. Kalan puanlara göre grupları olan kurul-
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lara, kurumlara, Anayasal kurumlara Başkan
lık Divanında yer veriyorsak; bu şekilde 4.24 
puan Adalet Partisinde kalıyor. Tamam, bir ka
tiplik haklarıdır. Bir miktar borçlu kalıyorlar; 
fakat yok çaresi. Efendim, Millî Birlik Grubu
nun puanı 1.64... Doğru, haklarıdır. 0.70 Halk 
Partisi Grubunun; doğru haklarıdır. 0.56 Kon
tenjan Grubunun; haklarıdır. Neden hakları
dır? Çünkü, başından beri böyle yapıyoruz. E, 
bağımsızlar var... Tamam, bağımsızlar var, bun
lara da birşey verelim. Efendim, o zaman şöyle 
bir hükümle karşı karşıya kalıyoruz : «Başkan, 
Başkanvekilleri, İdareci Üyeler ve Kâtip üyeler 
için grupların Cumhuriyet Senatosu üye tam
sayısına oranlarının büyüklük sırasına göre...» 
deniyor. Demek grup olmayınca Başkan, baş-
kanvekili, idare amirliği ve kâtiplik vermek 
olanağını bu Tüzük bize bahşetmiyor. «Anla
şalım da verelim.» denecektir. Bu, yine bizi Da
nışma Kuruluna götüren bir savdır, bir iddia
dır. Orada bir anlaşmaya varırız; eski deyimle 
biraz gamz-ı ayn, biraz göz kaparız, biraz şunu 
bunu yaparız bu olur; ama bugün başka türlü 
bir şey yapamayız. Bu kaostan kurtulmanın bir 
yolu vardır; istirham ediyorum, «Danışma Ku
rulu görevini yapsın.» diye bir ara veriniz. Bu
günlük bir meseledir, gideriz, konuşuruz, mese
leyi ariz amik anlatırız. 

Sizden özür dilerim, vaktinizi çok aldım; 
ama çaresizlik içinde bırakmamak için uğraş
tım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Çağlayangil, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABKİ CAĞ-
DAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

•Cuımlhuriyet Halk Par tisinin değerli Grup 
Başikanvekil; «Amerika'yı yeniden keşfetme
yelim, hukuk kuralları içinde kalalım, Tüzüğün 
dışına çıkmayalım ve bu işi o esaslar dahilinde 
halledelim.» buyurdular. 

•Tabiî hukuk kuralları içinde kalmak kendi
leri için olduğu gilbi, hizlını de gayemizdir; fa
kat bugün mevcut hukuk kuralları kendilerini 
13 üyeli Baş kanlık Divanının 9'unun taksimine 
kadar götürebiliyor ve orada susuyor. Susuyor; 
Çünkü Millî Birlik Grubunun sayın sözcüsü; 

«Adalet olmaz, bunları bağımsızlara verelim, 
öbür paritülere verelim.» diyor, Susuyor; çünkü 
Güven Partisi; «Ben bir puanla idare amirliği 
istlyoruım, bana vermiyorsunuz da siz 6 puan 
zammıyle 5 puan zammıyle yeni bir üyelik niye 
istiyorsunuz?» diyebiliyor. Bizim de arzu etti
ğimiz, hukuk kuralları içerisinde kalmaktır. Biz, 
hukuk kuralları içinde kalmayı arzu ettiğimiz 
içindir ki; bu işin esaslı ve cezrî bir hal tarzı
na bağlanmasını istiyoruz, bunu ela onda bulu
yoruz. Günkü kuvvet oranını Senatonun tüm 
sayısına göre tespit edip, sonra Başkanlık Di-
vanındaki yerleri, o tüm sayısında nispet almış
ları hir tarafa iterek, indî ve keyfî bir tasnif 
ile bunlar arasında taksim edeceğiz, dediğiniz 
anda, bu akıbet daima başımıza gelecektir. 
% 0.40'la kâtiplik isteyeceksiniz, % 5.401a kim
seye vermeyeceksiniz... Anayasanın siyasî parti
lere tanıdığı haklar da var. Meselâ İçtüzüğün 
14 neü maddesi; «Hiçbir siyasî partiye merasu-
bolmayan üyeler de, Anayasanın münhasıran 
siyasî parti gruplarına tanıdığı haklara sahi-
bolmamak şaııtıyle, kendi aralarında gruplar 
teşkil edebilirler.» diyor. Demek, bağımsızlar 
kendi aralarında grup teşkil etseler siz onlara; 
«Başkanlık Divanında yer almak hakkı Anaya
sa gereğince münhasıran siyasî parti grupları
ma münhasırdır, siz bu haktan faydalanamazsı
nız.» diyeceksiniz Millî Birlik Grup teşkil ede
cek; bunların bağımsızlardan farkı mahiyet iti
bariyle azdır, «Siz alabileceksiniz» diyeceksi
niz. Fikir ittihazı bakımından arz ediyorum, 
başka cihetten değil. Bu itibarla, bizim üzerinde 
asıl durduğumuz nokta, hukuk kurallarına ria
yet ve hukuk kurallarına sadakattir. 

Bir de beyan buyurdular; «Öyle şeyler söy
lemiyor ki, insanlar mücamelıenin dışına çıkmak 
istiyor.» denildi. Ne demek istediklerini anlama
dım; ama mücamelenin dışına çıkmak bir teh
dit ise bu tehditle inhaf edilecek yerimiz yok
tur. Biz, mücamelenin sınırı içinde, kendi anla
yışımız, kendi görgümüz nispetinde kalimaktta 
musırrız. Kendileri mücamelenin hududunu ar
zu ettikleri had dahilinde tespitte elbette M, 
serbest olacaklardır. 

Arz ederim efendim. (A. P. sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın At alay, buyurunuz efen
dim. 
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ıSIKEtf ATADAY (Kara) — Cumhuriyet Se
natosunun s ay m üyeleri; 

Konu sanıldığı kadar güç ve çözülmez de
ğildir. Konu hakkındaki düşüncelerimi arz et
meden önce, Adalet Partisi Grubu adına ilk kez 
konuşan Sayın Çağlayangil'in, sanırım hafıza
larında kalmamış veyahut geçen yıl takibetme-
miş olacakları bir durumu kendi bilgilerine sun
mak isteyeceğim. 

-Geçen yıl bu günlerde, yine böyle bir tartış
ma .açıldığı sırada, Adalet Partisinin 0.54 ile 
bir kâtiplik ve hiç puanı olmadığı halde; sıfır 
puanı dahi olmadığı halde, yani rakamla ifade
si mümkün olmayan bir şekilde de bir kâtipliği 
rahatlıkla hangi hukuk kurallarına dayanarak 
aldıklarını her halde şimdi bilgilerine sunduk
tan sonra buradaki «0.40 ile nasıl bir kâtiplik 
alınabiliyor?» sözlüyle nasıl telif edeceklerini 
cidden mlerak edeceğim. 

'Hatırlarsınız, geçen yıl Adalet Partisi bir 
kâtipliği, 0.54 puanla, diğer bir kâtipliği ise hiç 
puanı, tekrar ediyorum, hiç puanı olmadığı hal
de rahatlıkla, itirazlarımıza, karşı koymamıza 
rağmen almışlardı. Simidi geliyorlar; «0.70 ile 
veyahut 0.40 ile bir kâtiplik nasıl alınabilir?» 
diyorlar. Demek ki; ilk yolu rahatlıkla kendi
leri açmışlardı; hem de uzak bir tarihte değil, 
gecen yıl bu tarihlerde. 

.Sayın Çağlıayangilün üzerinde ısrarla dur
duğu husus sanırım 12 yıl önce Kalleıdilnıaşti. 
'Siyasî parti gruplarına Başkanlık Divanı yer
leri veyahut Cumhuriyet Senatosunun yetki ve 
görevlerinden bir kısmının veyahut taınunın in
hisar edip etmeyeceği konusu, gerek İçtüzük 
hazırlandığı sırada, gerek Başkanlık Divanının 
teşkili sıralarında uzun uzun .tartışmalardan 
sonra hem İçtüzük'te kesin yerini almış, hem 
de Anayasa Mahkemesi açıkça görüşünü belli 
etmiş idi. 

iSayın Çağlayangil hatırlacaklardır; yine bu 
kürsülerde bunlar İçtüzüğün görüşmeleri sıra
sında ortaya atıldığı gibi, bilâhare de ortaya 
atılmış idi. Anayasa Mahkemesi açıkça şu hük
mü vazetmiş idi: «Başkanlık Divanında çoğun
luk partisinin veyahut siyasî iktidar partisinin 
çoğunluğu elde tutması mı daha demokratiktir, 
yoksa, bütün ayrı eğilimlerin ve diğer grupla
rın da temsilinin ve ağırlığının gözönünde ve 
önplânda tutulması mı daha demokratiktir?» 

konusu tartışılmış, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin., Ankara Üniversitesi Hu
kuk Fakültesinin, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Falkültesinin Anayasa kürsüsü hocalarının; çe
şitli eğilimde olan hocalarının görüşleri alındık
tan sonra Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edi
len raporda da belirtildiği üzere, Anayasanın 
84 ncü maddesinde siyasî parti gruplarından 
bahsetmesine rağmen, yasama organları görev
lerinim yürütülmesi ve paylaşılmasında, özellik
le Başkanlık Divanı teşkilinde siyasî parti 
grupları olmadığı halde, grup kurulabildiği tak
dirde onların da Anayasaların açıkça maddele
rinde siyasî partilere kesin olarak tanıdığı hak
lar dışında, grup kurabile çekleri ve bu grupla
rın Başkanlık Divanlarında temsil edilecekleri 
açıkça ifade edilmiştir. 

O halde, İçtüzüğümüzün 8 ve 14 ncü mad
delerindeki bu sarih hükümlere ve Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 3 ncü maddesindeki sajriıh 
hükme rağmen, Sayın Çağlayangil şimdi geli
yor, burada tekrar ediyor ki; «(Başkanlık- Diva
nında temsil ancak siyasî partilere aidolmalı-
dır.» Yani Millî Birlik Grubu ile Cumhurbaş
kanlığı komtenjanınca seçilmiş ve bir araya gel
miş üyelerin kurdukları grup temsil edilmesin.. 
Açıkça bunu ifade ettiler ve gruplarının da 
prensibolarak bundan yana olduğunu ifade et
tiler. 

Sayın Çağlayangil, on iki yıllık tatbikatı, 
İçtüzüklerdeiki sarih hükümleri, Anayasa Mah
kemesinin kararları ve üniversite hocalarının 
kesin beyanlarına rağmen şimdi yeniden mese
leyi tekrar başından buraya getiriyorlar. Ni
çin? Niçinini bir türlü merak etmemek mümkün 
değildir; ama tahmin etmek mümkündür. Baş
kanlık seçiminde bâzı küçük grupların ve bâzı 
bağımsızların oylarını temin edebilmek. Bilmi
yorum, belki de bir başka düşünce; ama bunu, 
izin verin benim tahminim olarak kabul edin. 

Ne yapılmıştır şimdi? Başikanlık Divanı ve 
grupların temsilcileriyle kurulan Danışma Ku
rulumuz bu yasama yılını devam ettirecek Baş
kanlık Divanının 9 üyesi için münasip bir mu
tabakata varmıştır. Ne ile varmıştır? Büyük
lük sırasına göre varmıştır. Sıra 4 kâtipliğe ge-

" linçe, Cumhuriyetçi Güven Partisinin kâtiplik 
değil, bir idare amirliği; yani hakkı olmadığı 
halde, hakkı mevcudolmayan bir kuralı bir ta-
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rafa bırakarak, sadece Adalet Partisinin vere
ceği oylarla bir idare amirliği istemesi üzerine 
Adalet Partisinin de kendi 4.24 artık puanının 
çokluğu karşısında; «Nasıl olur, benim 4.24 de, 
diğerlerimin 1.64 veyahut 0.70 puan» demesi 
işleri karıştırmıştır. Yani 5'ten aşağı bir üyelik 
için gerekli oyun dışında kalan miktarın sayısı 
ne olursa olsun küsurat addedilir ve artık bu
nun büyüklüğü ve küçüklüğü nıevzuufbahsol-
maz, 4 yer için ancak, sırada yer alabilir. Onun 
dışında 4.74 ile 0.40 arasında hiç bir fark yok
tur. Çünkü binim oyu en küçük yer için 5'tir. 
5'in dışında kalan küsurat ancak sıra hesabında 
ndktaıi nazara alınabilir. Onun dışında Sayın 
Çağlayanigil «4.74'ü diğerlerinin yekûnu tut
muyor; binaenaleyh bunun üzerine yeni bâzı 
imkânlar kuralım» demek isterler. Bu, (mümkün 
değildir. 

Yapılacak şjey; nasıl 9 yer için İçtüzüğün 8 
ve 14 ncü maddesindeki sarıiıh hükümler gözö-
nünde tutulmuş ve rakamların büyüklüğü sıra
sına göre yer verilmiş ise, rakamların büyük
lük sırasına göre, küsuratta 4.24'le Adalet Par
tisi birinci sırayı, 1.64 ile Millî Birlik Grubu 
ikinci sırayı, 0.70 ile Cumhuriyet Halk Partisi 
üçüncü sırayı, 0,56 ile Kontenjan Grubu 4 ncü 
sırayı almakta ve hesap bu şekilde kapaıiımak-
tadır. 

Bu hesaba iki kutup razı olmamaktadır, 
Adalet Partisi ile Cumhuriyetçi Güven Partisi. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi münasip bir muta
bakatla geçen yıl kendilerine verilmiş olan bir 
hakkın devamımı istemektedir. Eğer, herhangi 
bir siyasî parti gruibu veyaihut bir grup, Cum
huriyetçi Güven Partisine yerini verirse bir di
yeceğimiz yok. Çünkü, İçtüzük bunu tanımak
tadır; ama Güven Partisi beğenip beğenmemek 
takdirini ortaya getiriyor. Kâtipliği beğenme
mekte, bir idareci üyeliğe göz koymaktadır. Bu
nun, hulkuk kuralında yeri yoktur. Bu, mümkün 
değildir ve bir zorlama ile yer istemekten başka 
•bir şey değildir. Eğer, hukuka bağlı ve saygılı 
olmak istiyor isek, bu kurulmuş düzeni devam 
ettirmek zorundayız. 

Bundan önce çeşitli tatlbikatlar olmalı mı? 
Oldu. Bağımsızlara yer ayrılmadı mı? Ayrıldı. 
Ne ile ayrıldı1? Münasip mutabakatlarla; yani 
Başkanlık Divanında siyasî parti grupları ile 
diğer grupların ittifakla aldığı kararlar üzeri

ne oldu. Hiçbir itiraz olmadan, yani siyasî par
ti gruplarıyle grupların itirazı olmadan, bağım
sızlara da Divan'da temsil imkânı sağlanmış 
yıllarımız vardır. Münasip mutabakatlar de
mokratik düzenin esasıdır. Münasip mutabaka
ta varırsınız ve bu işler; ama bu münasip mu
tabakatlar olmayınca İçtüzük hükümleri yürü
meye medburdur ve bunları dikkate almaya 
mecburuz. 

Üyeliğin dokuzu için alınan bu vusulü de
vam ettirmek zorundayız ve bunun neticesinde 
dört kâtiplikten binisi Adalet Partisine, birisi 
Cumhuriyet Halk Partisine, birisi Millî Birlik 
Grubuna, birisi de Kontenjan Grubuna düşier. 
Şayet, Kontenjan Grubu ile Millî Birlik Gruibu 
bunlardan feragat ederlerse o zaman Başkanlık 
Divanı, Danışma Kurulu ile müştereken topla
nır ve bunun çözüm şekl'ni bulurlar; ama ne 
Kontenjan Grubu ne de Millî Birlik Grubu hak
larından feragat ettiklerini açıklamamışlarıdır. 
Onların iradesi yerine de hiç kimsenin kendile
rini vâsi tayin etmeye halkları yoktur; yeter ki, 
bu haklarından feragat ettiklerini sarih olarak 
beyan etsinler. 

Bu sebeple, meseleyi, ne Başkanlık Divanı
na ve ne de Danışma Kuruluna götürmeye veya 
bir başka çözüm şekli aramaya ihtiyaç vardır. 
Konu sarihtir ve İçtüzük hükümlerine göre 
yürütülmesi gereken bir işlemden ibarettir. 

ıSaygıla rımla. (Alkışla r) 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Grup adına söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — C. G. P. Grubu adına Sayın Tu
ran, buyurunuz. 

. C. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım.; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi hiçibir partinin 
himayesine girecek bir parti değildir ve kemdi 
haklarını aramasını bilen bir partidir. 

Sayın Sırrı Atalay, bizim için, «Adalet Par
tisinin oylarına güvenerek böyle bir hak isti
yor» dediler. 

Hayır sayın üyeler; biz, Anayasanın 84 ncü 
maddesi ile İçtüzüğün 4 ncü ve 14 ncü mad
deleri gereğince sıradalki yerimizi istiyoruz. Biz, 
bir siyasî partiyiz ve elbette ki, konu ile ilgili 
bu kuralları biliriz ve haklarımızı da buna gö-

I re istiyoruz, 
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Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüle
ri, idarecileri işlerine geldiği zaman İçtüzük, iş
lerine gelmediği zaman Anayasayı ileriye sürü
yorlar ve fakat hiçbir zaman Anayasa doğrul
tusunda konuşmuyorlar. Anayasanın 84 ncü 
maddesi sarihtir. İçtüzüğün 4 ve 14 ncü mad
deleri ise 'siyasî partilere öncelik tanır. 

Evet, bir konuşmamda da arz etmiştim, ge
çen sene bir centilmen anlaşması oldu; bize 
Kontenjan senatörleri, kendi gruplarının ora
nına düşen bir idare amirliği kontenjanını alma
dılar ve bunda bir mutabakat hâsıl oldu; pua
nımız az olmasına rağmen almıştık bunu, söy
ledik zaten. Ama kâtip üyelikte yalnız Adalet 
Partisinin değil, Cumhuriyet Halk Partisinin 
de hiç oyu artmamıştı, o da bir üyelik aldı; hiç 
puanları artmadığı halde aldılar. Ama, bu sene 
başka bir hava içerisindeler, bir zorlama içeri
sindeler. Hem Anayasayı zorluyorlar, hem İçtü
züğü zorluyorlar. Bu işi tatlılığa bağlamak en 
iyiısidir. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMACA, (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

.Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 
teşekkülünidcki bu sene ki anlaşmazlığın temeli, 
gerçekte, geçmiş yıllara dayanmaktadır. Çünkü, 
geçen yıllar bir kısım gruplar haklarından fe
ragat ederek Güven Partisine bir cemile olmak 
üzere idare amirliğini vermişlerdi. Haddizatın
da puanları tuttuğu için değil. İşte, o alışkan
lıktır ki, bu yıl yine aynı hakkı İçtüzüğü zorlama
ya, Anayasanın ruhuna, esprisine aykırı olma
sına rağmen iddia etmekteler. Bîelki de Sayın 
Sözcümüzün biraz evvel ifade ettiği gibi, bura
da genel oylamada biz nıaisıl olsa kayrılırız dü
şüncesi ile bu iddialarını sürdürmektedirler. 

Bakınız geçen seneki dağıtım: A. P. 48,08 
puanına karşılık 56 puan kullanmıştır. Yani, 
7,92 fazla bir hak kullanmıştır ki, o zaman Sa
yın A. P. li arkadaşlarımız, «Divanda 0,70 pu
anla, 0,40 puanla bir kâtiplik istemeye hiç kim
senin hakkı yoktur» demliyorlardı. İki kâtiplik, 
hatta bir idare amirliği puanına eş iken, hiç 
karşılığı olmadan puan kullanırken bu durum 
tüzüğe uygundu, adalete uygundu, hakka uy
gundu, o zaman için. Ama, bizim bu sene artan 
puanımıza karşılık istediğimiz bir kâtip üyeli

ğini, tüzüktür, Anayasadır gibi bahanelerle red
detmek istemeleri karşısında geçen seneki tu
tumları ile bu seneki tutumlarını bağdaştırmak 
mümkün değildir. C. H. P. 2,16 fazla puan kul
lanmış. 

Değerli arkadaşlarım, geçen Sene C. G. P. 
6,01 puana karşılık bir idare amirliği aldı. Bu
nu puan karşılığı almadı. İşte Kontenjan Gru
buna mensubiolan arkadaşlarımız buradalar, o 
gün Danışma Kuruluna iştirak eden arkadaşı
mız da burada, Kontenjan Grubuna mensubolan 
arfoadaşlan/mi'z haklarımdan feragat etmek su
reti ile en çok artık puanı olan Güven Partisi
ne bunu verdi ve bu sakat yol açıldı. Artık hiç
bir grubun, ister siyasî grup olsun, ister diğer 
gruplar olsun, haklarını bir başkasına devret
meye tüzük ve Anayasa müsait değildir. Devir 
ile, devir oyunları ile teşekkül eden Divan Ana
yasanın esprisine aykırıdır ve bu konuda Millet 
Meclisinde cereyan edip Anayasa Mahkemesinin 
bozduğu karar da meydanda olduğuna, göre hiç
bir grup, hiçbir kimseye hatır için, gönlü olsun 
diye, hak devrine de yetkili değildir. 

Aslında ne Millî Birlik Grubuna mensubo
lan arkadaşlanımız, ne de Kontenjan Grubuna 
mensubolan arkadaşlarımız bu hakkı-devretme 
temayülünü de göstermemişlerdir. 

ıDiğer taraftan calibi dikkat bir hususu aırz 
etmek isterim. Danışma Kurulu toplantısında 
•Sayın C. G. P. Grubuna mensubolan arkadaşı
mın söylediği husus çok dikkat çekicidir. Biz 
Divan Kâtipliği istemeyiz; biz yaşlı başlı, ağır 
başlı, insanlardan kurulu bir grubuz ancak idare 
amirliği verirseniz kabul ederiz.» 

Artık oturaklı senatör devri geçti. Herkes 
yaşma, başına, göre değil, burada verilen her işi 
yapmakla yükümlüdür. Bunu yadırgadım. 

Değerli arkadaşlarım, işi uzatmayacağım. 
'Geçen yıl bu verilen lütfün tekrar istenmesi bir 
halksızlıkıtır. Onun için herkes İçtüzüğün 8 nci 
maddesinin sarih hükümlerine uyarak Divanı 
paylaşmalıdır ve sıradaki yerine buna göre otur
tulmalıdır. Bu konuda bir de önerge verdim. 
Önergemin oylanması sırasında gerekirse ayrıca 
fikrimi arz edeceğim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Aynı mahiyette verilmiş dört 

tane önerge var, okuttuktan sonra gereğini dü
şünelim. 
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Yüksek (Başkanlığa; 
(Başkanlık Divanımda grupların kuvvetleri 

'Oranında temsillerinin sağlanniıası için müzake
renin kesilerek İçtüzüğün 8 nci maddesine göre 
Danışma Kuruluna geri verilmesini arz ve tek
lif edeıniz. 

Gaziantep İstanbul 
ıSalilh Tanyeri Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet .Senatosu Başkanlığına 
Şimdiye kadar ki, konuşma ve müzakerelerin 

Danışma Kurulunda yapılmış olması ıgerektiği 
kana atind eyim. 

Danışma Kurulunun tüzük gereğince göre
vini tam yaparak Başkanlığınıza kesin dağıtım 
cetvelini verdikten sonra 'oylamaya 'geçilmesi
ni, 'Oturumun ertelenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN' — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 8 nci 
maddesi, Danışma Kuruluna dağıtım cetveli 
düzenleme görevini vermiş bulunmaktadır. 

Danışma Kurulu, müzakereye esas olabile
cek bir dağıtım cetveli ile Genel Kurula gel
memiştir. 

Konunun Danışma Kurulunda İçtüzüğün 
8 nci maddesine uygun olarak ve eksiksiz bir 
şekilde .görüşüp bir karara bağlanmak üzere 
anılan kurula iadesini arz ve teklif ederim . 

.Siirt 
Süreyya Öner 

BAŞKAN •— Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

ISayın Başkanlığa 
Tartışmaların uzlaşıcı bir sonuç vereceğine 

ilişkin inandırıcı belirtiler olmadığından konu
nun, Danışma Kurulunda yeniden .görüşülerek, 
bir çözüme bağlanarak, Genel Kurulun onayına 
sunulmasını sağlamak üzere, oturuma son verilme
sini saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Efendim bu.. 
ÖMER UCUZAL ı (Eskişehir) — Efendini 

müsaade ederseniz bir önerge arz edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim sizin önergeniz gel

medi. 
ÖMER UİCUZAL (Eskişehir) — Şimdi veri

yorum efendim. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — ıSaym 

Başkanım benim de bir önergem vardı. 
BAŞKAN — iSiziıı ki en son muamele göre

cek bir önergedir efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Oturma 
son verme kararı alındıktan sonra benim öner
gem .okunmaz ki. 

BAŞKAN — Efendim sizin önergeniz büT 
önergelerden sonra 'gelir. 

Sayın Ucuzal'ın önergesini takdim edeyim, 
ondan sonra Başkanlığın görüşünü arz edece
ğim. 

ISayın Başkanlığa 

Danışma Kurulu bir dağıtım cetveli 'getirme 
imkânına sahibolamaımış. Anayasanın .84 ncü 
maddesi muvacehesinde konunun Genel Kurul
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — iSaym üyeler, Danışma Kuru
lu her yıl yaptığı toplantıda, o yılın fiilî duru
mu ile, İçtüzüğümüzün 8 nci maddesinin açık 
bıraktığı hususatı partilerin birtakım taviz, bir
takım feragat, birtakım anlayış gösterme, cen
tilmen anlaşması ne derseniz deyin ismine, bir 
anlaşma zeminine ıgelme arzusu ile bu yıla ka
dar halledilegelmiştir. Ama, bu demek değildir 
ki, İçtüzüğümüz meselenin bir hukuk anlayışı 
içerisinde kati tayinini yapmıştır. Bu yapılma
mıştır, İçtüzüğün hükmü daima yapılan da
ğıtımla bir noktada sakıt kalmıştır. 

Arkadaşlarım bu defaki Danışma Kurulu 
toplantımızda da çok çaba sarf etti; fakat bir 
anlaşma zeminine varamadılar. Meselenin ih
tilâf noktasını Genel Kurula getirmeye karar 
verdik. Bununla da yetinmedik, Başkanlık 
olarak arkadaşlara ben bir teklifte bulundum 
dedim ki; biz bu ihtilaflı noktayı rapora bağla
yalım, Genel Kurula götürmek üzere, ama belki 
yeni bir görüşmeyle, yeni bir anlaşma zeminine 



O. iSsn&tosu B : İ 1 . 11 . 1973 O : 1 

varılır ve bir anlaşma içerisinde hazırlanacak 
yeni bir Danışma Kurulu raporu Genel Kurula 
götürülür. Bu sebeplede bugün saat 14,00'te 
bir ikinci Danışma Kurulu toplantısı tertibet-
tik. burada da görüşler kesin hatlarla birbirin
den ayrılmış (bulunduğu için bir anlaşma zemi-
ırine varılamadı. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün 8 nci maddesini demin okudum, başkanve-
küîiği için 10 puan istiyor, idare amirliği için 
V puan istiyor, kâtip üyelik için 5 puan isti
yor. Bunlar verildikten sonra hiç değilse 5 pu-
m m yarısından biraz fazla olmadıkça şimdiye 
krdar tüzüğe göre bir hak olarak tanınmadı. 
Yarısından aşağı olan artık puanlar daima par
tilerin birbirlerine karşı gösterdikleri anlayış
larla bir noktada birleştirildi, yoksa tüzüğe 
göre hiçbir zaman halli mümkün olmayan mese
leler çok kere Danışma Kurulunda ortaya çıktı, 
ama partilerin ve Başkanlık Divanının anlayış 
göstermesiyle her sene bir anlaşmaya varıldı. 
Hattâ geçen sene muhterem arkadaşım Atmaca 
buradan bildirdiler, Adalet Partisinin 48 pu
anı vardı, 2 başkanvekilliği ile, bir başkanlıkla 
39 puanı gitti, 'bir idare amirliği ile 46 puan 
etti ve iki puanı arttı. Şimdi hatırlamıyorum, 
'Cumhuriyet Halk Partisinin de böyle küçük 
puanları arttı, !bir anlaşmaya vardılar, Adalet 
Partisine 2 artık puanla iki kâtip üyelik veril
di. Bu ne tüzüğe sığar, ne başka şekilde bir hu
kuk anlayışına girer. Bu, doğrudan doğruya 
partilerin anlayışı içerisinde varılan ibir netice
dir. Buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisine 
de eksik puanına mukabil bir şeyler verildi, 
anlaştılar. 

Şimdi, (görülüyor ki, Tüzüğümüze göre bir 
noktada artık hukuk işlemiyor,- açık kalıyor, 
bir anlaşma zemini aranıyor. Bu anlaşma zemini 
buraya gelmeden evvel yapılan Danışma Kuru
lu toplantısında bir neticeye varılamamış. Eğer 
partilerin görüşlerinde şu müzakerelerin ne
ticesinde bir yumuşama olmuşsa orasını bile
mem ; ama mesele tekrar Danışma Kuruluna da 
gitse yine hukuk dışında olduğu müddetçe Baş
kanlık bir anlaşmanın netice olarak ortaya çı
kacağı kanaatinde değildir. 

Bu itibarla, Yüksek Heyetin müzakeresine 
devam etmek suretiyle bir neticeye vardırma
sında fayda olduğu kanaatimizi arz ediyorum. 

| (C. H. P. sıralarından «önergeleri oylayın» ses
leri). 

Oylasak, kabul edilse ne netice alacağız. Ay
kırı önerge daha evvel okunmuş olan dört 
önergedir, dördü aynı mahiyette olduğu için 
bir defa oylamaya arz edeceğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, 'benim önergem bir uzlaştırma önerge
sidir, kabul edilirse onlara lüzum kalmayacak
tır. 

BAŞKAN — Efendim, ;bu mesele halledil
dikten sonra sizin önergeniz neticeyi tayin ede
cektir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, bütün önergeler okunsun, ondan sonra 
muameleye koyun. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sizin önergeniz 
değil, bu önergeler en aykırı olanlarıdır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Önerge
lerin hepsi 'okunsun, ondan sonra. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Önergenizi 
okutuyorum. ıSizin önergeniz neticeyi tayin 
edecek önerge olduğu için şimdi oylamak müm
kün değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
j Başkan, belki o önerge kabul edilirse, problem 
I hallolur. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Divan üyelerinin, İç-

tüğüğün 8 nci maddesi gereğince yapılan dağı
tımda ; 

a) Adalet Partisine 1 Başkan, 2 Başkan-
ve'kili verilmiş (4.24) artık puanı artmıştır. 

b) Cumhuriyet Halk Partisine 1 Başkanve-
[ kili, 1 İdare Âmiri, 1 Kâtip üyelik verilmiş, 

(0,70) puanı artmıştır. 
d) Millî Birlik Grubuna 1 İdare Âmiri düş

müş, (1,56) puanı artmıştır. 
d) Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubuna 

1 İdare Amirliği verilmiş, (0.56) puanı artmış-
! tır. 
; e) Cumhuriyetçi Güven Partisine 1 Kâtip 

üyelik düşmüş, (0,40) artık puanı artmıştır. 
I Geriye 4 Kâtip üyelik dağıtım dışı kalmış-
; tır. 

İçtüzüğün 8 nci maddesinin esprisine uygun, 
12 yıldır yapılagelen gelenekleşmiş usule sadık 

20 — 
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kalarak (4) kâtip üyeliğin, en çok artık puan 
alan 'gruptan başlanarak dağıtılmasına. 

Buna göre : 
1. 4.24 artık puan alan A. P.'ye 1 Kâtip 

üyelik. 
2. İkinci artık puanı fazla olan (1,54) Millî 

Birlik Grubuna 1 Kâtip üyelik. 
3. Üçüncü artık puanı olan (0.70) C.H.P.'ye 

1 Kâtip üyelik. 
4. Dördüncü artık puanı fazla olan (0.56) 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubuna 1 Kâtip 
üyelik verilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca. 

BAŞKAN — Bu önerge neticeyi tayin ede
cek önerge olduğu için, İçtüzük gereğince ay
kırı olan önergeleri oya vazetmek mecburiyetin
deyim. 

Müzakeratın kesilerek, Danışma Kurulunda 
meselenin yeniden görüşülmesi hususunu iste
yen 4 aynı önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul 
edilmemiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kaça kaç efen
dim? 

BAŞKAN — 66'ya 62 efendim. Bakamları 
tefhim etmeye mecbur değilim, arzu ettiniz arz 
ettim. 

[Müzakerelere devam ediyoruz. Başka söz is
teyen sayın üye var mı? Yok. 

Şu halde Sayın Atmaea'nın takririni yeni
den okutup oya arz edeceğim. 

('Denizli Üyesi Hüseyin Atmaea'nın 'önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
oylamayı ayağa kaldırmak suretiyle yapmak 
mümkün mü? 

BAŞKAN — Arzu ediyorsanız öyle yapa
yım. 

Takriri kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar efendim. Kabul etmeyenler lütfen ayağa 
kalksınlar.. Takrir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
Anayasanın 84 ncü maddesi muvacehesinde 

Başkanlık Divanının tespitini arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Takrir, Anayasanın 84 ncü 
maddesi gereğince Başkanlık Divanının tespitini 
istiyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın Hü
seyin Öztürk. 

HÜSEYİN ATMACA ('Denizli) — Sayın 
Başkan, bunu muameleye koyamazsınız, İçtüzük 
değişikliğini 'gerektirir. İçtüzük değişikliğiyle 
ilgili müzakere açılamaz. 

BAŞKAN — Tüzüğe aykırı Umumî Heyet 
kararları Tüzüğü değiştirmez efendim. Tüzüğe 
aykırı Umumî Heyet kararı olabilir ve Tüzüğü 
değiştirmez. 

Buyurun Sayın Öztürk. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Tüzüğün değişmesi şekli İçtü
züğümüzde gösterilmiştir. Tüzük değiştirmek 
ayrı şeydir, Tüzüğün hilâfına Umumî Heyetin 
karar alması ayrı şeydir efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, Genel Kurul bugün tüzüğe uymu
yor mu? 

BAŞKAN — Uyuyor. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — O 

halde tüzüğe uygun muamele yapın. 
BAŞKAN — Bir takrir var ,takriri oya koy

mak mecburiyetindeyim ben Başkan olarak. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bu, 
tüzüğe •.aykırıdır. Tüzüğü değiştirelim ondan 
sonra oya koyalım. 

BAŞKAN — Tüzüğe aykırı değildir efen
dim. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

12 yıllık bir uygulamadan sonra yeni bir 
uygulama getirmek istiyor, bu takrir. Oysaki 
Anayasamızın 84 ncü maddesinde siyasî grup
ların Cumhuriyet Senatosu Divanında görev al
ması belirtiliyorsa da tüzük yapılırken tüzüğün 
8, 14 ve 15 nci maddelerinde grup teşekkül et-
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tirildiği takdirde diğer gruplar gibi siyasî par
tilerin gruplarının haiz olduğu haklar dışında 
komisyonlara katılma ve bu gibi görevlerde ça
lışma 12 yıllık "bir uygulamada devam ettiril
mişti. Tüzüğümüzün bilhassa 14 ve 15 nci mad
deleri bununla ilgilidir. Şayet bağımsızlar da 
bir grup teşekkül ettirseler onlar da diğer grup
lar gibi aynı haklara haiz olurlar. 

Bu bakımdan bu uygulama 12 yıldır devam 
ederken, bir tüzük değişikliğini getirecek bu 
fikrin kabulü yeniden uzun süre Cumhuriyet 
Senatosunun çalışmaktan alıkonmasma vesile 
olacak, tartışmalar getirecektir. 

Bu bakımdan yıllardır yapılan bir uygu
lamada artı|k ayrıca tüzükten daha ileride 
bir uygulamanın sonucunda bir usul meydana 
gelmiştir ki, bu usul Cumhuriyet Senatosu
nun artık benimsediği tüzük maddesi kadar 
hukukî bir değer taşır duruma gelmiştir. 

Bu bakımdan Sayın UeuzaPm verdiği öner
ge Anayasanın 84 ncü maddesine uygun; ama 
o madde varken Tüzüğümüzün 8, 14 ve 15 nci 
maddeleri de getirilmiş; grup teşekkül etti
renler, siyasî partilerin siyasî yöndeki hakları 
hariç diğer bütün çalışmalarıma katılır demiş 
ve bu katılma da 12 yıl uygulanmış. 

Şimdi bu maddeleri değiştirmejk . yönünde 
bir durum ortaya çıkıyorsa (ki, aşağı - yukarı 
önerge bunu getirecektir.) bu da mümkün de

ğildir. Önergenin kabul edilmemesini uygun 
buluyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, müsaade ederse

niz meseleyi arz edeyim : 
Tüzüğümüzün maddesi; dağıtımı, bir nok

taya kaçlar yürütebiliyor, ondan ötesini yü
rütmüyor. Bunu halletmek Genel Kurulun 
vazifesidir. Genel Kurul bir meseleyi hal hu
susunda karar verecektir, bu tüzüğü tadil sa
yılmaz efendim. Bu takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler;.. Kabul 
edilmiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bundan 
sonar İçtüzük işlemeyeceğine göre nasıl hare
ket edeceğimizi de izah edin. İçtüzüğün ötesi
ne bir karar aldınız. Anayasa mı işleyecek 
yoksa; İçtüzük mü bııındatn böyle ? Her ikisi de 
işleyeceğine göre ajksine bir karar aldırdınız. 
Böyle bir karar aldıramaz, oya koyamazsınız. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Tü-
tüzüğü bir kenara itiniz. 

BAŞKAN — Efendim, kararı ben almadım, 
Umumî Heyet aldı. (Oylamamaiıydınız ses
leri.) 

Yeni dağıtım cetvelinin hazırlanması için 
Birleşime 6 . 11 . 1973 Salı günü saat 15,00 
te açmak üzere kapatıyorum. 

Kapamma (Saati : 17,17 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mdbrure Aksoley'in, yabancı memleketlerde 
çalışan işçilerimize dair soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı 
(7/163) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yabancı memleketlerde çalışan işçilerimiz 
hakkındaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
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gereken işlemin yapılmasını saygı ile arz ©de
rim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı Soru : 

1. Yabancı memleketteki işçilerimiz; Dev
let dairelerine yaptıkları müracaatlara ya hiç 
cevap almadıklarını, ya çok geç cevap aldık
larını ve çoğunlukla aldıkları cevapların tat
min edici olmadığını söylemektedir. Yabancı 
memleketlerdeki isçilerimizin muhtelif Dev-
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let daierlerine yapacakları müracaatların; 
Çalışma Bakanlığında açılacak merkezî bir 
büroda toplanması, bu büro tarafından ilgili 
makamlara gönderilmesi, takib edilmesi, eski 
mevzuat yapılacak müracaatlara müsait değil 
ise yeni jkanun teklifi yapılıması, sonucunun 
işçilerimize bildirilmesi ve bu hususun yabancı 
memleketlerdeiki işçilerimize' tamim edilmesi 
unıümkün değil midir? 

2. Yabancı memleketlerde çalışan işçile
rimiz izahlı olarak çok kısıa bir müddet için 
memlekete geldiklerinde, Devlet dairelerin
deki işlerini takipte zorluk çektiklerini, çok 
zaman sarf ettiklerini ve bu yüzden izinle
rinden gereği gibi faydalanamıadı'klarını ve 
izin müddetlerini geçirdikleri tajkdirde fab-
rikaılarmdakı durumlarının sarsılmakta oldu
ğunu söylemektedir. Çolk kusa bir müddet 
için izinli olarak memlekete gelen işçileri
mize Devlet dairelerinde kolaylık gösterilmesi 
ve haltta tecrihli muamele yapılması için 
Devlet dairelerine bir tamim yapılması müm
kün değil midir ? 

3. Münih'te Leiclıt Metal Fabrikasında 
çalışan işçilerimiz ise, fabrikanın tutumun
dan son derece mustarip olduklarını acı acı 
anlatmaktadır. Şöyleki : 

;a) İşçilerimize İstanbul'da kararlaştırılan 
yevmiyenin, genel olarak, fabrika tarafın
dan verilmediğini, 

b) İşçilerimizin çalıştığı fabrikadan çok 
uzak bir yerde lojman verildiğini, günde 
3 - 4 saatlerini yolda geçirdiklerini ve bu 
yüzden bir taraftan istirahat] erinden diğer 
taraftan tasarruflarından fedakârlık yapmak 
zorunda kaldıklarımı, 

c) Işjbaşıında kaza geçiren işçilerimize, 
işbaşında tkaza geçirdiklerine dair rapor ve
rilmemesi için, doktorlar üzerinde, fabrikanın 
baskı yaptığını, (Not : Yüzlerinde ve boyun
larında aylarca önce işbaşında vukua gelen 
yanık izlerini gördüğüm bir işçimize, fabrika 
5 gün istirahat vermiştir.) 

.d): Münih'te Leiclıt Metal Fabrikasımda 
çalışan işçilerimiz, bir yıllık kontrat müddet
lerini doldurmak ve bu fabrikadan derhal 
aıyrılmak için çok ağır şartlara ka!tlan*ma]k zo
runda kaldıklarını ve sömürüldüklermi toplu 
olarajk şikâyet etmekte ve (biz yandık. Hiç ol-
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mazsa yeni gelecek vatandaşlarımızın yanma-
ması) için tedbir alınmasını rica etmekedirler. 

Münih'teki Leichrt Metal Faabirkası, işçi
lerimizin yujkardaki şikâyetlerine slon verin
ceye kadar, Münih'teki Leicht Metal Fabri
kasına işçi gönderilmemesi için bir tedbir al
mak mümkün değil midir"? 

Yukardaki 3 sorumun Sayın Çalışma Ba
kamı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksioley 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 24 . 10 . 1973 

Sayı : 1101 - 5 - E/6802 
«Senatör Meibrure Aksoley'in öner
gesi Hık. 

Oumlhuriyelt Senatosu Geın.el Sekreterliğine 

İlgi : 26 . 9 . 1973 tarih Kanunlar Mü
dürlüğü 7/163 . 1251 - 1626 sayılı yazınız : 

İlgide jkayııtlı yazınız ile Bakanlığımıza 
intikal eden Sayın Senatör Mebrure Akso-
ley'in yazılı s:oru önergesindeki hususların 
müspet bir şekilde halli, ilgili diğer bakan
lıklarla müştereken tespit edilecek mutabakat
ların neticesine bağlı olduğu malûmlarıdır. 

26 . 4 . 1973 tarih 14518 sayılı Resmî Ga
zetede münteşir 7/6242 sayılı karar gereğince 
«Bakanlı'klararası Yurtdışı İşçi Sorunları 
Koordinasyon Kurulu» unda diğer bakanlık
larla varılabilecek neticeler akabinde önerge
de söz edilen müşküllerin halli sağlanabile
cektir. 

Münih'teki Leiöht Metal Fabrikasına işçi 
gönderilmemesi için gereken tedbirlerin alın
ması hususu tatbikatçı kurumumuza intikal et
tirilmiştir. 

Arz ederim. 
Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhattin Babüroğlu'nun, Son Havadis Gaze
tesinde çıkan bir yazıya dair soru önergesi 

İve İmar ve İskân Bakanı M. Nebil Oktay'ın 
yazıh cevabı (7/171) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ANKARA 

Konu : İmar ve İskân Bakanından 
yazılı cevap isteği ile ilgili soru. 

Son Havadis Gazetesinin .1 Ekim 1973 Pa
zartesi nüshaısıının 4 ve 5 nci sayfalarında, 
'günlerden beri, 12 Marttan sonraki hükümet
leri eleştiren -seri vazılarm 27 nei 'kısmımda. 
İmar ve İskân Bakanı bulunduğum sırada, 
bir sayın generalin bana özel olarak yazdığı 
meiktuibu ekleyerek genelge yaptığım yakışık
sız biçimde eleştirilmiştir. Böylece, bu sayın 
general şahsında silâhlı kuvvetlerimizde do
laylı yoldan küçük düşürülmek istenil-
mişitir. 

Bakanlığınızdaki, gizli dosyalardan aslı 
çalınarak, Son Havadis Gazetesine verildiği 
anlaşılan bu yazışmaların açıklığa kaavuşması, 
gerekirse adlî mercilere götürülmesi ve be
nim yasama görevlerinden denetleme hizme
timi yapabilmek için aşağıdaki hususların 
İmar ve İskân Bakamı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına ara olunmasını arz 
ederim. 

1. Bakanlığınız tarafından 18 . 11 . 1971 
gün ve 2370 sayılı bir genelge (Tamim) ya
pılmış mıdır? Bu bir genelge midir yoksa kış
ımı duyurma yazısı mıdır ve 'kimlere kadar du
yurulmuştur ? , 

2. Böyle bir yazı veya genelge ATarsa 
kim imza. etmiştir? Ekleri nelerdir? 
Hangi ifadeleri kapsamaktadır? Gazetede sözü 
edilip fotokopisi verilen kısımlar bu yazı 
veya genelgede veye eklerimde var mıdır? 

3. Aynı gezetede, Bakanlığınızca İller Ban
kasına da gönderildiği sözü edilen 24 . 11 . 1971 
gün ve-1756 sayılı genelge veya yazı var mı
dır? Bunu kini imza etmiştir? Bu yazı veya 
genelge ekinde Son Havadis Gazetesinde Sa
yın Generali ve Hükümetimizi küçük düşü
rücü şe'kilde yorumlamaya müsait, bir taraf 
var mıdır? Sayın Generalin fotokopisi gazete 
de verilen mektubu, İller Bankasına gönderil
miş midir? 

4. İller Bankası bu yazı veya genelge üze
rime ne ölçüde ve biçimde örgütlerini ha
berdar etmitşir. Bu mektubun muhatabı taar-
fından açıklanmamış olduğu için mahrem 
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olan kısımlar İller Bankasına nasıl gönde
rilmiştir. (Olay doğru ise.) 

Kontenjan Senatörü 
iSelâhattin Babüroğlu 

T. C. 23.10.1973 
İmar ve İskân Bakanlığı 

57/4506 
Konu: Selâhattin Baibür'oğ-
lu'mun yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar Müdürlüğü 8 . 10 . 1973 gün 
ve 1647 -1411/7 - 171 sayılı yazı. 

I - Cumhuriyet Senatosu kontenjan Üyesi Sa
yın Selâhattin Bahürcğlu'nun Son Havadis Ga
zetesinde çıkan ibir yazı dol ay isiyle Başkanlıkla
rına verdiği ve tarafımdan cevaplandırılmasını is
tediği yazılı soru önergesine karşılık olarak hazır
lanan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

I I - Bu konuda yapılan incelemede, 
1. 18.11.1971 gün ve 2370 sayılı yazının ge

nelge olmayıp, Özel Kalem Müdürlüğünden Afet 
İşleri Genel Müdürünün ismine gönderilmiş ve 
Tümgeneral Turan Akan tarafından zamanın 
İmar ve İskân Bakanının şahsına yazılmış mek
tubun Son Havadis Gazetesinin 1 Ekini tarihli 
nüshasının 3 neü ve 4 ııeü sayfalarında yayınlan
mış bulunan paragrafı dışındaki kısmının foto
kopisinin gönderildiğine ve «Gerçek mulıataibm 
kendileri olmadığını 'belirterek mektubun asıl sa
hiplerine ulaştırılmasına» dair bir yazı olduğu, 
Özel Kalem Müdürü Ferit Caburi tarafından im
zalandığı, mektubun gazetede yayınlanmış kısmı
nın halen Bakanlıkta bulunmadığı; 

2. Adıgeçen mektubun fotokopisinden çıka
rılmış suretinin Âfet İşleri Genel Müdürlüğünce 
19 Ocak 1972 gün ve 12/1, 875 sayılı yazı ile Bin
göl İnşaat Amirliğine gönderildiği, İller Bankası 
Genel Müdürlüğüne gönderilmediği anlaşılmıştır. 

3. İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönde
rildiği iddia edilen 24 . 11 . 1971 gün ve 1756 sa
yılı yazı gerek Bakanlıkta gerekse İller Bankasın
da araştırılmış ise de, böyle hir yazının bankaya 
gönderildiğine veya 'bankadan servislere yazıldı
ğına dair hir kayda rastlanmamıştır. 

4. Mektubun fotokopisinden çıkarılan ve Afet 
İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen kısmının su
reli ek : l'de, Âfet İşleri Genel Müdürlüğüne ya-
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zılan yazının sureti ek: 2 7de, Âfet İşleri Genel Mü
dürlüğünce Bingöl İnşaat Amirliğine yazılan ya
zının sureti ise ek: 3'te sunulmuştur. 

5. Bilindiği üzere 'bir yazının gazetede iyi ve
ya kötü yönden yorumlanması yazarını ve gazete 
idaresini ilgilendirmektedir. Bu nedenle adıge-
çen yazının yorumlanıması ile ilgili olarak Bakan
lığımca değerlendirme yapılmasına imkân ibulun-
matmaktadıi'. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
M. Nelbil Oktay 

İmar ve İskân Bakanı 

Tümgeneral 
Turan Orkan Tatvan 23 Ekiml971 

Sayın Baibüroğ'lu 
Bingöl depremi vesilesiyle sizin ile yakından 

tanıştık. Sizi daha -evvelki silâhlı kuvvetler men
supları uğrundaki şövalye ru'Mu asil davranışınız
dan da gıyaben tanırım. 

Üstün dirayet, plânlama ve icra kudretiniz bü
yük 'imtihanını Bingöl'de verdi. Çok kısa zaman
da Bingöl ve çevresinde yaratılan üstün iş gücü, 
yükselmekte 'bina ve prefabrik evler ayrıca açgöz
lü bir mahalli tazyik ile de mücadele ile modern 
!bir Bingöl yaratıyorsunuz. 

Valiyi Âfet İşleri Genel Müdürü Erol Beyi 
ve bölgedeki arkadaşları yapılanlarla iftihar etme
leri için çevrede uçak ile dolaştırdım. Görülenler 
iftihar edilecek şeyler. 

Şimdi aynı liyakat ile sevk ve idareye çok muh
taç bulunan Ulaştırma Bakanlığı da sizden bün
yesini değiştirecek çok şeyler kazanacaktır. 

Not: Cevap 3 takım halinde arz edilmiştir. 

....>.. 

Bilvesile saygılarımı ve tekrar tebriklerimi su
narım. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı Ankara 18.11.1971 

2370 
Sayın Erol Tuncer 

Âfet İşleri Genel Müdürü 
Ankara 

Bingöl Garnizon Komutanı Tümgeneral Turan 
Orkan'daıı Bingöl ve çevresinde gösterilen üstün 
başarıdan ötürü Bakanlığımızı katlayan Ibir mek
tup almış 'bulunuyoruz. 

Sayın Bakanımın, fotokopisi ilişik bu mektup
ta yer alan stayişkâr ve takdirkâr ifadelerin ger
çek muhatabının kendileri olmadığını belirterek, 
mektubun asıl sahiplerine ulaştırılmasını emret
mişlerdir. 

Bilgilerinize arz öder, saygılarımı sunarım. 
Ferit Cuburi 

Özel Kalem Müdürü 

Genel Müdürlük Bürosu 
12/1 875 19 Ocak 1972 

İnşaat Amirliğine 
Bingöl 

Bingöl Garnizon Komutan! Tümgeneral Tu
ran Orkan'dan alınan Bingöl ve çevresinde mey
dan gelen depremden sonra yapılan çalışmaları 
takdirle karşılayan mektubu sureti Bakanlık 
katından intikal etmiş 'olup ekte gönderilmekte
dir. 

Erol Tuncer 
Âfet İşleri Genel Müdürü 

.<.... 
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