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»m<* 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Anayasa Mahkemesinin 1973/43 esas, 
1973/39 karar sayılı 25 . 12 . 1973 tarihli ka
rarı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı seçimine 
geçilerek; İstanbul Üyesi Tekin Arnburun birin
ci seçim turunda Başkanlığa seçildi. 

(Saat 16,00'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 15,40'da. ara verildi. 

İkinci Oturum 
Başkan Tekin Arıburun, üyelerin şahsına 

gösterdikleri itimat ve teveccühe teşekkür ede
rek, Genel Kurul çalışmalarının millete ve 
memlekete hayırlı ve uğurlu olması temennisin
de bulundu. 

Danışma Kurulunun çalışmasına imkân ver
mek amacı Yİ e; 

Saat 16,25'te toplanılmak üzere 
16,10»' da ara verildi. 

birleşime 

Üçüncü Oturum 
Danışma Kurulu karan ve dağıtım cetve

limle ; 

Gruplar başkanlıklarının, Başkanlık Divanı 
seçimi sonuçlanıncaya kadar birleşime aralık
sız devam edilmesine dair önergesi kabul olun
du. 

Başkanlık Divanı üyelikleri için j^apılan se
çim sonucunda : 

Başkanvekilliıklerine; Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı, Tokat Üyesi Zihni Bet il; 

İdare Amirliklerine; Zonguldak Üyesi Ta
rık Remzi Baltan,. Denizli Üyesi Hüseyin Atma
ca, Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak; 

Divan Kâtipliklerine; Kastamonu Üyesi Meh
met Çamlıca, Konya Üyesi Osman Nuri Canpo-
lat, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Vahap Gü
venç, -Cumhurbaşkanınca ISeçilen Üye Bahriye 
Üç ok, Burdur Üyesi Ekrem Kaibay, Bingöl Üye
si A. Hikmet Yurtsever; 

Seçildiler. 

Başkanlık Divanında münhal bir Başkan-
vekilliği için yapılan ikinci seçim turunda aday
lar seçilmek için gerekli oyu temin edemediler. 

C. H. P. Grubunun, seçime gelecek birleşim
de devam edilmesine dair teklifi kabul olun
du. 

21 . 2 . 1974 günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat IS.Oö'de son verildi. 

Geçici Başkan 
Fahri özdilek 
Geçici Kâtip 

Samsun 
Ziya Gökalp Mülayim 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Geçici Kâtip 
Yozgat 

Süleyman E. Ergin 
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İL — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet 

Meclisi -bütçesinin «T — Cetveli» nde değişiklik 
yapılması -hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/75; C. Se
natosu : 2/69) ('S. [Sayısı : 317) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1974) 

(2. — 28 . 2 . 19173 gün ve 1694 sayılı 1973 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Kanma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 2/98; C. Senatosu : 

•BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

IV. — BAŞKANLIK pîVANININ GENEL 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir husu
su sunmak istiyorum : 

Bugün bekliyorduk ki, Bütçe Karma Komis
yonundan bize lüzumlu olan evrak da gelsin ve 
üç 'aylık bütçenin görüşmelerine geçelim. Daha 
evraklar elimize geçmedi. Matbaaya verildi. 
Matbaadan geldikten sonra gözlerimize dağıta
cağız. Bu suretle görüşmelere anca'k yarın baş
laya dağız. 

Bu sunuş esnasında da grup başkanların
dan; yarın sabahleyin veya öğleden sonra baş
lamak üzere lüzumlu olan müracaatı bize yap
malarını rica edeceğini, 

2/68) (İS. .Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 , 1974) 

3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/45; C. ISenatosu : 1/232) 
(S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1974) 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununa (bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/44; C. ıSenatosu : 1/233) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 21.2.1974) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

KURULA SUNUŞLARI 

İkincisi : Verilecek önerge üzerine alınacak 
karar, çalışma hususumuzu da tanzim 'edecek vo 
bu, bugün alacağımız karana bağlı olacaktır. 

Buna göre, gruplar tarafından dünden ve
rilmiş olan bir takrir vardır. Eğer çalışmaları
mızı tanzim etmeye kifayetli görülüyorsa onu 
oya koyalım; görülmüyorsa, devamlı çalışma 
için yeniden bir önerge tanzimi ioap etmektedir. 
Bunu arz ediyorum, 

Çalışma hususumuz şöyle olacaktır : Grelecek 
olan kanun tasarısı 21 maddeden müteşekkildir. 
Bunun ikisi yürürlük maddesi olacağına göre, 
diğerlerinde âdeta 1973 yılı bütçesinin üç ay 

BÎRlNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Tekin Arılburun 

KÂTİPLER : Bahriye Üç ok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamhaa (Kastamonu) 

BAŞKAN — 3.1. ne i Birleşimi 'açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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müddetle uzatılması; yüzde şu fcadar eklenmesi 
ile uzatılması keyfiyeti bahis konusudur ve bu 
konunun mümkünse çok sıkı bir çalışma ile ya
rın bitirilmesi icap etmektedir. Onun için muh
temeldir ki, yemek fasılaları vermek suretiyle 
geceyarısma kadar çalışmamız icap edecektir. 

Sayın gruplar yöneticileri arkadaşlarımdan 
ve sayın arkadaşlarımdan istirhamım, bu husu
su çabuk götürebilmek için, gruplar bu kanun 
üzerinde ne mütalâa beyan edeceklerse oma gö
re hazırlıklı olsunlar. Esasen, Bütçe Karma Ko
misyonunda da herkesin mümessili olduğu için 
onlardan da bilgi almak suretiyle müzakereleri 
yeterli surette ve mümkün mertebe çabukça bi
tirmek cihetime gidersek bizim işimiz de o kadar 
kolay olur ve konu bir sonraki güne sarkmaz. 

Usulü biliyorsunuz; konu buradan tekrar 
Bütçe Karma Komisyonuna gidecek, sonra Mec
lise gelecek, Meclisde görüşülüp kabul edildik
ten sonra ayın son günü Resmî Gazete ile ilân 
edilmek suretiyle bu iş bitmiş olacaktır. Aksi 
takdirde, Marta kaldığı zaman biliyorsunuz bir
çok engellemeler oluyor; maaş vermek, maaş al
mak sıkıntılarına düşüyoruz. 

Bunları peşinen arz etmek ve hatırlatmak is
tedim; birinci sunuş maddesi bu. 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Turan Güneş'e, Millî Savunma Ba
kanı Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/422) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si vardır, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Profesör Dr. Turan Güneş'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba-
'kaııı Hasan Işık'ın vökillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinizle arz edilmiştir. 

2. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarının görev bölümüne dair tezke
resi. (3/418) 

j BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. -

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanını 
I seçmek üzere toplanmış ve aşağıda isimleri ya-
I zili üyeler Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 
I Saygı ile arz ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
I Sivas Milletvekili 
I Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN : Ahmet Durakoğlu (Sivas Millet-
I vekili). 

BAŞKANVEKİLİ : Doğan Barutçuoğlu (C. 
Senatosu Manisa Üyesi) 

SÖZCÜ : Abdurraihman Unsal (Adıyaman 
Milletvekili). 

KÂTİP : Ayşe Aliye Koksal (Eskişehir Mil-
I letvekili). 

I BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir 
efendim. 

I ' 
I 3. — (Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Baş-
I kanlığının, komisyonlarının görev bölümüne dair 

tezkeresi. (3/419) 
I BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Başkanlık 

Divanı seçimi 19 . 2 . 1974 tarihinde yapılmış 
ve Başkanlığa Saym Orhan Tuğrul, Sözcülüğe 
Sayın Raif Eriş, Kâtipliğe Saym Mehmet Va
rışlı seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz olunur. 

Malî ve İktisadî İşler 
I Komisyonu Başkanı 

M. Orhan Tuğrul 
Bilecik 

I BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, efen-
I dim. 

I 4. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonlarının görev bölümüne dair tez-
kersi. (3/420) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plân Komisyonu 19 Şulbat 1974 

Salı günü saat 15,30'da 13 üye hazır bulunduğu 
I halde yaptığı Birinci Birleşiminde Başkanlık 
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Divanını aşağıda gösterildiği şekilde teşkil et
miştir. 

Saygı ile arz olunur. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Doğan Barutçuoğlu 
Manisa 

Başkan : Doğan Barutçuoğlu 
BaşkanvekiM : Talât Doğan 
Sözcü : Kâzım Kangal 
Kâtip : Süleyman E. Ergin 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, 
ef endim. 

5. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının gö
rev bölümüne dair tezkeresi. (3/421) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz 14 . 2 . 1974 Perşembe gü

nü saat 16,00'da 10 sayın üyenin iştiraki ile 
toplanarak Başkanlık Divanını aşağıdaki şekil
de seçmiştir. 

Arz ederim. 

Bayındırlık, Ulaştırma İmar - İskân 
Komisyonu Başkanı 

Osman Salilhoğlu 
Sakarya 

Başkan : Osman Salihoğdu 
Sözcü : Hilmi Nalbantoğlu 
Kâtip : Ahmet üzmumcıı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, 
efendim. 

6. — Tokat Üyesi Zihni BetiVin, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/158) 

BAKSAN — Bir önerge var, takdim edi
yorum. 

CumLhurtiyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 

Şubat 1974 tarihli 30 ncu Birleşiminde Cumhu
riyet Senatosu Başkanveldlliğdne seçildiğimi 
bildiren 20 Şubat 1974 tarih ve 1848 sayılı ya
zılarını aldım. 

21 . 2 . 1974 0 : 1 

Bu görevin gereği olarak Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğin
den çekildiğimi arz ve gerekli işlemin yapılma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 

C. Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, 
efeııdıim. 

7. — Konya Üyesi Fakih Özlen'in, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi. (4/160) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko

misyonundan istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

C. Sonatosu Konya Üyesi 
Fakih Özlen 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, 
efendim. 

8. — Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtseverin, 
Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/161) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 

Kâtip Üyeliğine seçilmiş bulunduğumdan, ev
velce görevli bulunduğum Sosyal İşler Komis
yonu üyeliğinden istifa ettiğimi bilgilerinize arz 
ederim. 

C. Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtsever 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

9. — Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, Millî 
Eğitim, Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/159) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 

Kâtip Üyeliğine seçilmiş bulunduğumdan, ev
velce görevli bulunduğum. Millî Eğitim, Tarım -
Orman - Köy İşleri Komisyonları üyeliklerin
den istifa ettiğimi bilgilerinize arz ederim. 

Burdur Üyesi 
Ekrem Kaibay 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir, 
efendim. 

10. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Va-
hap Güvenç'in, Hesapları İnceleme ve Sosyal İş
ler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/162) 

BASİLİN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
Üyeliğine seçilmiş bulunduğumdan evvelce gö
revli bulunduğum Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını İnceleme ve Sosyal İşler Komisyonu üye
liklerinden istifa ettiğimi bilgilerinize arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

BASİLİN — Bilgilerinize arz edilmiştir, 
efendim. 

11. — Başkanlık Divanında açık bulunan- bir 
Baskanvekili seçimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, ge
çen birleşim başladığımız, Başkanlık Divanın
da açık bulunan bir Baskanvekili seçimi ya
rıda kalmıştı. Divanda bir Baskanvekili sayın 
arkadaşımız eksiktir. 

Bir Başkan vekilliği için geçen Birleşimde 
iki arkadaşımız aday olarak gösterilmişlerdi; 
İzmir Senatörü Sayın Necip Mirkelâmoğlu ile 
Tekirdağ Senatörü Sayın Cemal Tarlan. Bu 
sayın' arkadaşlarımız geçen Birleşimde gerekli 
nisabı sağlayamadiklarmdan seçilememişlerdi 
ve seçim işini bugüne bırakmıştık. 

Bugün yapılması gerekli olan birkaç seçim 
vardır; ilk seçime buradan başlıyoruz. 
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Şimdiye kadar Başkanlığa, Başkanvekilliği-
ne adaylık için başka bir teklif gelmemiştir. Bu 
vaziyete göre mevcut iki aday vardır. Onun için, 
bu iki sayın adayın isimleri altında seçime de
vam edeceğiz. 

Tasnif Heyeti için isim çekiyorum efendim: 
Sayın Vehbi Ersü? Yoklar. 
iSayın Tayfur Sökmen?. Buradalar. 
İSayın Fevzi Geveei? Buradalar. 
Sayın Ayhan Peker 1 Buradalar. 
Tasnif Komisyonu seçilmiştir efendim. 
Tek sepet konmuştur. Seçim gizli oyla ya

pılacaktır. Zarflar ve kâğıtlar dağıtılsın. 
Oylama işlemine hangi sayın üyeden başla-

lanacağma dair kura çekiyorum. 
Oylama işlemi Sayın Kâmran İnan'dan baş

layacaktır. 

iSaym arkadaşlarımıza bir defa daha hatır
latıyorum, bu seçimden sonra iki seçim daha 
yapılacaktır, lütfen hazır bulunmanızı rica ede
ceğim. 

iSayın arkadaşlarım, lütfen zarfların içine 
dikat edin, şimdi yaptığımız seçim Baskan
vekili seçimidir ve tek secimdir. Kâğıtların üze
rine Baskanvekili diye lütfen yazın. 

'Seçime başlıyoruz efendim. 
(Bitlis Üyesi Sayın Kâmran İnandan başla

narak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendimi Oyunu kullanmamış sayın üye 
var mı efendim? 

Oylamaya iştirak etmemiş sayın üye var 
mı efendim? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı). 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Başkanvekilliği için yapılmış olan oyla
manın neticesini arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Seçim Tutanağı 

Tur : 3 
Birleşim : 31 
Tarih : 21 . 2 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanında acık bulunan bir Bas

kanvekili seçimi için yapılan oylamaya (156) üye 
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katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı üyeler 
'hizalarında -gösterilen oyları almışlardır. 

Belgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Samsun 

Tayfur Sökmen Ferzi Geveci 
İstanbul 

Ayhan Peker 
1. Necip Mirkelâmoğlu 92 
2. Cemal Tarlan 62 
3. Boş 2 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, seçim netice
lenmiştir. İzmir Senatörü Sayın Mirkelâmoğ-
lu 92 oy almak suretiyle Başkanvekili seçilmiş
tir. Kendilerini tdbrik 'ederim. (Alkışlar) 

12. 
seçim. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

BAŞKAN — İkinci bir seçim vardır. Bazı 
komisyonlardan istifa eden üyeler olmuştur, bun
ların yerine yeni üyeler teklif edilmiştir. Bun
ların işarı oy ile seçimini yapacağız. 

Cumhuıiyet Senatosu Başkanlığına 
Tokat üyesi Zihni Betil'in Cumhuriyet Sena

tosu Başkanvekilliğine seçilmesi 'sebebiyle açılan 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğine İstan
bul Üyesi Eahmi Erdemin, kendisinden açılan 
Millî Savunma ve İçişleri komisyonla rina Balı
kesir Üyesi Nejat Sarlıealı'nm Grubıımuzca aday 
gösterilmeleri uygun görülmüştür. 

Saygılarımla arz ederim. 
C. II. P. Grup Başkanvekili 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divanında görev almış bulunan 

Burdur Üyesi Ekrem Kaibay'm yerine Tarımı, Or
man, Köy İşleri Komisyonuna Hatay Üyesi Ke
mal Kılıçoğlu'nuıi; Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor Komisyonuna Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk' 
ün Grubumuzca aday gösterilmeleri uygun gö
rülmüştür. 

Saygılarımla arz ederim. 
C. H. P. Grap Bıa^kanvekili 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
Seçime geçiyoruz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan, işarî oy ile oylayacağınızı beyan buyurmuş
tunuz, oylamadınız. 

BAŞKAN — Oyluyorum efendim. Daha ar
kasından gelen hususlar var onun için. Şimdi oy
lamaya geçiyorum. 

Sayın Zihni B'etil'den boşalan Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna Sayın Rahmi Erdem aday 
gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Rahmi Erdem'in istif asiyle boşan İçiş
leri Komisyonu Üyeliğine Sayın Nejat Saıiıcah 
aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Rahmi Erdem'in istif asiyle boşan Millî 
'Savunma Komisyonu üyeliğine Sayın Nejat Sar-
lıcalı 'aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Ekrem Kabay'dan boşalan Tarım, Or
man, Köy İşleri Komisyonuna Sayın Kemal Kı-
tıçoğiu aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Ekrem Katbay'dan boşalan Millî Eği
tim, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Sayın Hü
seyin Öztürk aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

13. — Türkiye Büyük Millet Meclisini t em
sileri, Türkiye • AET Karma Parlâmento Komis
yonu toplantılarına katılacak 15 ki§ilik Karma 
Parlâmento Komisyonuna dair Başkanlık tezke
resi. (3/423) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Genel Kurala 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 

Türkiye •- AET Karma Parlâmento Komisyonu 
ıtioplantılarma katılacak 15 kişilik Karma Par-
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lânıento Komisyonuna aşağıda dsiımıleri yazıllı 
saym üyeOer siyasî parti gruplarınca aday gös
terilmiştir. 

Yüksek Genel Kuıaılun (bilgilerine arz olu
nur. 

Tekfin Amburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkamı 

1. Kâmran İnan (A. P. Bitlis Senatörü) 
2. Azmli Erdoğan (A. P. Diyarbakır Sena

törü) 
3. Sıırrı Atalay (C. H. P. Kars Senatörü) 
4. Fikret Gündoğan (C. H. P. istanbul Se

natörü). 

BAŞKAN —Gruplarınca aday gösterilmiş 
olan arkadaşlariimizın isimleri bilgelerinize arz 
olunmuştur öf endim. 

Türkiye - AET Karma Parlâmento Komis
yonuna bağımsız arkadaşlarımızdan da (bir üye 
seçilime si icabetm ektedir. Şlimdiye kadar bir 
aday gösterilmiştir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (TaMî tiye) — 
Sayın Başkan söz istiyorum «fendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Tuııçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 

Sayın senatörler; 

ŞimdSye kadar bu bağımsız adaylardan dış 
ülkelere gidecek olanlar; yani Senatoyu tem
sil edecek olanlar burada gelişigüzeli seç il
mektedirler. Şimdiye kadar büyük bdr haksız
lık, adaletsizlik cereyan etmiştir. Bu konuyu, 
Anayasa Mahkemesinin son kararı ışığı • altın
da, çözümlememiz zaruridir. 

Şimdiye kadar ne Millî Birlilk Grubundan, 
(ki burada bağımsızların çoğunu temsil eder) 
ne de Kontenjan Grubundan, dışarıya gidecek 
bu heyete bir kimse dahi seçilmemiştir. Bağım
sız diye seçilen adayların bir kısmı Adalet 
Partisii temayüıllü 'göründükleri için veya şu 
veya bu şekilde onlara yaklaştıkları için on
lar seçilmişlerdir; hakkı olanlardan bir kişi 
dahi şimdiye kadar seçilmemiştir. 

'Sayın Başkandan istirham ediyorum, bu yol
suzluğa son verilmesi gerekmektedir. Zaten 
Milıleît Meclisi Başkanından yazı gelmiştir grup
lara. Bu iş bir çözüm yoluna bağlanan alıdır. 
Burada imtiyazlı bareketten vazgeçilmelidir. 
Gruplar kendi adaylarını seçâyoriar, arz edi-

J yorlar, tamam; kabul ediliyor... Peki, bizim 
gruplarımızın günahı ne? 

O bakımdan, Anayasa Mahkemesinin son 
kararııırn ışığı altında bu hususun yeniden 
değerltendirîimesi lâzımdır. 

Saygıllar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kımlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha ev
vel tabljigât yapılmıştır. Dışarıdaki ilân tahta-

I miza da bu husustaki yazı ası'lmıştır. Bununîla 
I ilgili olan bütün gruplar ve müstakil üyeleri-
I miz tek tek, lüzumlu olan müracaatı evvelce 
I yapiip, kendi aralarında kararlaştırıp, tam se

çim günü bit' adayını bildirmeleri icabederdi. 
Şimdi, tanı seçim •esnasında bir itiraz vâki ol
muştur. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Seçim günü ilân edilmiş midir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, llütfen tah-
ta'larda'fci ve gruplara, gedmiş olan yazılan ta
kip buyurmanızı rica ederim. 

Şimdiye kadar •müstakillerden bir arlkada-
I şm ismi geJmişitiir. O da kendisi müracaat «it

miştir. Bizim şimdi, diğer leryle beraber ya
pacağımız seçimde bu üyeyi koymak meobu-
riyeitiindeiyiz. Daha başka seçim için müracaat 
edecek arkadaşımız varsa, «Ben veya falan kim
seyi aday olarak gösteriyorum» seklinde müra
caat edebilirler. Seçim de ona göre yapılır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hakikaten, bugüne kadar vâki olan tatbi

kata uygun sekilide Başkanlık şimdi bir seçime 
gitmekte ise de, usul itibariyle ortada tabaddüs 
eden yeni bir durum vardır. Bu durum muvace
hesinde meselenin yeniden tezekküründe fayda 
mülâhaza etmekteyim. Şöyle ki: 

Hepinizin bildiği üzere İçtüzüğün sarih 
hükmüne rağmen Millî Birlik ve Kontenjan 
gruplarının, Anayasanın açık hükmü muvace
hesinde Riyaset Divanında temsili edilemeye
cekleri yolundaki teklifin uzun müzakereler
den sonra, Divanda bugüne kadar temsil edi-

I len bu grupların bundan böyle temsil edile-
I nıenıelleri muvacehesinde alınmış olan kara-
J rın Anayasa Mahkemesine gitmek suretiyle usul 
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ve esastan bozulmuş olması, meselenin yeni
den tezekkürünü icca'bettirmektedir. 

^Muhterem arkadaşlarım, bu grupların Ri
yaset Divanında temsiline müitedaür verilen 
karar, yalnız bu iki grup arkadaşlarının grup 
olmasıyie kalmamış 'karar daha da ileriye git
miş, müstakillere de Divanda hak tanınarak, 
şu anda yfiime sizlerin bu kurara uygun ola
rak Riyaset Divanına Başkanveki'li seçmiş oi-
nıanız da bu kararın haklılığını ve sizler tara
fından da aynen kabul edildiğinin bir ifade
li bulunmaktadır. O hadde, ortada geciken bir 
haJ mevcut değildir. Bana göre, eğer tekrar 
Anayasaya uygun bir 'tatbikata geçmek isti
yorsak, yapacağımız iş şudur: 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Anayasa Mahkemesi mi seçsin? 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkafdaşlarını, şurada alman Umu
mî Heyet kararının Anayasa Mahkemesine gi
dip gi'dip bozulmasına benim gönlüm razı de
ğil. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) —On
lar mı seçsin yani?.. 

HÜSEYİN KALPAKLI OĞLU (Devamla) — 
Anayasa Mahkemesi seçmesin sayın arkadaşım, 
ama Anayasa Mahkemesi eğer bir ka ran bozu-
yoysa, muayyen bir noktai nazar belirtmişse; 
biz ekseriyetteyiz, 'bizim dediğimiz olur yolun
da sert bir girişin sonunda, benim arkadaş
larım mütemadiyen meseleyi müzakere ede
cek, (koskoca Senatonun çıkarmış olduğu bir 
kanun veya karar Anayasa Mahkemesiine gide
cek, on insan onbeş insan toplanacak ve Par
lâmentonun aılmış olduğu kararı esastan ve 
usuiklen bozup bozup getirecek... Bundan .mem
nun mu oluyorsunuz? Ben, bu olmasın istiyo
rum. Nitekim, bu gitmediği zaman da geldim, 
«Muhterem arkadaşlar, yapmayınız, geliniz İç
tüzüğün ilgili maddesini değiştirelim. Bu de
ğişiklikten sonra bu yola gidelim, mevcut İç
tüzük maddesine göre seçimi yapalım da mev
zu Anayasa Mahlkemesine intikâl etmesin» de
dim, rica ettim, zabıtlarda mevcut. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Anayasa 
Mahkemesli kararı üzerinde müzıaikere açacak 
mısınız?... Açacak iseniz açın da 'konusalını Sa
yın. Başkan... 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... Sayın 
hatip lütfen sadede geliniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, çok özür dillerim, lâf 
atıldığı için bir cümle ile cevap vermek zorun
da kaildim, yoksa sadet dışııma çıkmak niyetin
de 'değilim asla, böyle bir fikrim de yok. 

Sadece ve sadece ricanı şu: Yeni bir durum 
tahaddüs etmiştir, Anayasa Mahkemesi müsta
killere dâhi bir hak tanımıştır ve siz de bu hak
kın tanınmasının tabiî bir icabı olarak biraz 
önce Başkanvekilini reylerinizle seçmiş bulun
maktasınız. 

O halde, 28 - 29 tane insanın temsili gere
kiyorsa, bunun ic ab at mı yapalım ricasında 
bulunuyorum: Acele etmeyelim... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — iyi ya işte, aday
lığını koymana mâni yok ki... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdaha
le etmeyiniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarımı, benim söylemek iste
diğim, şu, bunu ileride kürsüye de getireceğim: 
Mademki 28 tane insanı kabul ediyorsunuz ve 
karar verdiniz şu anda Başkanvekilini de seç
tiniz, bunları Avrupa'da temsil edecek, bir mi
dir, iki midir, üç kişi midir Başkanlıik bunu 
lütfen tezekkür etsin. Anayasa Mahkemesinin 
son vermiş olduğu karar muvacehesinde me
seleyi müzakere etsin, bir neticeye varsın. Za
rarı yok bugün seçmeyelim, bundan sonraki 
birleşimde seçelim ve bir hatayı düzeltmiş ala
lım. Yoksa, bu tekrar ikide birde müzakere 
mevzuu olacak ve nasıl gruplar bir üyeyi tes
pit. edip aday olarak buraya güsteriyorlar
sa, bu arkadaşlar da kendi aralarında lisan 
bilen, bu işe vakıf, Parlâmentomuzu bihakkın 
temsile yetkili bir arkadaşımızı tespit etsin 
ve bölyle Riyasete göndersin. Yoksa, her iste
yen istediği gibi buraya bir isim bildirmiş ol
masın. 

Konuşmam sadece buna matuftur. Beni diiıı-
ılediğiniz İçin hepinize teşekkür ederim. 

Hümı etlerimde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kal-
paklı'oğiu. 

Usul hakkında ISayın Sırrı, Atalay, buyurun 
efendim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Biraz önce okunan Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grulbu aday listesi 378 sayılı 
Kamına uygun değildir. Bunu ifade eitnıek is
tiyorum. 

378 sayılı Kanun sarihtir. «Türkiye Büyük 
Mffiet Meclisi üyeleri, mensu/bolîdukları siya
sî partinin Türkiye Büyük Milılet Meclisi gru-
'bu tarafından aday gösterilirler.» Yani, Ada
let Partisinin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu gruplarının müşterek aday gösterme
leri gerekir iken, 378 sayıllu Kanun çiğnenmiş, 
Adalet Partisinin münhasıran Cumhuriyet Se
natosu Grupu tarafından aday gösterilmiştir. 
Böylelikle Adalet Partisinin seçimi hukuken 
nıeşruiyetsizlikîle malûldür ve hukukî niteliği 
yolktur; bunu arz ve ifade etmek isterim. 

378 sayılı Kanun sarihtir. Birinci maddesi
ni okuyorum: 

«21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı Kanun
la onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli Anlaşma ile 
değiştirilmiş 12 Aralıik 1949 tarihli ve 5456 sa
yılı Kanunla onıayilanan 5 Mayıs 1949 tarihli 
Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 26 neı 
ınıadldeleri gereğince, Avrupa Konseyi Danış
ıma Meclisine ve diğer milletlerarası andlaşma-
lar uyarınca kurulup bir milletlerarası hukuk 
tüzel kişisinin organa niteliğini taşıjyan...» Av
rupa Ekonomik Topluluğu bir milletlerarası 
hukuk tüzel kişiliği niteliğini taşımaktadır; 
yani buraya girmektedir. «Taşıyan veya taşı
mayan»... Taşısın veyTa taşımasın. «Ve yasama 
^organları üyelerinden kuradan milletlerarası 
k u r a l a r a katılacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, mensübolduklan siyasî partinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grulbu tarafın
dan...» Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grulbu Cumhuriyet Sena
tosu ile Millet Meclisi Grulbudur. Adalet Par
tisinin Türkiye Büyük Mjillet Meclisi Grubu 
Adalet Par'tisi Cumhuriyet 'Senatosu Grufou ile 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grubundan mey
dana gelir. «Aday gösterirler.» 

Yasa hükmü bu. Tüzük değil, yönetmelik 
değil. Bu yasa hükmüne bütün parti grupları 
uymak zorundadırlar. «Bu adaylar, Cumhuri
yet Senatosu üyesi iseler, Cumhuriyet Sena
tosu Geneli Kurulunun; Milletvekili iseler, Mil
let Meclisi Genel Kurulunun bilgisine ilgili 

Meclisin Başkanlığınca sunulmakla seçilmiş 
sayılırlar.» 

Ancak, 'biraz önce okunan tezkere Adalet 
Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grulbu 
tarafından aday gösterilmiş çok kıymetli ar
kadaşlarımıza ait değil, Adalet Partisi Cumhuri
yet Senatosu. Grulbu tarafından aday gösteril
miştir. 378 sayılı Kanuna göre, meşrui^etısili-
ğe uğramıştır ve hukukî niteliği mevcut de
ğildir. 

Bu sebeple, bu seçim ile Cumhuriyet Sena
tosu «bağlı değildir ve bağlı olnıaımasD gerek
tiği gibi, Ibuna göre yapılacak Ibütün işlem-
Oer, 'buna bağlı bütün işlemler temelimden hu-
kulksuz sayılır ve bunun için, hiç şüphe yok ki, 
gerekir ise Danıştaya yürütmenin durdurul
ması için müracaat hakkına sadece Cumhuriyet 
Senatosunun bir üyesi değil, herhangi bir ver
gi mükellefi dâhi başvurup bu durdurmayı is
teyebilir. 

Cumhuriyet Senatosunu 'böyle bir durum
la karşı karşıya getirmeyi Yüksek Genel Kurul 
herhalde istemeyecektir ve bunu düzeltme yo
luna gidecektir. 

Saygılarla arz ederim. 

YÎĞ-ÎT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
zatiâilinizden hir sualim var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Müsaade 
ederseniz bir hususu arz edeyim, suaHnizi yine 
sorarsanız. 

Sayın arkadaşlarım, Heyeti Umumiyenize 
muhtemelen eksik verilmiş elan hir bilgi var
dır. Geçmiş olan muameleye ait şu yazıyı arz 
ediyorum. Bu hususlar şimdiye kadar da dai
ma böyle cereyan etmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği
ne 

îliği : a) 14 . 1 . 1974 gün ve 442; 
b) 14 . 2 . 1974 gün ve 455 sayılı yazıları

mız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 

Türkiye AET Karma Parlamento Komisyonu 
toplantılarına katılacak 15 kişilik Karma Par
lamento Komisyonuma ilişik listede isimleri ya
zılı sayın üyeler siyasî parti gruplarınca aday 
gösterilmiştir. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetleri
nin düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanu
nun 1599 sayılı Kanunla değiştiflmiiş birinci 
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maddesinin birinci ve dördüncü fılkrası hüküm
leri uyarınca seçim işlemlerinin tamamlanma
sı için adayların isimlerinin Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun bilgisine sunulması ge
reklidir. 

Bilgilerinizi, siyasî parti grubu mensubu oü-
anayan bir sayın üyenin seçiminin yapılarak 
sonucundan 'bilgi verilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

Rifat Çalgüner 
Millet Meclisi Genel Sekreteri» 

Bu yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliğinden gelmektedir. 

MEHMET İKALIM (Adana) — (Sayın Pa
şam, «Türkiye Büyük Mdlleit Meclisi Genel Sek
reterliği» yoktur. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
—• Sayın Başkan, usul hakkında söz rica ede
bilir miyim'? 

•BAŞKAN — Müsaade ederseniz şunu oku
yayım, söz vereceğim efendim. 

Şimdi, Sayın Sırrı Atalay'ın da buyurduğu 
sekilide gruplar kendi ar allarından seçtikleri 
adayları oraya göndermektedirler. Seçim grup-
] arda yapılmaktadır. 

Şimdi gelmiş o^an yazının bizim Senaıtomu-
zu ilgilendiren kısmı, ek olarak gönderilmiş: 

«1, Sayın Sırrı Atalay (Kars Senatörü, 
C. H. P.'denı) 

2. Sayın Eükret Gündoğan (İstanbul Sena
törü. 0. H. PAlen) 

3. Sayın Kâmran İnan (Bitlis Senatörü A. 
P.'den) 

4. Sayın Azmi Erdoğan (Diyarbakır Sena
törü, A. P.'den)»' 

Senatonun hissesine dört kişi, biri de müs
takillerden olmak üzere beş kişi düşmektedir, 
yapılan orantıya göre. Dördü bildirilmiştir ve 
orada seçim yapılmıştır. Bize ihtikal etmiştir. 
Biz ile şimdi sizin bilgilerinize arz etltiik ve yi
ne oradaki maiddei mahsus mucibince (bilgiye 
sunulnıakla seçiiilmiş sayılırlar) seçilmiş adde
dildi. 

Şimdi bir tek üye var. 0 da, bu ilki siyasî 
grubun dışındaki arkadaşlara düşüyor. Onla'-
rm hissesi için lüzumlu olan tebligatı yapıtıik. 
Dışarıdaki kara. tahtaya ela yazdık. 

Şimdi, bu seçimle beraber şimdiye kadar 
bir aday ismi gelmedi. Geldiği zaman, bumdan 
evvel ekseriya böyle olmuştur, bâzı namzetler 
Iburada, oturanı esnasında gösterilmiştir. Bir 
(tane namzet var, o aday bildirildi, ismini oku
duk, başka aday olmadığı için, onu işarî oyla 
seçime arz edecek idik. 

Şimdi, usul üzeninde Sayın Kalpaklıoğiu, 
Sayın S i m Atalay ve daha sonra iki arkadaşıt-
-mız Başkanlık Divanına müracaat ederek söz 
istediler. Bence bu konuyu uzatmakta bir ge
rekçe yok. Çünkü, daha evvelce de yapıldığı 
üzere yine kanun, nizam dâhilinde bize dü
şen işlemleri yapmaktayız. 

Şimdi, eğer siyasî partilerin dışında kal
mış olan g rupi addan ayrıca aday gösterilecek 
ise ki, şimdiye kadar bir tane aday gösterilmiş
tir. Henüz vakit varken adayınızı gösterin 
/lütfen. Onun üzerine burada işarî oy ile oy
lamamızı yapacağız ve bir arkadaş daha seçi
lecek, bildireceğiz. Aksi takdirde başka türlü 
Ibir yol takibe de m eyiz, mevcut -olan usul bu
dur. Ben bunu arz ediyorum. 

Usul hakkında buyurun Sayın Oağlayangil. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

usul hakkında ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN" — Yazıyorum efendim, bir daki

ka. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — .Muhte

rem Başkan, söz istiyorum. 
BASICIN — Peki efendim. Sözü, usul hak

kında veriyoruz efendim, müzakere yapmıyo
ruz çünkü. 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Sırrı Atalay, Adalet Partisi Grubun
ca Avrupa Ekonomik Topluluğuna aday gös
terilen kimselerin, kanunun sarih hükmüne rağ
men usulsüz ve muallel olarak seçildiklerini id
dia etmeseydi huzurlarımızı işgal etmeyecek
tim. 

Sayın Atalay'ı dikkatle dinledim, fillhal ba
his buyurdukları kanun, ulusijararası teşekkül
lere, grublarca partilerini temsilen yollana
cak kimselerin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce aday gösterilmesine âmirdir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grubunca aday gösterilmesi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grubunca seeilmesi-

, ni de âmir okluğu yorumuna girmedik. Neden 
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girmedik? Zannederim ki, müt âlâmızda kendi
leri için de isabet olacaktır. Bir Senato grubu 
44 kişi, Senatoyu temsil en seçilecek aradaki 
!bir kişiyi o grupta seçerseniz, irade ve ifhtiyar 
Senato grubu emrinden çıkar, daha yüksek mev
cutlu (bir teşekkülün emrine girer ve Senato 
grulbu tanıdığı üyeler içinden (bildiği, güvendi
ği kimseleri değil, müşterek grulbun tensip ede
ceği (bir zatı göndermek durumunda kaılır. 

Biz düşündük ki, zaten usulümüz de odur, 
öyle yaptık: bizimi adaylarımız, her iki Meclis 
kendi kanadında seçtikten sonra, müşterek grup 
yönetim kuruluna gönderilir. Müşt-erek grup 
yönetim kurulu tezekkür ettikten sonra, bu kim
seleri aday olarak Meclise bildirir. Gösteril
mek ve 'bildirmek; Adalet Partisi müşterek 
Grubu tarafından yani, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubu tarafından ve müşterek imzalar
la yapılmıştır. Seçimler ayrı meclîslerde ya
pılmıştır. Bunun kanunun ruhuna aykırı oldu
ğu kanaatinde değilim. Adajy gösterme ameli
yesi fillhal müşterek grubumuz tarafından ya
pılmıştır; ama. seçimler ayrı ve kendi •meclisle
rinde yapılmıştır. Biz bu usulde devam edece
ğiz; ama bunun hilâfına 'bir karar istihsal edi
lirse, yorumumuzun hatalı olduğu tahakkuk 
ederse, ona da uyarız. Bilmiyorum, kendileri 
Senatoya ait iradenin dâhi müşterek grup ta
rafından temsil edilmesinde büyük fayda gö
rüyorlar mı! 

Bu hususu tavzih için huzurunuzu işgal et
tim, saygılarımiı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağla-
yangiıl. Usul hakkında buyurun Sayın Yiğit Kö-
ker.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce usul hakkında konuşan Sayın 
At alay arkadaşım, «Adalet Partisinden Avru
pa Ekonomik Topluluğuna üye olarak seçilen 
arkadaşlarımızın seçimlerinin muallel olduğu
nu», 

Yine Sayın Karpaklıoğlu arkadaşrmız da, 
«Anayasa Mahkemesi karan istikâmetinde bu 
topluluğa bir de 'bağımsızlardan üjye seçilmesi 
lâzım geldiğini» usul konuşmaları arasında be
yan ettiler. 

Biraz önce, müzakerenin başında, Sayın Baş
kan; «Bağımsızlardan» bir üyenin adaylığını 
koyduğunu» ifade ettiler; fakait bu arkadaşımı
zın ismini bildirmediler. Ben şimdi Sayın Bal
kandan ve Başkanlık Divanından bir hususu 
öğrenmek istiyorum. O husus şu: 

Avrupa'da veya Türkiye'nin temsil edildi
ği diğer (topluluklarda, Türkiye'yi temsil ede
cek şahısların 378 sayılı Kanunun 1599 sayılı 
Kanunla muaddel 6 nen maddesine göre; bu 
çeşit usulî muameleyi tekemmül ettdrmeibera 
gerekmektedir. Müsaade ederseniz, 6 ncı mad
deyi arkadaşlarınım ıttılaına sunmak üzere oku
mak istiyorum: 

Madde 6 «Birinci ve ikinci maddeler gere
ğince, Yasama Meclislerinden milletlerarası top
lantılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin, Fransızca veya îngilizceyi ve
yahut gitmeleri bahis konusu olan toplantıda 
kullanılacak dil]erden birini iyi bilmeleri ge
reklidir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin birinci ve ikinci madde gereğince isim
lerinin, ilgili Yasama Meclisime duyurulmasiy-
le seçimlerinin ta m anılana/bilmesi için, bu fık
rada yazılı dillerden 'birini iyi bildiklerini, nıeıı-
sulbu oldukları Meclisin Başkanlığına yazı ile 
'b'ldirmeleri gereklidir.» Yani gerek Ortak - Pa
zar olsun, gerek NATO olsun, gerek Avrupa 
Parlamentolar Birliği olsun, Türkiye'nin tem
sil edilmesi gereken toplantıya katılacak olan 
üyelerin ister partili olsunlar, isterse bağımsız 
olsunlar, burada seçimlerinin tahakkuk ede
bilmesi için., eğer Cumhuriyet Senatosu üyesi 
iseler, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına; «Ben 
İngilizce veya Fransızca'yı 'biliyorum, bunu is
pat edecek kuvvetli karine de şudur.» demesi 
lâzımdır. 

Kuvvetli karine, lisan bilmek için Parlâmen
toya iltihak ettiğimiz zaman hepimize verilen 
'bir hail tercümesi kâğıdıdır. «Ben Almanca bi
liyorum, İngilizce biliyorum, İtalyanca biliyo
rum, Korece biliyorum.» diye yazıp lisan bilgi
si İspat edilmez. Türkiye'de lisan bilgisinin is
pat edileceği usuller vardır, Devlet 'lisan im
tihanı vardır. Avrupa'da doktora diploması 
vardır, lisans diploması vardır, mastır diploma
sı vardır. Böyle bir delilin Yüce Senato Baş
kanlığına tevdii gerekirdi. 
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Ben şimdi, Sayın Başkandan soruyorum ve 
•eliyorum ki, «Sayın Alalay ve Sayın Gündoğan 
arkadaşlarımız ve Adaleıt Partisinden seçilen 
Sayın inan ve Saiyın Erdoğan arkadaşllanmı<z 
3T8 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fık-
ııasuîiıa göre; lisan lbi'ldilk''erini tevsik edici foel-
•gel'cıü seçimden önce Yüce Başkanlığa tevdi 
etmişler midir?.» eğer etmemişlerse, Sayını. Ata-
llay'm seçimkle mualleldir. 

Saygı la r sun arı m. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 
Sayın arkadaş'larim, müsaade ederseniz bu 

lııısus için... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere açmadik. Usul hak* 
kında tam seçimlilere giderken.. 

AZMİ ERDOĞÖAN (Diyarbakır) — Usul 
hakkında efenıdim. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun. . 
Usul hakkında konuşmak 'iâzınıgelir, onu rica 
e elce eğim. efendim. Usul hakkında söz istey en
leri sırayla yazdım. Siz de varşımız, cevap teş-

•kil etmemek üzere Sayın A t alay da var. 

Buyurun Sayın özgüııeş. 
HÜSEYİN KALPAKLIOttLU (Kayseri) — 

Usul hakkında söz rica ediyorum Sa'ym Baş
kan. 

BAŞKAN — Bu hususta müzakere açmadık. 
ikinci defa söz istiyorsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
' Buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başikan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri'; 

Sanıyorum 'ki konu, bağımsızların temsil 
edilmesi veya edilmemesi konusu eleğildir. Çün
kü 'bağımsızların bir adayla temsil edilmesi 
Başkanlığın yazısında açıkça ortaya konmuştur. 
Şu hailde problem şudur: Partili arkadaşları
mızdan, 'bir partiye mensup olan arkadaşları
mızda olduğu giibi acalba bağımsızlar 'kendi ara
larında toplanıp, kendi adaylarına mı seçsinler, 
yoksa Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu mu 

I bu adayı seçsin . Sanıyorum ki, halledilmesi lâ-
zımigelen (konu budur. 

Arkadaşlarım, bugün saait 14.30'da bir hade
me Başkanlığım bu yazısını benim paltomu as
tığım ela'! ab a alıvermiş. Ondan evvel fou konu 

I hakkında herhangi bir 'biigıim yok. Ben (bağım
sız üyeyim, herhangi bir grulbum, partim yok. 

Bu vesile ile hemen belikteyim ki, Cumhu
riyet Senatosu Genel Sekreterliği maalesef ça
lışmıyor. Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter
liğinde bir hayli memur, Ibir hayli müstalıdem 
var; ama ibunjlar sabahtan akşama kadar vakit-

I kirini 'boş geçirmektedir. Bir mevzu lolduğu za
man maalesef gerekeni Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği yapmamaktadır. Ben, bazı 
konularda Sayın Başkanımızı 'bir defa haber
dar ettim. KendiTeri lütfettiler, emir verdiler, 
ama onların emrine rağmen bu konu düzelme
miştir. 

Şimdi, .benim kaııaatımca Genel Sekreterli
ğin Sayın Başkana yapacağı teklif şu idi: Ya 
Salyıaı Başkan diyecekti ki, 'bunu Genel Kural 

[ seçecek. Binaenaleyh, yazıda 'diyeceklerdi ki, 
I «Fallan günkü oturumda 'bağımsızların adayı 

Genel Kurulca seçilecek.» O zaman elbette ki 
1 seçilmek isteyen arkadaşlar gerekli muame

leleri yapıp müracaat edecekler. Yahuitta diye
ceklerdi ki, «Bağımsızlar kendi adaylarını 
seçmek üzere falan gün falan saatle falan 
odada .toplanacaklardır.» 

Şimdi, Genel Sekreterlik bunların hiçbiri
sini yapmamıştır. Sadece bir yazı ile «Millet 
Meclisinden Jböyle bir yazı alklık, bilginize su
nu!'ur.:» denilmektedir. Ne elemek nu 'arka
daşlarım?. Yani ne yapılacak?. Güzel, bağım
sızlara bir aday ayrılmış; ama bu bağımsızla
rın adayını Genel Kurul mu tespit edecek, yok
sa bağımsızlar toplanıp ela kendisi mi tespit 
edecek 1 

Şahsî kanaatim odur ki, ikisinin ide faydalı 
ve mahzurlu ta raf lan var. Her ikisinin ele 
mahzurları vardır, faydaları vardır. Ben ne 
'bu işe takip olduğum için, ne de hevesıljisi oldu
ğum. için herhangi bir teklifli 'buraya getirme
yeceğim. Ama kanaatim odur ki, Başkanlık 
mutlaka Geneli Kurul tarafından seçilmesinin 
de, 'bağımsızların toplanarak kendi ara'ların-

J da seçmelerinin de fayda ve mahzurlarını nıut?-
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laka mütalaa etmeli ve bağımsızlara yaptığı 
tebligatta mutlaka 'belirtmelidir: Demelidir İd, 
«Grene!! Kurul tarafından seçilecektir» yahut-
'ta öbür şekli tasvip 'ettiyse, «Bağmısrzilar top
lanarak kendi arasından seçecektir» demesi 
lâzımdır. Her şeyden evvel Cuınhuriyet Sena
tosu Genel 'Sekreteriiğinin çallışması lâzum ar
kadaşlarım. Şimdilik 'bu konuda Ibu kadar söy
lüyorum. Başka bir zaman ıbu konuyu bütün 
tafsilat iyi e bu kürsüye getireceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Azmi Erdoğan, usul 

hakkında buyurun efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 
ımuhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzda evvela Sayın Başkandan özür 
dileyerek bir noktaya temas etmek mıecburiye-
'toın deyim. 

Huzurunuzda müzakere konusu olan usul 
tartışması maalesef İçtüzüğün 58 ııci maddesi 
gereğince cereyan etmiyor. Usul müzakeresi
nin Mecliste nasıl cereyan edeceğine dair İç
tüzüğün 58 nci maddesi sarih olarak bir kaide 
koymuştur. Maddeyi oikunıak suretiyle o kai
deyi size arz edeceğim. 

«Usul hakkında konuşma 
Madde 58. — Bir üyenin usul hakkındaki 

teklifinin leh ve aleyhinde ancak iki üye onar 
dakika söz söyieyebiliriler. Neticede oya baş
vurulmak gerekirse mesele iş'ari oyla çözülür.» 

Şimdi muhteremi arkadaşlarımı, burada he
piniz görüyorsunuz, «usul hakkında» diyerek 
ikinci, üçüncü defa söz isteyetti arkadaşlarımız 
vardır. Çok rica ederim arkadaşlarımız; bahu
sus bu Tüzüğü senelerce tatbik eden Sırrı Ata-
lay arkadaşımızın bu usule riayet etmesi herkes
ten daha evvel kendisine düşen biir vazife ol
duğunu bilhassa arz ederim. 

İkinci nokta şu efendim... 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Na 
sil etmemiş, ne yapmış, ne şekilde yapmış? 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Bir daha 
söz istiyor bey efendi, bir daha söz istiyor. Gx)r-
mediysen gör. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Erdoğan, 
lütfen devam edin efendim. 

AYHAN PEKER (İstanbul) — Başkan var 
orada, onu takdir eden Başkanlık. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — İkinci de
fa söz talep etti, görmediysen gör. Haydar 
Tunçkanat Bey de ikinci defa söz talep etti. 
Grörmediysen gör bunları işte. 

BAŞKAN — Azmi Erdoğan Bey, (sayın ar
kadaşım, lütfen siz konuşmanıza devam edin. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, lütfen kendisine ikaz ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, siz onlara bakma
yın, lütfen 'Siz devamı edin. Onlar susarlar. 

AZMİ ERDOĞAN (Devam/la) — Oturduğu 
yerde müdahale etmek bâr hüner ise, bu hüne
ri 'kendilerinden çok daha iyi yapacak arka
daşlar iburada mevcuttur. 

BAŞKAN — Lütfen konuya girin efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Sırrı Ata-
lay arkadaşımız, Adalet Partisinin .adayları
nı tes'bitrinde bar usulsüzlük yapmış olduğunu 
iddia ediyor. Yani bu ne demektir?. Sizin ada
yınız. Adalet Partisinin tespit ettiği adaylar 
usulsüz seçilmişlerdir. Usulsüz ollduğunu ka
bul edelim. Merci neresi ?. 

Muhterem arkadaşım, siz eğer bilr kaidenin 
tam hukukî bir şekilde tatbikini istiyorsanız, 
lütfen 'bu mevzudaki dış münasebetleri tanzim 
eden kanunu okuyun. 

Şimdi size bu Kanunun 13 ncü maddesini 
oikuyorum. 

«Madde 13. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde mevcut bütün parlamentolar arası grup 
ve birliklerin kemdi İçtüzüklerine ve bu yönet
meliğe aykırı bir tatbikatları vııkubulduğunda 
yapılacak itiraz üzerine, Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Müşterek Ba-şkanlık Diva
nında mesele karara bağlanır.» 

Binaenaleyh, burada bugün bu müzakere 
yapılamaz. Arkadaşımın 'bir itirazı varsa Müş
terek Başkanlık Divanına gider, Müşterek 
Başfcanllık Divanı bu işi yapar. 

Bunun ötesinde bir mesele daha var. Bu
nun için Başkanlığı ikaz ediyorum, kusura 
bakmasınlar; partilerce seçilmiş olan üyeler 
Yüksek Meclisin tasvibine arz edilip tasvibin
den geçtikten sonra artık bunun üzerinde bu 
muamele yapılamaz. 
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Bunlar bu ika dar sarih iken, !bu Tüzüğün 
tatbikatryle yıllarca meşgul olan bir kıymetli 
arkadaşımın -bazı sebepleri çözmek de, bilmi-
yorum bizim aklımızın ötesinde bir şeydir -
hangi maksatlarla bunları getirdiğini bilmedi
ğim için bu hususta bir şey söylemeyeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Usul mev
zuunda birçok arkadaş söz aldı ve lehte, -aleyhte: 
konuştular. Bunu oylamaya da lüzum yoktur. 
Çünkü tasvipten geçmiştir. Bu itibarla bunu 
burada kesmemiz icap (eder. 

Hürmetler arz ederim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

•söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Usul 

hakkında ilk defa söz istemiş olan Sayın Hay
dar Tunçkanat'a son söz olarak söz veriyorum. 
Çünkü bundan sonra müzakere şeklini almak
tadır. 

Buyurun ıSayın Tunçjkanat. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayuı Başkan, 

söz istemiştim, sataşma var. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın 
Başkan, 58 nci maddenin ikinci fıkrasının tat
bikatı gerekir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Önümde, Grubumuza hitaben Başkan tara
fından imzalanılmış bir yazı var. Bunun tarihi 
21 . 2 . 1974, yani bugün gelmiş bir yazı. Bu 
yazı şöyle arkadaşlar: 

«Türikiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Türkiye AET Karma Pralâmento Komisyonu 
>toplantılarına 'katılacak 15 kişilik Parlâmento 
Komisyonu hakkındaki MMilet Meclisi Başkan
lığından alman 14 . 1 . 1974 tarihli şu yazılı ya
zı ile ekinin birer sureti ilişilk oîlarak sunul
muştur. 

Bilgilerinizi rica ederim.» 

Bu yazı bugün gelmiş. Yani, bir aday gös
terilmesi isteniyor. Yani -bir aday gösterilmesi 
(gerekir. Şimdi biz Grup olarak bu yazıyı al
dıktan sonra toplanacağız. Kontenjan Grubu 
toplanacak ve mesele tezekkür edilecek. O ba
lkımdan şu hususu teklif ediyorum muhterem 
arkadaşlar; Zaten yarın toplanacağız, onun 

I için bu seçimin yarına ertelenmesini istirham 
I ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu hu

susta bir önerge var... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka

nım, tutumunuz haklkmda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica ede

rim efendim. 

;SIRRI ATALAY (Kars) — 58 nci maddeye 
göre söz istiyorum Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, da
ha önce gelmiş olan bir önerge var, bu öner-

I geyi okutuyorum efeındim. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tüıikiye Büyük Millet Meclisinin Türkiye 

AET Karma Parlamentosu adaylığına ait ya
zı bugün 2 1 . 2 . 1974 Sallı saat 15,00 sıralarrnda 
üyelere dağıtıllmıştır. Siyasî partiler gibi, ba-

I ğımsız üyelerin de aday hakkında istişarelerine 
ölanalk sağlamak üzere bu seçimin başka birle
şime bırakılmasını arz ederim. 

C. Senatosu Kontenjan Üyesi) 
ıSelâhaddin B abur oğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım.... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

tutumunuz hakkında İçtüzüğün 58 nci madde
si gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, usul 
hakkında yapılan konuşmalardan da anlaşılı
yor İldi, Genel Sekreterliğin demeyelim, Başkan
lığın gereken zamanı vermemiş -olduğu açıklan
mış bulunmaktadır; biz de bunu anladık. Yal
nız, şimdiye kadar yapılmış olan tatbikat ne 
ise, onu yerine getirmeye çalıştık: ve birkaç 
arkadaşımızın da ikazı üzerine, grupsuz olan 
veya siyasî gruplar dışında olan arkadaşları
mıza kendi aralarında toplanıp namzet göster
meleri 'keyfiyeti için lüzumlu olan zamanı ver
memiz lâzımgeldiği kanaatine şahsen Başkanı
nız olarak varmış bulunmaktayım. Bu hususta 
takrir ide gelmiş bulunmalktadır. Bu takririn 
lehinde ve aleyhinde konuşmak isteyen arka
daşlarımız varsa, kendilerine söz vereceğimi. 
Yoksa, takriri oylarınıza arz edeceğim. Şu 
hale göre bundan sonraki toplantımız yanın, ola
caktır. Yarına kadar bu hususu aralarınızda 

I halledip, yarın namzedinizi buraya arz etme-

509 — 
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ııiz ve bu suretle seçime gütmemiz lâzım gel-
ime.kteıdjir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
benim mâruzâtım 'hakkımda evvelâ Başkanlık 
Divanının açıklama yapması şartı ile erteleme 
yapılmalıdır. 

BAŞKAN — Beki efetndiım. 
Bu hususu yarınki toplantıda olımıafc üzere... 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhur

başkanınca S. Ü.) — Önergemi Sallı günü ola
rak düzeltiyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
siyasî parti grupları gerekli zamanı kullanmış
lar ve adaylarını seçmişlerdir. Şimdi yedi se-
(kilz saatlik bir süre içerisinde bağımsız arka-
daşlarnmızm adaylarını seçme olanağının bu
lunmadığını ın'azıarı dikkate alarak, Sayın Ba-
büroğlumun istediği gibi davranılm&sını arz 
ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. efendim. 

İ. CENAP EGE (Aydın) — Önergemin aley-
jhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İ. CENAP EGE (Aydın) — Çok muhterem 

arkadaşlarım: 
Önergemin aleyhinde konuşmak üzere huzu

rumuza çıkışım, bugün yapılacak seçimin tehir 
edilmemem kastı ile değildir. Hakikaten bu 
yazımın geç gelmiş olması arkadaşlarımızda te
reddütler hasıl etmiş ve dolayısayle gereken 
hazırlığı yapamamışlardır. Ancak, toplmlmğum 
kendi aralarında bazı çalışmalar yapıp parla
mentolar arasındaki toplantıya kajtılabilımeleri 
için, biran önce seçimin yapılması gerekmek
tedir. Bnmum geciktirilmesinde fayda yok, ak
sine zarav vardır. O bakımdan (benim teklifim 
bu seçimin muhakkak yarın yapılmasıdır. Bu 
'hususta bir de önerge takdim edeceğim. Bu 
önergeme iltifat edilmesini istirham edeceğim." 

Saygılarımla. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Önerge

min lehinde bir bilgi arz etmek, istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efemdim, önerge 

gelişim ana göre. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayım 

Başkan önerge üzerinde 'bir şey ara edeceğim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika efemdim, bu hu
susta bilgilenimizi artırmak içim acele gelmiş 
bir yazı vardır, arz ediyorum. 

C. Senatosu Başkanlığıma 
14 . 1 . 1974 güm ve 442 sayılı yazımız. 
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar

ma Parlamento Komisyonuna katılacak 15 üye-
mim tespiti maksadıyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik TopHamtısı Başkanlık Divanın
ca kabul olunan, oran cetveline göre, Yüksek 
Senato bünyesinde bulunan siyasî parti grubu 
mensubu olmayan üyeler arasımdan bir kişinin 
seçilmesi gerekmektedir. 

Dışişleri Bakanlığımdan bu defa alınan ve 
sureti ilişik yazıda üyelerin isimlerinin biram 
evvel (bildirilmesi istemilmekteddr. 

Bilgilerimizi, seçilecek üyenin isimlinin Dışiş
leri Bakanlığına bildirilmek üzere en kısa za
manda Başkanlığımıza bildirilmesini rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kemali \Güven 

Millet 'Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir 
efendim. 

Bu hususta ikinci bir önerge daha vardır, 
arz ediyorum efemdim. 

Sayım Başkanlığa 
Konunun, tenkitler muvacehesinde yeniden 

tanzim edilerek, Senato Umumî Heyetinin 
22 Şubat 1974 tarihli toplantısında görüşülme
sini ve seçimim o zamam yapılmasını arz ederim. 

Aydım 
İ. Cemap Ege 

BAŞKAN — Zamam itibariyle tespit edilme
miş olan fakat sonradan şifahî olarak Heyeti 
Uimnsmiyeye arz edilmiş bulunam birinci önerge 
Sayın Babüroğlu'na aittir ve Salı günümü tek
lif etmektedir. 

Aynı konu hakkındaki ikinci önerge de, 
ilk toplamtıımiiz yarın olduğu için, meselemin 
çabukluğu bakımımdan burnum yarın olmasını 
teklif etmektedir. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş-
Ikanmca S. Ü.) — Yann için toplanma kararı 
A êrildıi mi ehemdim ? 
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BASICA N — Verilebilir efendim, sizlere 
aitt ir . İcap ederse gece oturtur, »konuşulur 
yarın toplanma .kararı alınabilir ve yarın bura
da tekrar okunabilir. 

Sayın arkadaşlarını, yarın yapılacak olan 
toplantı, acele toplantımızdır. Binaenaleyh, 
ıcvvelâ aynı mealde olan bu iki önergeden ön
ce en aykırı ollanını oya arz •ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, benim bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz bü
tün Heyeti Uimumiyenin seçimini istilzam edi
yor ; yani diğer üyeleri de kapsamaktadır. Za
ten bu mevcut kanun mucibince Millet Mecli
slinde oylanmış ve bize tebliğ için gelmiştir. 
Binaenaleyh, o husustaki muamele bitmiştir. 
Oya koyamayız efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade buyurun, Heyeti Umumiyeye arz edin 
efendim. 

BAŞKAN — «Heyeti Umumiyeye arz edil
mekle seçilmiş olan husus biter.» diyor efen
dim. Seçilmiş addediliyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O halde siz benim önergemi muameleye koy
muyor musunuz efendim?.. 

BAŞKAN — Hayır, koymuyorum efendim. 
YİĞİT KÖKER (Arnikana) — Sayın Başkan, 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun hakkı var; Başkanlık 
Divanı 378 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde 
emredilen hususları yerine getirmeden seçimler 
yapılmıştır. Hatalı ikabul vardır. Önergenin 
oylanması gerekir. 

BAŞKAN — Hatalı kabul yoktur efendim. 
O daha evvel yapılmıştır. Büyük Millet Mec
lisine gittiği zaman bunlarla beraber gitmiştir. 
Oradan geldiği zaman mesele tekemmül ederek 
buraya gelmiştir. Arz ederim. 

Birinci önergeyi, yani seçimin ilk birleşim
de yapılmasına dair olan önergeyi oylarınıza 
arz .ediyorum. Asili aykın olan budur. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müstakillerin adayının seçimi 
için kendi aralarında toplanıp bize bildirmele
ri keyfiyetini yarın olmak üzere oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Olmaz efendim, 'müsaadenizle 
oya koydum. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
IS AFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

İSenatonun yarın toplanması kararı alınmadan 
nasıl oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — İlk toplantısında. Yarın geliyo
ruz; onun için karar alacağız. İlk toplantısında. 

Kabul etmeyenler efendim... İlk toplantıda 
seçimin yapılması hususu kabul edilmiştir efen
dim. 

Bu husustaki müzakere bitmiştir. 
ISaym ISırrı Atalay, tutumum hakkında bir 

şey buyuracaktınız. Lütfen buyurunuz efendim. 
ISIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

usul hakkında görüşmeler İçtüzükte belirtildiği 
gibi iki leh, iki aleyhte üyenin konuşmasını ge
rektirir; yahut bir konu görüşme konusu edilir. 
Onun üzerinde; leh, aleyhte ve üzerinde olmak 
üzere altı sayın üye konuştuktan sonra ancak 
yeterlik önergesi verilebilir. Burada açılan konu 
iki idi. Birisi bağımsızlara ayrılan yer için ya
pılacak seçim şekline, birisi de 378 sayılı Kanu
nun âmir hükmüne rağmen Adalet Partisi (Se
nato Grubunda yapılan seçimin geçersizliğine 
ait idi. 

Şimdi, ikinciye ait olan hususu bir usul me
selesi olarak ben getirmiştim. Bunun lehinde 
yalnız ben konuştum. Aleyhinde iki kişi konuş
tu, lehinde bir kişi konuştu. Bu sebeple söz is
tedim. Bu konuya mahsus olmak üzere söz ver
mediniz. İçtüzüğün sarih hükmüne göre lehinde 
iki kişiye söz vermeniz gerekirdi. 

378 sayılı Kanun sarih olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin tüzel kişiliği haiz 
olsun veya olmasın dış ülkelerde temsilinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları tarafın
dan aday gösterilmeyi emretmektedir. Bunun 
nedeni ve amacı şudur : Gruplara ayrılacak 
yerler uzun yıllar tartışma konusu edilmiş ve 
nihayet şu şekle bağlanmıştı. Cumhuriyet Se
natosundan kaç kişi gidecek, Millet Meclisinden 
kaç kişi gidecek, bunların sayısının tartışması 
yerine Türkiye Büyük Millet Meclisindeki sayı 
kadar; yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Adalet Partisi şu kadardır, kendisine o oranda 
yer, Cumhuriyet Halk Partisi şu kadar sayıda
dır, ona göre yer verilir. Böyle olunca, ki 378 
sayılı Kanunun niteliği ve bünyesi budur; seci-
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anin Cumhuriyet Senatosu grubunda veyahut 
Millet Meclisi grubunda yaplıması gerekmez. 
Kontenjanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki siyasî parti gruplarının tüm üyeliklerine gö
re verilmesi nedeniyle seçimin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grubu tarafından aday gösteril
mek suretiyle yapılmasının zorunluğunu 378 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi emretmiş bulun
maktadır. Nedeni de budur. 

Sayın Çağlayangil diyorlar ki; «Cumhuriyet 
'Senatosundan aday gösterileceklerin Millet Mec
lisi grubu ile beraber seçilmeleri Cumhuriyet 
(Senatosunun görev ve yetkileriyle ne derece 
ölçülebilir h> 

^Gerçekten Cumhuriyet Senatosunun görev 
ve yetkilerine en az Sayın Çağlayangil kadar 
ben de saygılıyım ve yüreğim bunun üzerinde 
titrer; ama demin de arz ettim. Bunun nede
ni kontenjanın, yalnız Cumhuriyet Senatosu 
grubuna ayrılması değil, yalnız Millet Meclisi 
grubuna ayrılması değil; grupların Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki sayısına göre ayrılma
sıdır. Yani Avrupa Ekonomik Konseyine yahut 
NATO'ya yahut AET Ve gönderilecek üye sayısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayı
larının kuvveti oranına 'göre hesap ediliyor ve 
partilere bildiriliyor. Deniliyor ki; A, P. Ortak 
Pazarda, şu kadar üye ile temsil edilecek. Bu
nun kaç üyesinin Millet Meclisinden, kaç üyesi
nin Cumhuriyet Senatosu grubundan olacağını 
o partiler tespit ediyorlar. 1/3 oranı Senatodan, 
geri kalanı Millet Meclisinden; yani Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun beş üyesinin Senato
dan, on üyesinin Millet Meclisinden olmak üze
re siyasî partilere düşen 15 üyenin aday göste
rilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları 

tarafından yapılacaktır. 378 sayılı Kanun bunu 
tespit etmiştir. Binaenaleyh, tek hasma ne Cum
huriyet Senatosu grubu yapabilir, ne Millet. 
Meclisi grubu yapaibilir. Nedeni de budur. 

Sayın Çağlayangil 'hatırlarlar; biz bunun 
mücadelesini beraber yaptık. Cumhuriyet Se
natosu ilk göreve başladığı zaman, Avrupa Kon
seyine üye sayısı itibariyle Cumhuriyet Senato
sundan az. Millet Meclisinden çok üye veriliyor
du. Hep beraber burada mücadelesini yaptık. 
Nihayet çaresini 378 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine bırakarak, artık bunu Cumhuriyet Se-
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natosunun ayrı Millet Meclisinin ayrı değil de, 
iki Meclis de siyasî parti gruplarının üyeleri
nin oranına göre verilecek ve 378 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre de aday gösterilme 
şekli, ama kanunla aday gösterilme şekli, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grubu tarafından 
yapılacaktır. Oysa Adalet Partisi, bunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grubu tarafından yapma
mış, Cumhuriyet Senatosu Grubu tarafından 
yapmış. Benim itirazım işte buraya ait. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, lütfen ko
nuya geçiniz. 

(SIRRI ATALAY (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. Lisan bilme hususunda Sayın Yi
ğit Köker'in kişiliğe yönelen itirazlarına gelin
ce ; 'bunun şikâyet ve itiraz usulleri vardır. Me
seleyi hukuk yönünden güçlü görmeyip de kişi
liğe götürme gayreti seviyesine, elbette ki Sa
yın Yiğit Köker'le aynı dereceye düşmeyece
ğim. 

Saygılar sunarım. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Seviyesiz sen
sin. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. Mü
saade buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaa
de buyurunuz efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
bana sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bana sataşma 

var Sayın Başkan. Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade bıryurunuz efendim, 

lütfen. İşitiyorum efendim, lütfen. 
Sayın arkadaşlarım, bakın, altı kişi usul 

hakkında konuştu; yanlış yapmayalım diye sa
bırla 'dinledik, Ondan sonra, ikinci defa söz is
tenildi; dikkat buyurduysanız söz vermedim, 
önergeyi oya koydum. 

Sayın Sırrı Atalay, tutumum hakkında söz 
istediği için mecburdum söz vermeye; fakat... 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tu
tumunuz hakkında mı konuştu Sayın Başkan; 
alâkası yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi gürdünüz ki, b'azı arkadaşlarımız âdeta 
bir şeyi bahane etmek suretiyle konulara cevap 
vermek üzere öteye beriye gidebilecek durum
dadır. Bunu da 'bildiğim için, başka arkadaşlar 
da tutumum hakkında söz isterse, m üs'a a deniz
le bundan sonra söz vermeyeceğim; çünkü bir
birinize cevap teşkil ediyor. Tutumum hakkında 
eğer başka bir şey var ise, lüzumlu tarzda beni 
ikaz edersiniz, irşad edersiniz, müracaat eder
siniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN' — Bu husustaki konu bitmiştir, 
efendim. 

YİÖTT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
'benim seviyeme inmeyeceğini beyan etti Sayın 
Afal ay... 

BAŞKAN — Başka zaman cevap verirsiniz 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bana sataşma 
var, söz istiyorum. 

BAŞKANT —• Başka zaman söz istersiniz. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Seviyesiz ken

disidir, Sayın Atalay'ın. 
AYHAN PEKER (İstanbul) — Hakaret 

ediyorsun, yeter hu katlar. Ben de «Terbiyesiz» 
diye bağırıyorsun. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler ve «Hakareti çok ileriye vardırdı» ses
leri.) 

'BAŞKAN —• Lütfen efendim, lütfen. 
Efendim, bir önerge var, okutuyorum; çok 

mühimdir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türkiye 
AET Karma Parlamentosu adaylığına ait yazı 
bugün 21 .2 .1974 saat 15,00 sıralarında üyele
re dağıtılmıştır. 

Siyasî partiler gibi bağımsız üyelerin de 
•aday hakkında istişarelerine olanak sağlamak 
üzere bu seçimin başka birleşime bırakılmasını 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca ;S. Ü. 
Cihat Alpa.n 

BAŞKAN — Bu hususta zaten karar alın
mıştır, efendim. Onun için yapılan muamele ya
rınki yapacağımız toplantı ile ilgilidir. 

14. — Gruplar Başkanlıklarının, 1974 malî 
yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya ka
dar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Dev
let gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasarısını görüşmek üzere Genel 
Kurulun 22 . 2 .1974 Cuma \giinii saat 15,00'te 
toplanmasına dair önergesi. (4/163) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, yarınki 
toplantı için olan takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Bütçe ile ilgili kanun tasarısının görüşüle-

ıbilmesi için 22 . 2 .1974 Cuma gümı saat 15,00te 
toplanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 

Grup Başkanı 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 
Millî Birlik Gruhu 

Başkanı 

Talbiî Üye 
Fahri Özdilek 

Adalet Partisi 

Grup Başkanı 
Bursa 

İhsan Sa'bri Çağlayangil 
Cnmhurb aşkanlığı 

Kontenjan 
Grubu Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bütçe gel
miştir; bu esnada matbaadadır. Ancak, çok kı
sa zamanımız vardır, daha evvel bu toplantı 
kararını aldıktan sonra yarın bir takrirle gün
deme «Gelen Kâğıtlar» dan acele ve ivedilikle 
almak zaruretindeyiz, evvelki yaptığımız usul
ler mucibince. Bunun için Bütçe Karma Komis
yonundan bir takrir de gelmiştir; hepsi yarın 
muameleye konacaktır. 

Şimdi, grupların vermiş oldukları bir öner
ge vardır. Bunun için evvelâ bu takriri, yarın 
15,00te toplanmak üzere, vazifemizi yapabil
mek için, acele yapabilmek için oylamak mec
buriyetindeyim. 

Evvelâ; o hususu oylarınıza arz ediyorum : 
Yarın, saat 15,00te toplanmak üzere... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Se
çimler de dahil. 

BAŞKAN —• Seçimler de dahil; çünkü ka
rar aldık, «İlk toplantıda» dedik. 
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Efendim, bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Yarın, sa
at 15,00'te toplanılması kafoni edilmiştir. 

'Gündemimizde başka bir husus... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, aktarma kanunları var. 

BAŞKAN — Gündemimizde aktarma ka
nunları da vardır, yarın onları da usulü daire
sinde görüşeceğiz, efendim. 

Yarın, saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,55 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

31 NCÎ BİRLEŞİM 

21.2.1974 Perşembe 

Saîat : U5,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
baş'kaırvekili seçimi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Terfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu. raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumihuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

5. —• Cumihuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İst'anbul Üyesi Fikret Cün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve eözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapı
mı inşaatına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/9) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEE. 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - 2İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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