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I. — GEÇEN Tl 

Başkan, Genel Kurula Türk Milletini refaha ve 
mutluluğa kavuşturacak yasama çalışmalarında ba
şarı dileğinde bulundu. 

Köyişîeri ve Ticaret Bakanlıklarına bazı kuruluş
ların bağlanmasının uygun görüldüğüna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Görev ile Yurt dışına giden Dışişleri Bakam İh
san Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün (3/673, 657, 675); 

Ulaştırma Bakanı Nahit Mcnteşc'ye, Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın (3/656): 

İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Ba
kanı İsmail Müftüoğlu'nun (3/660, 677); 

Gençlik ve Spor Bakanı Alı Şevki Erek'e, Dev
let Bakanı Gıyasettin Karaca'nın (3/663); 

Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'ya, Gençlik ve 
Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in (3/674); 

Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun (3/669) ve 

Görev ile Yurt dışına gidecek olan Başbakan 
Süleyman Demirel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan'ın (3/654, 665); 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e. Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk*ün (3/642, 655, 662); 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğluna, 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın (3/653); 

Ticaret Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un (3/658, 670, 678); 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun 
(3/661, 676); 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kı-
lıç'a, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin (3/664, 
679); 

Maliye Bakanı Yılmaz Frgenekon'a. Ticaret Ba
kanı Halil Başol'un (3/659); 

Kültür Bakanı Rıfkı Dam şman'a, Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin (3/667); 

Millî Savunma Bakanı Feri d Melen'e, Devlet Ba
kanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun, 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 

:ANAK ÖZETI 

22 . 7 . 1923 tarihli 7608 sayılı Kararname ile 
yürürlüğe konulan Amele Birliği ve İhtiyat Teavün 
Talimatnamesi ile kurulmuş bulunan Amele Birli
ğinin mevzuatına göre Çahşma Bakanlığına ait gö
rev ve yetkilerin Sosyal Güvenlik Bakanlığına inti
kal ettirilmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Kontenjan Grupu Başkanlığının, Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Özer Derbil'in, Kontenjan Grupuna ka
tıldığına ve 

C. H. P. Grupu Başkanlığının, Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu ile Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâ-
hattin Babüroğlu'nun Gruplarına katıldıklarına dair 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kayseri Üyesi Sami Turan'ın Cumhuriyetçi Gü
ven Partisinden ayrıldığına dair önergesi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

A. P. ve C. H. P. Grup Başkanlıklarının, Grup
larının vazife taksimine dair tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin üçte birinin ye
nilenmesi dolayısîyle yeni üyeler Anayasanın 77 nci 
maddesi gereğince andiçtiler. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 30 ncu dö
nem toplantılarına Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın ka
tılması kabul olundu. 

Danışma Kurulunun, Başkanlık Divanı seçimle
rine esas tutulacak dağıtım cetveli üzerinde bir sü
re görüşüldü ve 

Konunun gelecek birleşim gündeminin birinci 
maddesine alınması ve bu Birleşime son verilmesine 
ciair Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş'm öner
gesi kabul olundu. 

4 . 11 . 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

M. Tekin Arıburun Hüsamettin Çelebi 

Kâtip 
Kastamonu Üyesi 
Mehmet Çamlıca 
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\ Sözlü soru 
1. — Cumhurniyet Seatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/60) 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

Özer'in, Malatya'ya ne zaman ve ne miktarda kö
mür tahsisi yapılacağına dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/388) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, Zeytinyağı ürününe dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/389) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve civarındaki birçok 
suların menba kısımlarında, dere ve göldeki alaba
lıklara dair yazılı soru önergesi, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/392) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve civar ilçelerinin yaka
cak ihtiyacının karşılanmasına dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/394) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hik
met îşmen'in, Almanya ve Türkiye'nin de içinde bu
lunduğu 12 Avrupa ülkesi tarafından imzalanan Av
rupa Sosyal Yardım Anlaşmasına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/395) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hik
met İşmen'in, Avrupa'da bulunan işçilerimize ve 
Frankfurt Konsolosuna dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığma gönderilmiştir. (7/396) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum civarında tespit edil
miş olan baraj yerlerinin etüd durumlarına dair ya
zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/397) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Kıbrıs Banş Harekâtı sırasın
da şehit ve gazi olanlara ne gibi bir yardım yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/398) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Ankara dahilindeki Bakanlık, 
Genel Müdürlük veya Müdürlüklerin personeline ve

rilen öğle yemeğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/399) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Ankara dahilindeki plaj, din
lenme yeri veya kampinglere dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/400) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Ankara'daki Bakanlık ve Ge
nel Müdürlük veya diğer daire ve müesseselerin ki
ralanmış olan lojmanlarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/401) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Ankara'daki Bakanlıklar, Ge
nel Müdürlük ve Bölge veya Müdürlükleri için kira
lanmış binalara dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/402) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, 657 sayılı Meyak yasasının 190 ncı 
maddesi uyarınca memurların maaşlarından kesilen 
c/c 5'lere dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/403) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, İmar ve İskân Bakanlığı 1975 yılı 
bütçesinden kamulaştırma çalışmaları için hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına dair yazılı 
soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/404) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ilinin Oltu ilçesindeki 
pratik sanat okulunun öğretime açılmasının uygun 
görülüp görülmediğine dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/405) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve ilçelerindeki orta 
ve lise dereceli okulların boş olan öğretmen kadrola
rına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/406) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Doğu Anadolu'da görevli Devlet 
Memurlarına ödenmesi gereken mahrumiyet zammı
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/407) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'de elektriklerin kesilme
sini önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/408) 

87 — 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep Merkez Postahanesinde-
ki genel telefona dair yazdı soru önergesi. Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/409) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep' geçişi yol faaliyetinin ne 
durumda olduğuna dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/410) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'de televizyonun ne zaman 
direkt programa geçeceğine dair yazılı soru önergesi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/411) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep - Kilis - Hassa yolunun 
Kilis'i kateden kesimine dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/412) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'de çimento sıkıntısının 
giderilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığma 
gönderilmiştir. (7/413) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'in içme ve kullanma su
yuna dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/414) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep Havaalanı inşaatına dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/415) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Harun Karadeniz ismindeki mühen
disin tedavisine engel olanlar hakkında ne gibi iş-
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| lem yapıldığına dair yazdı soru önergesi, Adalet Ba-
[ kani-ğma gönderilmiştir. (7/416) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep'de kurulması öngörülen 
tekstil makineleri fabrikası inşaat hazırlıklarına dair 
yazdı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/417) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm 1475 sayılı İş Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununa dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/418) 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın. Hakkâri İli Beytülşebap İlçesinde vu
ku bulan bir olaya dair yazdı soru önergesi. Adalet 

i Bakanlığına gönderilmiştir. (7/419) 

I 30. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm resmî ve özel millî 
haber ajans kuruluşlarına dair yazılı soru önergesi. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/420) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, «Beyaz Kitap, Türki
ye gerçekleri ve Terörizm» adını taşıyan eser'e dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/421) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'ın Su Ürünleri ve Uygulama Tüzüğüne dair 

j yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7;422) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm TRT Genel Müdür
lüğündeki yolsuzluk iddiacın dolayısıyle yapılan iş
lem hakkında yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıt-

| ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7'423) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Tekin Anburan 

KÂTİPLER : Abdallah Emre İler! (Niğde), Barîas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

İkinci Birleşimi açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, birleşimi 
açıyorum. 

Müzakerelere haşlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 

Önce duyulması ve izahı icap eden bir husus var, 
onu sunuş olarak arz ediyorum. 

Biliyorsunuz ki, ilk Birleşim, içtüzüğümüzün 1 nci 
maddesi ve sonradan da Anayasa Mahkemesinin 
vermiş olduğu bir karar mucibince, o günkü Baş
kan ve Başkanlık Divanı üyeleri tarafından açılmış
tır; fakat bu vazife ve bu salâhiyet Birinci Birleşi
min sonunda bilmiş bulunmaktadır. 

Yine İçtüzüğümüzün 1 nci maddesinin devamı 
mucibince yeniden, zamanları dolmuş olan Başkan 
ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçimine geçilmesi 
lâzım geliyor. Geçen Birleşimde seçilemediği için, bu 
Birleşimde Başkanlık Divanının seçimlerine başla
nacaktır. Gündemimiz böyledir. Bu Birleşimde, an
cak en yaşlı üyenin Başkan olarak ve en genç iki 
üyenin de Divan Kâtibi olarak vazife almaları icap 

. etmektedir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri arasında 
en yaşlı üyelere, daha başlangıçta, kendilerine ya
zılı olarak lüzumlu olan ikaz yapılmıştır. Sıra ile 
en yaşlı üyelerden cevaplar geldi. Cevapların hemen 
hemen hepsi yazılıdır ve sıhhî durumları yönünden 
vazife alamayacaklarını kısmen raporla, kısmen du-
rumlarıyle teyit etmiş oldular. 

En yaşlı üyeler arasında sıra İstanbul Üyesi Te
kin Arıburun'a gelinceye kadar bu hadise cereyan 
etti. İstanbul Üyesi Tekin Anburun da daha evvel 
Başkan c!mak ve vazifesi bitmiş olmak sıfatıyle bu 
görevi almak alamamak gibi bir duruma gelmiş oldu. 

Yüce Senatonun şimdiye kadar göstermiş olduğu 
teveccühe müteşekkirim. Bu bir vazifedir, tekrar te
veccüh etmiştir. Sıhhatimiz de yerinde olduktan son
ra, hiç bir kimsenin buna herhangi bir itirazı olma
yacağı ve başka bir düşünceye sapmayacağı muhak
kak olduğundan tekrar huzurunuzda vazifeli olarak 
çıkmış bulunuyorum. Bunu hizmete ve vazifeye ha
zır en yaşlı üye sıfatıyle arz ediyorum. Bu bir. 

İkincisi; yine üyelerimizin arasında en genç ola
rak tespit ettiğimiz iki arkadaşımız Divan Kâtipliği
ne gelmiş bulunmaktadırlar. Bu hususu da arz edi
yorum efendim. 

1. — A. P. Grupu Başkanlığının, Yönetim Ku
rulu Üyeliğinden istifa eden Antalya Üyesi Şerafet
tin Poker in yerine Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Ka-
raağaçlıoğlu'nun seçilmiş olduğuna dair tezkeresi. 
(3/687) 

BAŞKAN — Gündemimize geçmeden evvel iki 
sunuşumuz vardır, onları arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş 

olan Antalya Senatörü Sayın Şerafettin Paker bu 
görevden istifa etmiştir. 

Yerine Afyon Senatörü Sayın Kâzım Karaağaç-
lıoğlu'nun seçilmiş olduğunu arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet 
Partisi Grupu Başkanı 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efendim. 
2. — Millî Birlik Grupu Başkanlığının, Grupla

rının vazife taksimine dair tezkeresi. (3/686) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Millî Birlik Grupu 3 Ka

sım günü saat 10'da toplanmış ve Grup Yönetim Ku
rulu Başkanlığına Fahri Özdilek, Grup Başkanvekil-
liğine Mucip Atakh'yı ve Yönetim Kurulu üyelikle
rine da Muzaffer Yurdakuler, Haydar Tunçkanat, 
Suphi Karaman, Rafet Aksoyoğiu seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Millî Birlik Grupu Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir efen
dim. 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu 
Başkanlığının, Gruplarının vazife taksimine dair 
tezkeresi. (3/688) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuz 4 Kasım 1975 Salı günü saat 13.30'-

da toplanarak Grup Yönetim Kurulu için seçim yap
mış ve alman sonuç aşağıda gösterilmiştir. 

Arz ederim. 
Grup Yönetim Kurulu : 
BAŞKAN : Nihat Erim. 
Başkanvekili : M. Cihat Alpan 
Üye : Zeyyat Baykara 
Üye : Özer Derbil 

Grup Başkanı 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
4. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 

dağıtım cetveli. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Şimdi, yine İçtüzük mucibince Genel Kurulun 
toplantısından bir hafta evvel bundan evvelki Divan 
ile grup temsilcilerinden müteşekkil olan Danışma 
Kurulu toplanmış, yeni Başkan ve Başkanlık Diva
nı üyelerinin seçimleri için lüzumlu olan orantıları 
tespit etmiş, müzakerelerden sonra bir cetvel olarak 
huzurunuza takdim etmiş bulunuyor. 

Geçen seferki Birleşimimizde cetvelde bazı deği
şikliklerin olması muhtemel olduğundan, tetkiki ve 
izahı için zaman talep edilmişti ve bu yüzden İkinci 
Birleşime bırakılmıştı. 

Sayın arkadaşlarım; 
Zannediyorum cetvel herkese dağıtılmış ve lü

zumlu olan tetkikler yapılmıştır. Usulen 8 nci mad

demizin (B) fıkrası mucibince bu dağıtım cetveli 
üzerinde gruplardan birer sözcü... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Gruplardan birer sözcü ve Danışma Kurulunun 

adına da Danışma Kurulunun sözcüsü söz alacaklar
dır. 

Usul hakkında, buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neyin usulü 

hakkında?.. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usulün 

usulü hakkında. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nerede yazıyor? 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Otur yerine 
be, Başkanın işine ne karışıyorsun. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başkanı ikaz 

ediyorum. 
BAŞKAN — Müsaadenizle efendim. 
Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yerden ida

re yok. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 

Tarih bir gerçeği kaydetmekten kendini alama
yacaktır. Ne zaman Mecliste, özellikle Senatoda bir 
Başkanlık Divanı seçimi bahis konusu olur, behema-
hal Adalet Partisi Grupu kendine yontan, kendi çı
karlarını gözeten birtakım girişimlerini bütün Sena
toya kabul ettirme, âdeta zoru içinde görünmekten 
kendini alamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen oturumda dağıtım cetveli adiyle Yüce Se

natoya, üyelere basılı olarak sunulan şu kâğıtlar ara
sında parti gruplarını, üye adetlerini gösteren bölüm
lerde aşikâr hata olduğu ileri sürülmek suretiyle, yan
lış hatırlamıyorsam. Sayın Çelikbaş'ın verdiği bir 
önerge ile bu dağıtım cetvelinin iyice tetkik edilerek, 
incelenerek doğru bir biçime getirilmesi istenmişi!. 

Şimdi görüyoruz ki, dağıtım cetveli ilk Birleşim
de ne haldeyse, şimdi de yine aynı halde. Denecektir ki, 
Başkanlık Divanı teşekkül etmedi ki, bir danışma ku
rulu toplansın da bu dağıtım cetvelinde, Sayın Fethi 
Çelikbaş'ın verdiği önergede işaret edilen yanlışlıklar 
veya benim burada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına yaptığım açıklamada ileri sürdüğüm görüşler, 
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ya da bizzat dağıtım cetvelinde Mirkelâmoğlu im
zalı karşı oy yazısında yazılı hususlar nazarı itibara 
alınsın. 

Evet, gerçekten bir Başkanlık Divanımız olmadığı 
için bir danışma kurulu toplama olasılığı yok gibi 
gözüküyor; ama şahsî kanaatimi arz edeyim; şu an
da Başkanbk Divanında bulunan ve en yaşlı üye sı-
fatıyle Başkanlık yapan üye arkadaşımızla, yanında
ki iki Divan Kâtibi arkadaşımız bizim anlayışımıza 
göre, benim şahsî anlayışıma göre bir Başkanlık Di
vanıdır. Başkanlık Divanı böylece teşekkül edince, 
Danışma Kurulu teşekkül edebilir. 

Çünkü, İçtüzüğümüze göre Danışma Kurulu, 
Başkanlık Divanı ile beraber, grupları olan partile
rin veya grup kuran üyelerin temsilcilerinden oluşur. 
Şahsî kanaatimdir diyorum, arz ediyorum. Bencile
yin, bir Başkanlık Divanı Tüzüğün 1 nci maddesine 
göre teşekkül etmiştir, istenirse Tüzüğün özel mad
desinde yazılı olduğu gibi, partilerin temsilcileri ve
ya grupların temsilcileriyle bir danışma kurulu top
lanır ve bu elimizdeki dağıtım cetvelindeki yanlışlık
ların düzeltilmesi yoluna gidilebilir, belki de yeni bir 
dağıtım cetveli ortaya çıkar. 

Şimdi, burada benim görüşümü kabul etmeyerek, 
Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için danışma ku
rulu yapılamayacağından, bu itibarla bir dağıtım cet
velini yeniden düzenlemek olanaksızdır diyenlere, o 
zaman, «Sorunu nerede çözeceğiz?» diye bir soru da 
ben sorarım. 

Kaldı ki, ilk Birleşim, dağıtım cetvelinin düzeltil
mesi kararıyle ertelenmiştir. Senato izhar etmiştir, 
irade beyan etmiştir, bu dağıtım cetvelinin düzeltil
mesine inanmıştır ve bu dağıtım cetvelini yeniden 
düzenlemeyi gerektirecek bir halin mevcudiyetini 
kabul etmiştir, Oturum kapanırken dağıtım cetveli
nin düzeltilmesi için erteleme karan, yahut ta geriye 
bırakma kararı almıştır. Öyle ise, benim şahsî gö
rüşlerime göre esas teşkil eden düşünceler, hiç bir 
hukukî veya düzenleyici bir yapıta aykırı değildir. 

Yapacağımız şey şudur : Şimdiki Başkanlık Di
vanı derhal bu Celseyi tatil eder, grupların ve par
tilerin yöneticilerini çağırır, Başkanlık Divanı ile 
beraber oturur bir danışma kurulu teşkil ederiz. Da
nışma kurulunda enine boyuna tartışırız; hangi parti 
grupunun kaç üyesi var, hangi parti grupunun kaç 
üyesi var teker teker meydana çıkar. Bu partilerin 
veya grupların üyelerinin 184 üyeye oranları nedir; 
onları saptarız, matematik olarak saptarız ve ondan 
sonra Başkanlık Divanı üyeliklerinin dağıtımının na

sıl yapılacağına dair bir usul bulur, onu karar altına 
alır, yeni bir dağıtım cetveliyle huzurunuza geliriz. 
Aksi takdirde, bu Dağıtım Cetveli üzerine fikir bina 
etmek veya bunu tartışma konusu yapmak olanak
sızdır. «Neden?» demeye hiç lüzum ve zaruret yok
tur. Bu Dağıtım Cetvelinin 3 ncü sayfasında «Necip 
Mirkelâmoğlu» isimli ve hem de Başkanvekili sıfa
tını, mahlasını kullanarak imza koymuş bir arkada
şımızın çok açık, Cumhuriyet Senatosu kayıtlarına 
geçmiş ve resmî nitelik kazanmış bir itirazı var. Bil
diğiniz gibi, Sayın Mirkelâmoğlu'nun bu yazısı, 
«Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Sami 
Turan, 27 . 10 . 1975 tarihli dilekçeyle Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına başvurarak kendisinin herhangi 
bir parti grupunun üyesi olmadığını beyan ile» diye 
başlıyor. Eğer Kayseri Üyesi Sayın Sami Turan, bu 
beyanında belirttiği gibi (ki, resmî müracaatla tescil 
ettirmiş bulunuyor.) herhangi bir partinin üyesi de
ğilse, daha eylemsel bir ifadeyle söyleyeyim ki, Ada
let Partisi Grupunun üyesi değilse, Adalet Partisi 

Grupunun üye adedi bu Dağıtım Cetvelinde yazıldı
ğı gibi 78 değil, 77'dir. Hal böyle olunca, Adalet 
Partisinin 184 kişilik Senatoda kuvvet oranı 78'in 
karşılığı değil, 77'nin karşılığı olmak gerekir. Tabiî, 
o arkadaşımız eğer bağımsız statüde ise yahut başka 
bir partinin üyesi ise, o takdirde o bağımsız statü
de bulunduğu, için «Diğerleri» anlamına gelen, grup-
sıızlar ve bağımsızların puanlan da, kuvvet ölçüsü 
oranları da elbette ki bu Dağıtım Cetvelinde yazılı 
olduğu üzere değildir. 

Kaldı ki, bu Dağıtım Cetvelinde, daha doğrusu 
Danışma Kurulu Kararında başka yanlışlıklar da yar
dır. Geçen Celsede de söylediğim gibi, dağıtımın ken
disi baştan aşağı hatalıdır. Dahası var; biz; Anaya
sa ve İçtüzük muvacehesinde, parti grupları veya 
Anayasal gruplar veya kendi aralarında birleşerek 
grup kurmuş üyelerin Cumhuriyet Senatosundaki 
hukukî durumlarıyle, bir partiye mensup olup; fa
kat grup kuramamış, hiç bir partiye mensup olma
yan; fakat aynı zamanda grupsuz bulunan üyeler 
arasındaki farkı dağıtımda gözetmek zorundayız. 

Bu itibarla, neresinden bakarsanız bakınız, bu 
Dağıtım Cetveli üzerine müzakere açılamaz, bu Da-
ğîtım Cetveliyle amel edilemez. Dağ'.tım Cetveliyle 
amel edilemeyeceği zaman tutulacak yol da gayet 
açıktır. Esasen geçen oturum da, sadece bu Dağıtım 
Cetvelinin yeniden düzenlenmesi için talik edildiğine 
göre, mevcut Başkanlık Divanına gruplar temsilcileri 
katılmak suretiyle bir danışma kurulu teşkil edilme-
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si ve onun yapacağı yeni dağıtım cetveliyîe Cumhu
riyet Senatosu huzuruna gelinmesi zorunludur. Ak
si takdirde, haksız, yersiz, kanunsuz ve hukuksuz 
bir Başkanlık Divanı dağıtım cetvelini burada mü
zakere etmiş oluruz. Temelinde haksız ve yanlış 
olan bir dağıtım cctveîiyle bizim huzurumuza gelen 
Divan? uyarıyorum, ikaz ediyorum. 

Eğer Divan, sadece bu uyarımızla iktifa etmez 
ve bir önerge isterse; müsaade buyururlarsa öner
geyi bir dakika içinde hazırlar veririz; ama sanıyo
rum ki, Divan, tümden yansız bir Divan. Başkanlı
ğı işgal eden arkadaşımız bugün Başkan değil, Divan 
Kâtibi iki arkadaşımız da hiç bir suret ve veçhile 
Başkanlık Divanında görev almış kişiler değil, tüm
den yansız kişiler ve bunlar hem Anayasanın, hern 
de içtüzüğün âmir hükümlerini yerine getirmek üze
re burada bulunuyorlar. 

Sanırım ki, ikazımız kâfidir, biraz evvel arz et
tiğim hususlar da mantıksal ve hukuksaldır. Bu iti
barla, bu oturumun, yeniden bir dağıtım cetveli ha
zırlamasını sağlamak üzere ertelenmesini ve gereken 
girişimlerde bulunmasını isteriz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
Sayın Fikret Gündoğan, konuşmanız, usul ve 

aynı zamanda yeniden bir Divan yahut Danışma Ku
rulu teşekkülü hakkındadır. Aynen zatıâlinizin tekli
fi gibi, bu hususta ayrıca bir önerge vardır, işleme 
koyduğumuz zaman bunu da zaten arz edecek idirn. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim de 
önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Onun için, eğer zatıâliniz de bir 
önerge verirseniz ikisini de oylamaya koyarız efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Verdim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Usul hakkında Sayın İskender Ce
nap Ege, buyurunuz efendim. 

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

Yasama yılına yeni başlamış olduğumuz bugün
lerde yine karşılıklı peşin hükümlerle birbirimizi it
ham etme yollarına gitmeye başlarsak, çalışmaları
mızın kolaylık değil, zorluklar içerisine düşeceğini bil
mek zorundayız. 
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Bilhassa iki büyük grupun birbirine karşı takın
dığı tavırlar, burada bulunan diğer arkadaşlarımızı 
da rencide etmektedir; bunlara lüzum yoktur. 

Sayın Fikret Gündoğan'm; yani Cumhuriyet 
Halk Partisinin tecrübeli Grup Başkanvekilinin bu
rada usul hakkında söz alıp, Adalet Partisine sataş
ması ve Adalet Partisini taşlaması eskiden beri süre
gelen bir alışkanlığıdır. Konuşmalarını baştan sona 
kadar dinledim. Şimdi burada bir belgeyi okuyaca
ğım ve ondan sonra sözlerimi yürütmeye çalışaca
ğım : 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
27 . 10 . 1975 tarih ve 280 sayılı dağıtım cetveli 

tarafımdan incelenmiş olup, puan tespiti ve üye da
ğıtımı yönünden eksiklerle malûl olduğu tespit edil
miştir. A.nayasa yönünden dağıtım cetvelinin eksiklik
lerinin giderilmesi için, cetvelin Danışma Kuruluna 
iadesi gerekmektedir. 

A n a y l a ve İçtüzüğün mevcut hükümleri muva
cehesinde Danışma Kurulu mevcut bulunmadığın
dan, Genel Kurula niyabeten görev yapmak ve Da
nışma Kurulu yerine kaim olacak grupların kuvvet 
oranlarına uygun bir komisyonunun kurulması ve 
mevcut dağıtım cetvelinin bu komisyona havale edil
mesi, yeniden b;r dağıtım cetveli düzenlenmesi husu
sunu arz ve teklif ederim. 

Eskişehir* Senatörü 
Ömer Ucuza! 

Bu önerge verilmiştir. Muhterem arkadaşım, şim
di âdeta bir fobinin içinde gibi, Adalet Partisine kar
şı her kürsüye çıkışta mutlaka bir saldırıya girmesi 
gerekiyor. «Efendim, her sene yapılan dağıtım cet
velleri v? Başkanlık seçimlerinde Adalet Partisine 
yontulur.-..» Kim yontuyor, Adalet Partisinden kim 
çıktı dâ bir şey söyledi?.. Geçen gün burada biz, ge
len bir teklife herkesten önce katıldığımızı söyledik. 
Kendileri buraya çıktılar, yine burada uzun uzun, 
usulle alâkası olmayan esaslar üzerinde' bir hayli laf 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu muhterem, aziz Milletin büyük kürsüsünü 

i çıkıp da gereğince konuşma yerine bir nevi fuzulî 
işgal haline getirmenin lüzumu yok, hiç lüzum yek. 

Eğsr mesele karşılıklı ağız kavgası halinde, kar
şılıklı birbirini ithamlarla geçecekse, bunlar burada 

I yersiz ve zaman harcamaktan gayri bir işe yaramaz. 
Şimdi, konuşmalarını dinledim. Sayın ark adaşı -

I mır ileri sürdüğü fikirlere tamamen iştirak ediyo-

92 — 
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mm; ama ne lüzumu var, «Adalet Partisine yontmak 
istenir...»1 şeklindeki sözlere. 

Adalet Partisinden kını buraya geldi de, neyi söy
ledi, neyi kendilerinin dışında iddia etti? Yok böyle 
bir şey. Biz onlardan ence önergemizi hazırlamışız, 
önergemizi vermişiz ve buna mutabakatımız var. 

Şimdi, bu meseleleri suhulet içerisinde, karşılıklı 
saygı içerisinde, terbiye içerisinde, karşılıklı sevgi içe
risinde halletmek imkânı varken, niçin birbirimize 
böyle kem sözler söylemek ihtiyacını duyuyoruz? Ne 
lüzumu var, bunun? 

Muhteremi arkadaşlarım, yapmayalım. Her za
man şu kürsüde bunu kendi gücürnce müdafaa ede-
gelmişimdir. Heıkes birbirini kınayıcı söz söyleyebi
lir. Bu mesele değil, muhterem arkadaşlar. Gruplar 
birbirine ne kadar saygılı olursa, arkadaşlar birbiri
ne ne ka!dar saygılı olursa, biz burada işlerimizi o 
kadar güzel yürütebiliriz. 

Muhterem arkadaşımından çok istirham ediyo
rum, Adalet Partisi hakkındaki bu peşin hükümlerin
den vazgeçsinler. Yok böyle bir şey. B>iz, Anayasada 
ne varsa, Anayasa hangi istikamete çağırıyorsa bu
nun yönünde hareket etmeye hazırız ve bunu kendi
mize şiar edinmişiz. 

Geçen seneki meselelere girmeyelim. Geçen seneki 
meseleye girerseniz, geçen seneki meselenin müza
keresini müsaadenizle geliniz dışarıda beraber yapa
lım, burada arkadaşlarımızı işgal etmeyelim. Geçen 
seneki meselenin haklı olan yeri de vardı, haksız 
olan yanı da vardı. O bakımdan bırakalım şimdi o 
meseleleri. Farzı muhal geçen sene biz bir hata da 
yaptık sayalım. Biz o hatamızda direnmemişiz, as
lında böyle bir şey de yok. Hata mı, siz mi haklısı
nız, biz mi haksızız? Acaba mevcut Tüzük Anayasa
ya uygun mu, uygun değil mi?.. 

Girmeyelim bunlara, muhterem arkadaşlarım. 
Aynı Anayasa muvacehesinde bir Meclisimiz var, 
Millet Meclisi. Aynı Anayasa muvacehesinde bir 
Cumhuriyet Senatomuz var. Onun İçtüzüğünün Ana
yasaya uygunluğu ile bizim İçtüzüğümüzün Anaya
saya uygunluğu arasında çok fark var. Bu nasıl olu
yor? Ama, aynı Anayasadan kuvvet alacak İçtüzük
ler, aynı Anayasadan gelecek olan İçtüzüklere göre 
kurulacak ve ona göre hareket edecek olan gruplar 
ve grupların görevleri üzerinde niye durmuyoruz? 
Muhterem arkadaşlarım, bu tüzük hazırlandığı za
man, bunun hazırlayıcıları, bunun yaratıcıları da 
aramızdadır. 
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j Muhterem arkadaşlar, biz o zaman bu politika
nın ve Meclis çalışmalarının acem'lsiydik. Hazırladı
lar, hazırladıkları tüzük burada ortada. Şimdi, bu
gün Nasrettin Hoca'nın helva hikâyesi gibi bunun 
bir çok yerlerini kendileri de beğenmiyorlar. İcabe-
derse o tüzüğe de dönebiliriz; ama bunu niçin birbi
rimizi inciterek yapalım? Herkes fikrini buradan söy
leyecek. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi daha ikinci günü. Şuradan haklı olarak 

Grup Başkanvekili olan arkadaşım, «Hangi usulün 
usulü?» diye Başkana soruyor, hakkıdır. Başkan bu
na cevap verecektir. Böyle bir sual karşısında sıralar
dan yine bir muhterem arkadaşımızın kalkıp da pay-
la re asına «Sen sus, sen otur.» filân şeklinde söylen-

I meşine, böyle bir mukabelede bulunmasına ne hak-
I ki var, ne lüzum var? Mesele hır çıkarmak mı? Ne 

lüzumu var, yani? Sorulan, Başkandan soruluyor. Öy
leyse Başkan cevap verecek. Eğer, soran arkadaşımız 
şuradan, buradan oradan haksız sormuşsa, onun ce
vabını yine Başkan verecek. Niçin biri diğerine ter-

I biye dersi vermeye kalkıp, çeşitli gereksiz laflar söy
lüyor? Yok, arkadaşlar, bunları karşılıklı saygı içe
risinde, bu yollara düşmeden halletmek mec'buriye-

I tindeyiz. Biz önergemizi vermişiz. Aynı fikirdeysen'iz 
ŝ z de veriyorsunuz. Yine biz yanyana gelerek bu işi 

' halledecek arkadaşlarız. Birbirimizi kırarsak bu işi 
I nasıl yanyana gelip halledeceğiz? Vazgeçelim bunlar-
j dan. Adalet Partisinin öyle kendi hakkı olmayan bir 
I şeyi talebi asla söz konusu değildir, ama Adalet Par

tisinin şöyle bir prensibi var : Haklı olan, Anayasa
ya uygun olan her hakkını almak. Bunu da alacak 
güçte ve iradededir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

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

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Ege 

I bana söylemediğim fikirleri izafe ettiler. O itibarla 
müsaade ederseniz çok kısa cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Gün'doğan, müsaade ederse
niz tam şimdi usul hakkında konuşuyorduk; üç tane 
önerge geldi. Tensip ederseniz, bu önergeleri oylama-

I ya koyayım. Sayın Genel Kurulun göstereceği tema-
I yüle göre nasıl olsa celseyi tatil etmek, ertelemek zo-
I runda kalacağız. Zannediyorum ki, zatıâlinizin ve 

Sayın Adalet Partisi Grupu Başkanının izahları or-
I talığı yatıştıracak durumdadır. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Peki. 
BAŞKAN — Sağ olun efendim, teşekkür ede

rim.; 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, buradan arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Esasen gerek

siz müdahale oradan sâdır olmuştur. Sayın Başka
nın «Neyin usulü?» diye sorması lâzım gelirken, 
Başkanın yerine kaini olan lüzumsuz insanlar vardır. 
Ben onlara müdahale ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağ olun. 
Sayın arkadaşlarım, Danışma Kurulu Raporu

nun yeniden gözden geçirilmesi ve tanzimi hakkın
da yeni bir komisyon kurulması teklif edilmektedir. 
Bunun için üç önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
27 . 1Q . İ 975 tarih ve 280 sayılı Dağıtım Cetve

li tarafımdan incelenmiş olup, puan tespiti ve üye 
dağıtımı yönünden eksikliklerle malûl olduğu tespit 
edilmiştir.. 

Anayasa yönünden Dağıtım Cetvelinin eksiklikle
rinin giderilmesi için cetvelin Danışma Kuruluna 
iadesi gerekmektedir. Anayasa, ve İçtüzüğün mevcut 
hükümleri muvacehesinde Danışma Kurulu mevcut 
bulunmadığından Genel Kurula niyabeten görev yap
mak ve Danışma Kurulu yerine kaim olacak grupla
rın kuvvet oranlarına uygun bir komisyonun kurul
ması ve mevcut dağıtım cetvelinin bu komisyona ha
vale edilmesi yeniden bir dağıtım cetveli düzenlen
mesi hususunu arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eskişehir 

Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum efen
dim, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü oturumda Başkanlık Divanını oluşturan 

heyetin Danışma Kurulunu toplayarak dağıtım cet
veline yapılan itirazları inceleyerek yeni b;r dağıtım 
cetveli hazırlaması ve Senatoya sunmasını temin ba
kımından bugünkü oturumun 6 . 11 . 1975 Perşem
be gününe ertelenmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum efen
dim , 

4 . 11 . 1975 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Dağıtılmış bulunan Danışma Kurulu raporu : 
a) Sayın Sami Turan ve Sayın Orhan Öztrakün 

şu anda Adalet Partili üye olup olmadıkları kesini 
şekilde tespit edilemediğinden, 

b) Sayın Sami Turan ve Sayın Orhan Öztrak 
Adalet Partili üye oldukları veya olmadıklarının 
tespiti yanında Adalet Parrisinin bir kâtip üye fazla 
aldığı görülmekle, bu şekil Anayasanın 84 ncü mad
desine aykırı bir dağıtım şeklidir. 

Bu nedenlerle İçtüzüğün 58 nci maddesi gereğin
ce sözü edilen Danışma Kurulu raporunun görüşül
mesine mahal yoktur. Yeni dağıtım cetveli tanzimi 
için Birleşimin tehirini saygıyle talep ediyorum. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, mevcut üç 
önerge ikiye indirilebilir. Her üçünde de mevcut 
olan husus şu : Yeniden bir dağıtım cetvelinin teşkili. 
Bunun için de, usul olarak mevcut Başkanlık Divanı 
üe grup temsilcilerinden müteşekkil bir Danışma Ku
rulunun teşkili ve ondan sonra bu yapılıncaya kadar 
da Birleşimin ertelenmesi keyfiyeti. 

İkinci ve üçüncü önergeler aynı imzaları taşımak
tadır ve aynı teklifler vardır. 

Şu halde birinci önergede; dağıtım cetvelinin ye
niden tanzim edilmesi teklif ediliyor. İkincisi; otu
rum ertelenecektir. Bu teşkilden sonra yeniden... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, öner
gede yalnız bir komisyon teşkili istenmekte. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
Komisyon teklif ediyor onu. 

BAŞKAN — Şimdi aykırı olan, evvelâ yeni Da
nışma Kurul unun teşkili davasıdır. Çünkü, müzakere 
açmadan yapıyoruz. Bu hususu usul müzakerelerin
den sonra yapmaktayız. Bir komisyon var. bir de bu 
Divanla grup temsilcile~inden müteşekkil Danışma 
Kurulu var. Komisyon teşkili aykırıdır. Danışma 
Kurulu değF Eğer komisyon kurulursa, o takdirde 
yine seçTrken azalar oradan seçilebilir; fakat komis
yon kurmak bizim durumumuza göre aykırı gelmek
tedir. Bunun iç:n evvelâ komisyon kurulması dava
sını iş'ari oylarınıza a,-z edeceğrm. ('C. H. P. sıraların
dan, «Nasıl komisyon?;^, sesler') 

ÖMER UCUZAL (EskişJıir) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bendeniz kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, izahat verin. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

İki oturumdur elimizdeki dağıtım cetveli üzerin
de usul ve esas yönünden konuşmalar devam etmiş, 
aslında konuşmalar usule bağlanmıştır. 

Evvedâ dağıtım cetvelinin 27 . 10 . 1975 tarihin
de tanzim edilmiş olduğunu nazarı dikkate almamız 
gerekir. Çünkü 27 < 10 , 1975 tarihinden sonra ha
kikaten geçen ilk oturumda bir arkadaşımızın bura
dan bir dilekçesi okunarak, kendisinin tarafsız oldu
ğunun Yüce Heyetinize duyurulmasını istemişti. Böy
lece dağıtım cetvelinde Adalet Partisinin 78 olan 
üye sayısının 77'ye düştüğü gerçeği ile karşı karşı-
yayız. Evvelâ dağıtım cetveli bu yönüyle eksik duru
ma gelmiştir. 

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisi adına Danış
ma Kuruluna iştirak eden arkadaşımızın bir muha
lefet şerhi vardır. Bunun da bir yönüyle haklılığını 
kabul etmek gerekiyor. 

Üçüncüsü; bağımsız bir arkadaşımızın muhalefet 
şerhi vardır. O da bir yönüyle İçtüzüğü ortaya koy
duğumuz zaman bir eksiklik teşkil ediyor. 

Bu bakımdan, bu dağıtım cetveli üzerinde müza
kere açıp bir neticeye varmamız mümkün değil. O 
halde değerli zamanımızı israf etmemek için ben bir 
önergeyle* huzurunuza) geldim. 

Önergemde, Danışma Kurulunun yerine kaim 
olmak üzere Anayasanın hükmüne uyarak bir ko
misyon kurmaktan başka çaremiz yoktur. Bu ko
misyon, mevcut dağıtım cetvelini iade edersiniz tet
kik buyurur, eksikliklerini tamamlayarak yeni bir 
cetvelle huzurunuza gelme imkânını bulur. Gayet ta
biî bu komisyon Anayasamızın 84 ncü maddesine 
göre mevcut grupların kuvvet oranına göre teşkil edi
lecektir. Böylece 84 ncü maddeye göre yeni bir öner
ge arz etmiş oluyorum. Bu komisyonda 13 üyeden 
teşekkül etmesi gerekmektedir. 

Benim önergemden sonra okunan iki önergeyi 
dinlediniz değerli arkadaşlarım. Birisinde deniyor ki, 
mövcut Başkan ve Başkanlık Divanı üyelerine grup 
başkanları iltihak ederek bir Danışma Kurulu teşek
kül etsin. Bu mümkün değil arkadaşlar. Ne Anaya
sanın koymuş olduğu anaprensibe uyar, ne de içtüzü
ğümüzde böyle bir hüküm mevcut değildir. O ba
kımdan o önergeye iştirak etmek benim kanaatime 
göre mümkün değil. 

Saniyen, ikinci önergede yine önerge sahibi arka
daşımız, Sayın Orhan Öztrak'la Sayın Sami Turan' 
in durumunu bahsediyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Sami Turan kendi durumunu tespit etmiş

tir, Yüce Heyetinizde yazısı okunmuştur; ama diğer 
arkadaşım-zın durumuna gelince; onun hakkında 
bir ş^y konuşmaya ve bir karar almaya Yüce Heye
tinizin hakkı yoktur. Hepinizin malumu olduğu üze
re, Yüksek Seçim Kurulumuz kısmî Senato seçimle
rinin neticesini ilân etmiş ve her iki değerli arkada
şın Adalet Partrili senatör olarak seçilmiş olduğunu 
bildirmiştir. Birisi kendi durumunu tespit etmiştir, 
tarafsızım demiştir; ama diğer arkadaş herhangi bir 
iradesini açıklamadığı müddetçe, onun durumu hak
kında Yüce Heyetinizin bir karar vermesi mümkün 
değildir. 

Benim dileğim, benim vermiş olduğum önergem 
istikametinde bir komisyonun kurulması ve o komis
yonun kısa zamanda yeni bir Başkanlık Divanı da
ğıtım cetveliyle huzurunuza gelmesidir. Önergemin 
kabulünü istirham ederim 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuza!. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bir dakika. 

BASRA'N — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi Sa
yın Başkanım, biraz evvel de arz ettim; bu konunun, 
halledilmesi bütün grupların ve üyelerin ittifakiyle 
kabul edilmiş bir konu olduğu anlaşıldı. Biz sanıyo
ruz ki, bu dağıtım cetvelinin yeniden düzenlenmesini' 
herkes kabul ediyor. Bu yeniden düzenleme görevi
nin, Sayın Adalet Partisi Grup Başkan vekili arkada
şımızın önergesinden anladığımıza göre bir komisyon 
marifetiyle olması istenmekte. Biz de deriz ki, Baş
kanlık Divanını teşkil eden arkadaşlarımızın yanla
rına alacakları grup temsilcileriyle bir komisyon teş
kil edilsin ve o komisyon bunu yapsın. 

Şimdi her iki fikirde de isabet var, her iki fikirde 
de ağırlık var. Bahsettikleri komisyonun şekli, adedi* 
vasfı ve bunun nasıl kurulacağı bir hayli tartışmaya 
mucip olacaktır. Bana öyle geliyor ki, buradaki Baş
kanlık Divanı, yanına alacağı grup temsilcileri ile 
birlükte bir dağıtım cetveli yapar. Zaten bütün Sena
to üyeleri bu dağıtım cetvelinin yeniden tanziminde 
usule veya Kanuna aykırı bir cihet olmadığı kanaa
tinde; ama bu komisyonun kaç kişi olacağı, nasıl 
kurulacağı, nerede toplanacağı ve nasıl oy verecek
leri bence karışık bir iş. Mamafih eğer başka bir tek
lif varsa ve komisyon şöyle olsun, böyle olsun deni-; 
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yorsa o önergeyi de okuyun inceleyelim. Bu hususta 
verilmiş önerge var mı efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önerge var efen
dim, 

BAŞKAN — Var efendim, önergenin eki var, 
okutayım müsaadenizle. 

Sayır{ Başkanlığa 
Başkanlık Divanının kuruluşuna mütedair dağı

tım cetvelinin tanzimi için kurulacak 13 kişilik ko
misyonun, Anayasanın 84 ncü maddesi hükmüne gö
re partilerin kuvvetleri oranında teşkil edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömeı' Ucuza! 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstabul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz yerimden bir hususu arz 
edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi ve

rilen önergeyi okudunuz. Tabiî birden bire vakıf 
olamadım; ama önergede bir tabir geçti. Eğer yan
lış duymadmısa, «parti gruplarının kuvvetleri...» 

BAŞKAN — Partilerin... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Partilerin 

yok efendim, grupların... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grupla

rın efendim, bağımsızlar da var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim, 
bağımsızlar da var. Müsaade eder inisiniz, izah ede
yim. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar okutalım, Mama
fih, «izahat» diyorsunuz, buyurun Sayın Ucuzal, 
önergenizi açıklayın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değerli arka
daşlarım; 

Dağıtım cetvelinde bildiğiniz gibi Adalet Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Birlik Grupu, Kon-
toenjan Grupu ve bağımsızlar diye beş grup görün-
nıek-edir. Benim talebim de bu beş grupa dayanmak
tadır. Sehven, «Gruplar» yerine «parti»' kelimesini 
yazmışım. Şimdi «parti» kelimesini düzelterek «grup
lar» haline getirme teklifimi tekrarlıyorum efendim... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Oran 
ne olacak 78'mi olacak, 76'mı? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Oran, Anayasa
mızın 84 ncü maddesinin birinci fıkrasındaki oran
dır. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 78'mi 
olacak, 76'mı olacak? 

| ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, 77 ol
duğu tespit edilmiştir zaten. Bizim 78 diye Adalet 
Partisi olarak bir iddiamız yok. 77 olduğunu kabul 
ettik; ama 76 derseniz, şiddetle buna vereceğimiz ce
vap vardır. (C. H. P. sıralarından «O şiddet nedir?» 
sesleri.) 

Tekrar ediyorum : «Parti»1 kelimesini «Grup» 
olarak değiştiriyorum ve beş grup halinde Başkanlık 

I Divanının teşkili hususunda önerge veriyorum; 13 
kişidir. 13 kişilik heyeti Başkanlık Divanımız şimdi 
taksim eder, partiler arasında; her partiye düşen üye 
adedini Komisyonda belirtirler. 

Saygılar sunarım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Önerge hakkında Sayın Fikret Gün-

I doğan, buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan; 
J Sayın Ucuzal'ın teklifinde bir komisyon kurul

ması ve bu komisyonun 13 kişiden ibaret olması, ko
misyonda da parti gruplarının temsil edilmeleri ön
görülüyordu. Şimdi tavzihi ile «bütün grupların» de-

I diler; yanlış anlamadıysam... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bütün 

grupların olunca şunda anlaşmak zorundayız. 
Bu Senatoda : 
Bir, Adalet Partisi Grupu; 
İki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu: 
Üç, Miiiî Birlik Grupu; 
Dört, Kontenjan Grupu diye dört grup vardır. 

I Başka grup yoktur. 
Şimdi «Grup» diye isimlendirilen ve bizim Tüzü

ğümüzün çok çeşidi maddelerinde siyasî parti deyi
mini içermeksizin geçen grup deyimine uygun bu
rada dört grup vardır. (A. P. sıralarından «Bir de 
bağımsızlar» sesleri) 

Bu itibarla eğer bir komisyon kurulacaksa bu dört 
grapun mensuplarından kuvvetleri oranında alınacak 
üyelerle kurulmak gerekir. Grup olmayanların bu 
komisyonda temsil edilebilmeleri hem usulî güçlükler 
çıkarabilir, hem de. bir kıyaslama yapmama müsaa
de ederseniz, bu yapılacak işlem, eski deyim ile 
nev'an-ma bir dağıtım cetveli olacağma göre, dağı
tım cetvellerini de bildiğiniz gibi Danışma Kurulu 
yaptığına göre, danışma kurullarında da Başkanlık 
Divanı ile sadece gruplar temsil edildiğine göre, bu 
kıyaslama yolu ile ve öncelikle bu komisyonun grup-
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lar üyelerinden teşkil edilmesi zorun]uğu vardır. 
Yoksa şimdi buradan biz gruplar dışında da bazı 
kişilerin seçilmesi olanağını sağlamaya kalkarsak, 
bunun oranlarını sağlamak, tespit etmek çok güçtür. 

Bu itibarla burada galiba bağımsız iki üye var 
sanıyorum. Bağımsız başka şey. Biliyorsunuz, artık, 
burada alfabesinden başlamayalım, grupsuz başka 
şey; ama bir partiye mensup olup da grup kurama
mış olmak başka şey. 

Bu itibarla bağımsız diyemezsiniz. Beş Millî Se
lâmet Partili muhterem arkadaşıma bağımsız diye
mezsiniz, beş Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşı
ma bağımsız diyemezsiniz, grupsuz dersiniz; gayet 
normal, 

Peki, kaç tane grupsuz var? O zaman, grupsuzla-
rın grupları gibi birtakım, hani... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Onların hakkı ne olaca'k? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Nasıl Da
nışma Kurulunda onlardan hiç kimse bulunmadığı 
halde, yahut onlar Danışma Kuruluna çağırılmadığı 
halde onların da hakları gözetiliyorsa ve Anayasa 
Mahkemesi kararı ile bu husus teminat altına alın
mışsa, bu seferki, komisyonda da aynı şeyi yaparız. 

Yalnız arkadaşlarım, biz buraya gelip de, müsaa
de buyurursanız, Adalet Partisine, şuna, buna betah-
sis kem söz söylemek için ifadeyi meramda bulun
muyoruz. Bizim bundan evvelki sözlerimizden alın
maya da lüzum yok. Çünkü biz, daha ilk günü hu
zurunuza getirilen dağıtım cetvelinde apaçık muhale
fet şerhine ve şimdi o şerhi kabul edip ikrar eden 
Adalet Partisi temsilcisine rağmen, bir tek Adalet 
Partili üyenin muhalefetini görmedik ve yine kâtip
liklerin dağıtımında Adalet Partinin hak sahibi ol
madığı halde kendine kâtiplik aldığını gördük. 

İşte bunlardan ötürüdür ki ve hele 1973'te burada 
Başkanlık Divanı seçimini yaparken seçtiklerimizi bir 
hatırlarsak ve işin içine Anayasa Mahkemesi girme
seydi çekeceklerimizi bir hatırlarsak ne kadar haklı 
konuştuğumuz anlaşılmaz mı? Biz burada 3,5 ay 
Başkanlık Divanı müzakeresi yapmış insanlarız ve 
bunu ancak Anayasa Mahkemesi halletti. Unuttunuz 
mu? 185 kişilik Sentoyu 132 kişiye indiren grup siz 
değil misiniz? İtham için mi söylüyorum?.. Bir tari
hî gerçeği dile getireceksin, ondan sonra Sayın Ege 
gelecek ya bizim konuşmalarımızın kem söz oldu
ğundan, yahut, bilmem efendim, fuzulî işgalden bah
sedecek, 

Arkadaşlar, şunu bilmeniz lâzım; bizim gerçek
ten bir şeye, mutlaka bir şeye gelmemiz lâzım. Neye? 
Behemehal hakşinaslığa, behemehal diğerkâmlığa, be
hemehal yazûı hukuk metinlerine saygıya gelmemiz 
lâzım. 

Saygılan sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
Sayın arkadaşlarım, zannediyorum Sayın Ucuza! 

son defa, kürsüden inerken, «Grupsuzlar da dahildir» 
dedi; konuşması esnasında. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Binaenaleyh, Divanın da anladığı

na göre, şimdi Sayın Fikret Gündoğan'ın söylediği
dir; yani gruplar bir, grupsuzlar da dahil olmak üze
re etti iki. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, öy
le söylemedim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Siz, «Grupsuzları 
unutmayınız»1 dediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Unuta
mazsınız elbet. 

BAŞKAN — Efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Unutamaz

sınız? ki... 
BAŞKAN — «Unutmayınız» dediniz; işte onu 

arz ediyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onu unu

tursanız, Parlamentoyu da unutursunuz. 
EAŞKAN — Efendim, Anayasa Mahkemesi de 

«Unutmayın» dedi zaten. Onu arz ediyorum. 
Binaenaleyh, şimd'ki halde unutulmuş davası yok

tur. Eğer yanlış anlamadıysam, Ucuzal'ın önergesi
ne grupsuzlar da ithal edilecektir, yahut onlar da dü
şünülecektir. 

Sayın arkadaşlarım, müsaade buyurursanız, okut
tuğumuz önergeyi bu anlayış altında oylarınıza su
nacağım. 
. FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 

(A. P. sıralarından «Oylamaya geçildi, oylamaya ge
çildi» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Ucuzal'ın dediği gibi, herkesin, daha 
doğrusu grupsuzların da şimdi burada kendi aramız
da, kendi zihnimizde, resmî olmayan kişilerin kaç 
kişi olduğunu hesaplayalım. Çünkü bilelim. Seçim 
yapamayız Sayın Başkanım. Bunlar kaç kişidir, ne
dir, ne değildir; bilinmez. Biz yalnız... 

BAŞKAN — Efendim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
buyurunuz. 

Siyasî parti gruplarının, Millî Birlik ve Konten
jan Grpularınm üyelerinden alınacak 13 kişilik bir 
komisyonda müzakere ederiz; ama bunun dışında 
bir komisyonun teşkiline olanak yoktur. Kim bu; 
'bağımsızların kaç kişi olduğunu bize burada... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 17 kişi.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 

saptamaktadır? 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın arkadaşlarım.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 
hakkında söz istiyorum. (A. P. 
maya geçildi» sesleri). 

BAŞKAN — Usul. Efendim. 
tik şimdi. Müsaade ediniz.. 

Kim 

Sayın Başkan, usul 
sıralarından «Oyla-

tam oylamaya geç-

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, oylamaya geç
meyiniz. 

Sayın Başkanım, bazı konular tespit edilmedikçe 
oylamanız mümkün değiidir. Çünkü, sizin şu andaki 

Başkanlığınız birleşimin hitamından sonra biter. Siz 
artık Başkan değilsiniz; yani bu salonun dışında hiç 
bir hukukî tasarrufda bulunamazsınız. 

Bu sebeple, bu Genel Kurulun tam almadigı bir 
karar; herhangi bir şekilde siz deruhte etmeyeceği
nize göre, bu önergelerin kabulü meselenin çözümün
de bir şey ifade etmez. Genel Kurulun rakamına va
rıncaya kadar bu tespiti yapması zorunluğu vardır. 
Bu tespitler yapılmadan bu önergelerin oylanmasına 
imkân yoktur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Önergeyi 
oylayınız, sonra rakamı tespit ediniz. 

REÇAİ' KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
bu hali ile oylayanıazsımz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir! — Oylayınız. oy
layınız. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, Divan Başkan
lığı özel bir durumu, içtüzüğe dayanan bir yeteneği 
haizdir ve İçtüzük tatbikatında da meri olan usuller 
devam etmektedir. Birinci önergenin lehinde, aley
hinde arkadaşlarımız konuştular. Bunun artık usul 
davası kalmamıştır. Bunu oylarınıza arz ederim. 
Kabul edilmezse öteki önergeye geçerim. Kabul 
edilirse, usuller de kurulacak olan Komisyon mev
zuunda tekrar müzakere edilebilir. 

Onun için. Sayın Ucuzal'ın bu anladığımız ma
hiyette, anladığımız tarzda arz edilen önergesini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yeniden sayıl
sın Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, saydık. (A. P. sı
ralarından «Yeniden sayılsın» sesleri). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İtiraz ediyoruz 
Sayın Başkan, yemden oylanması gerekir. 

BAŞKAN - Efendim burada 3 Divan Üyesi var
dır, 2 kere saydık. Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. Rakamları da söyleyeyim efendim. (A. P. sıra
larından «itiraz ediyoruz» sesleri). 

Divan Başkanlığı kanidir efendim, isterseniz ra
kamları da söyleyeyim; kabul 57, ret 71'dir efendim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Mümkün değil, efendim. 

BAŞKAN — Müsaadenizle 2 nci önergeye geli
yorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, eğer Sayın Ucuzal grupsuzları değil de yal
nız grupların temsil edileceği bir komisyon için rıza 
gösieririerse, biz de muvafakat ederiz. 

BAŞKAN — Grupların dışında.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir öner

gemiz var Saym Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym arkadaşlarım; 
Tavzihen 2 nci önerge gelmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Talikle 
beraber, teşkil edilen komisyon böyle olacak. 

BAŞKAN —• Yalnız burada grupsuzlar bahis ko
nusu olmamıştır. 

Önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Partisi 6, Cumhuriyet Halk Partisi 5, Millî 

Birlik Grupıs 1, Kontenjan Grupu 1, yekûn 13 kişi
den müteşekkil bir Komisyon kurulmasını arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Aley
hinde söz isliyorum. (A. P. sıralarından «yeniden oku
yun» sesleri). 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum efendim. 
RECAÎ KOCAMAN Î.Artvin) — Lütfen oylayın 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «Bir defa daha okuyun» dediler, 

onun için efendim. 
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(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın önergesi tek
rar okundu). • 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Aley
hinde söz istiyorum. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Oylanması ge
rekir. 

BAŞKAN — Efendim 2 nci bir önergedir. Leyh-
te söz vermek, hatta icap ederse önerge sahibine iza
hat verdirmek mecburiyetindeyiz. 

Aleyhte Sayın Ahmet Nusret Tuna, buyurunuz 
efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar; 

Başkanlık Divanı seçimi ile ilgili Dağıtma Cet
velinde hata olduğunu bütün partiler elbirliği ile ka
bul ettiler. Bu hatanın tashihi lâzımdır dendi, bu
raya kadar ittifak ettik. Aslında müttefikiz. 

Mesele, bunu nasıl yapahma geliyor. 
Şimdi Sayın Ucuzal diyor ki, «Anayasanın 84 ncü 

maddesine göre 13 kişilik bir heyet kuralım». Ana
yasanın 84 ncü ve 85 nci maddesi, «Her teşekkül 
kendi kuvveti oranında buna iştirak edecektir» di
yor. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Kim kuracak, 
kim" dağıtacak?. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla.) — Kuv
veti oranında iştirak edecektir. Yani, Anayasanın 
85 nci maddesinin kabul ettiği esas bu. 

Şimdi, arkadaşlarım» Efendim, kuvvetleri ora
nında olsun; ama müstakilleri dahil etmeyin» der. 

Arkadaşlar; 
Bu zamana kadar bazı münakaşalar, bizler müs

takillerin dahil olmamasını dermeyan ettiğimiz zaman 
belki olmuştur; fakat Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarım, «Kuvvet oranına onlar dahil değil mi, 
onlar senatör değil mi?.» diye itiraz ederlerdi. Bugün 
bu değişikliğe ne lüzum var? Bahusus, Anayasa Mah
kemesi son kararında gayet açık olarak bu işi belirt
miş; her parti kuvvetleri oranında iştirak edecek.. 
Partilerin kuvvet oranlarını eklediğimiz zaman gö
receğiz ki, 12 üye gruplardan olmaktadır, (hesapla
rını yapın) bir üyelik boş kalmaktadır; bu da müs
takillerin hakkıdır. 

Bu itibarla bir komisyon; 13 kişilik bir komisyon 
kuracağız. Komisyonun nasıl kurulacağı Anayasanın 
85 nci maddesinde gösterilmiştir. Diyoruz ki, hayır, 
85 nci maddeden vazgeçelim de, müstakillerin hak
kını falan partiye verelim.. Arkadaşlar bu olmaz. 

' 17 kişilik müstakil kadro var. O gruplarda temsil 
olunmayan 17 arkadaş var. 

Şimdi, Saym Gündoğan'ın beyanı bu: Kuvvet
leri oranında olsun, partiler kuvvetlerini göstersin
ler, ama 17 kişi temsil olunmasın; bu olmaz, olmaz 
bu. Sayın Başkan, Anayasaya muhalif olduğu için 
bu teklifi oylayamazlar. 

Bu itibarla, esasında birleştik, hata var dedik, 
bir heyet kuralım dedik. Bu he3^et nasıl olsun?. Ana
yasanın dediği gibi olsun, Anayasa ne diyorsa onun 
gibi olsun arkadaşlar. Anayasada, «Bütün 'gruplar 
kuvvetleri oranında iştirak eder, bunun dışında ka
lan kısım müstakillerindir, partisi olmayanlarındır 
yahut temsil olunmayanlarındır.» Bu itibarla, Sayın 
Gündoğan'ın önergesi Anayasaya aykırıdır; Saym 
Başkanın bu önergeyi oylamaması lâzımdır. 

Biz, «13 kişilik heyet kuralım» deyince bize itiraz 
ediyor ve «Bunu kim hesaplayacak» diyor. 

Arkadaşlar; 
Daimî Başkanlık Divanını teşkil eden arkadaş

larımızın görev süreleri bitti, ama bir Başkanlık Di
vanı vardır; bu teşekkül başsız değildir: En yaşlı 
üye, en genç iki kâtip bu hizmeti görmektedir. 

Şimdi, kuvvet oranlarının idarede; Genel Sekre
terlikte kayıtları vardır. Partiler buradan temin eder
ler; her partiye kaç kişi ayrılıyorsa bu isimleri par
tiler bildirir; 13 kişilik heyet teşekkül eder ve bize 
niya'oeten bu hizmeti görürler. Şu Senatoda nasıl bir 
kaneviçe varsa, nasıl gruplar varsa, kuracağımız 
13 kişilik heyette de bu kaneviçenin temsilcileri bu
lunacaktır. Anayasanın getirdiği sistem budur. Aksi 
teklif Anayasaya aykırı olur. Bu itibarla Sayın Baş
kan bu teklifi oylayamaz. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (A.. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Tuna. 
Saym Gündoğan, Saym Tuna'yı dinlediniz. Ha

kikaten grupsuzları koymak lâzım gelir. Bir önerge 
daha geldi; tıpkı sizinki gibi. yalnız bir grupsuz 
daha koyuyorlar. Eğer tensip ederseniz onun.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, oraya da değineceğiz. 

Şimdi, Sayın Ucuzal'ın teklifinde, bizim teklifi
mizin içinde bulunanlardan bir başka istek vardı: 
Orada diyor ki, (16 kişi midir, 17 kişi midir o da 
belli değil) grupsuzlar; yani diğerleri, grupların dışın
dakiler de temsil edilsinler. Peki efendim temsil edil
sin, ama bunların tespiti, tayini ve onların içinden ki
min seçileceği kimin seçilmeyeceği uzun zaman ala
caktır. 

99 — 



C. Senatosu B : 2 4 . 11 . 1975 O : 1 

Biz bu Senato kanadında, bildiğiniz tüzüksel ko
misyonları kurabiliyoruz değil mi efendim? Kurabi
liyoruz. İstersek Genel Kurulda karar almak sure
tiyle Özel komisyonlar kuruyor muyuz efendim? Ku
ruyoruz. İstersek karma komisyonlar kuruyor mu
yuz? Kuruyoruz. Biz, Senatoya niyabeten özel, pek 
özel; bir yanlışlığı, bir haksizliği gidermek için, 
devamlı çalışmayacak, vereceği hüküm herhangi bir 
kanuna tesir etmeyecek, herhangi bir şahsî statüye 
hak doğurmayacak şekilde karar verecek, bu şartlar 
altında işleyecek bir komisyon nasıl olsa kurulacak, 
tetkikat yapacak bir komisyon kurulacak, incelemeler 
yapacak ve işte Adalet Partisinin 77 üyesi var, Cum
huriyet Halk Partisinin 62 üyesi var, birinin 17 üyesi 
var, öbürünün 6 üyesi var diyecek diyoruz. Buna 
göre 13 kişilik bir komisyon kurulsun, bunlar bu özel 
incelemeyi yapsın, bu yanlışlıkları düzeltsin getirsin 
bize; hemen konuşalım karara bağlayalım... Biz bunu 
diyoruz. Yoksa, o bağımsız dedikleri, grupsuz dedik-
leri kimseleri arayıp bulmak, onların kaç tane olduk
larını öğrenmek için delil yok, veri yok efendim. 
Siz hakem değilsiniz, bu heyet daimî çalışmıyor, bi
naenaleyh, bu komisyon özel bir komisyon olarak, 
özel inceleme komisyonu olarak teşkil edilsin, çalış
maya başlasın efendim. 

Hiç şüpheleri olmasın, iki tane hakları var. Nere
de bu hakları? Başkanlık Divanında. Oraya gelsin 
bir kere konu. Biz önce 13 kişiden oluşan bir komis
yon kuralım, bu komisyon şu hususta incelemesini 
yapsın bize getirsin, biz incelemesini yapalım, bir cet
vel hazırlayalım konuşalım burada, alt tarafı yarım 
saatlik bir iş. ama onların dediği gibi yaparsak bir 
sürü güçlükler çıkacak. 

Sayın Başkan, önerilerimizi iki anagrupta topla
yabiliriz : 

1. Bugünkü oturumun, dağıtım cetvelinin yeni
den düzenlenmesine imkân verecek bir süre için 
talikine; 

. _ * > * — . u g f e 

I 2. Bu hususun, arz edeceğimiz bünyedeki bîr 
komisyonda incelenmesine karar verilmesini rica 
ediyoruz. 

I NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
size mi hitap ediyor, Heyeti Umumiyeye mi hitap 
ediyor efendim? Kime hitap ediyor anlamadık ki 

I efendim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Verilmiş olan önergeler özel bir komisyonun teş-

I kili içindir. Burada, sayı itibariyle şunlardan, şun
lardan müteşekkil olsun denmektedir. Grupların için
den üyeler seçilmektedir, aramızda grupsuzlar da 
vardır, grup teşkil edemeyenler de vardır; bunların 
hakkını gözeteceğiz denmektedir. Kurulması istenen 
bu komisyon özel bir komisyondur. Bu komisyonun 
kurulması teklifinin reddi veya kabulü Heyeti Umu-
miyenin kararına bağlıdır. Anayasa Mahkemesinin, 
«Grupsuzlar dikkat nazara alınırlar» demesi keyfi-

! yeti, esasen sizler alırsanız alınır, almazsanız alın-
i 

I maz. Bu önerge, 13 kişilik komisyonun şunlardan 
şunlardan kurulması gerekir şeklindeki bir önerge-

[ dir. Onun için bu önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Anayasaya aykırı bir şey olur bu. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 

! müsaade ediniz. 
j Lehte, aleyhte birer kişiye söz veriliyordu. Aleyh

te söz hakkı kullanılmıştır, lehte konuşmak için ta-
j lep yoktur. 

Oylarınıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. 

I 81 'e karşı 77 ret oyu ile önerge kabul edilmiştir. 
j İlk verilmiş olan önergenin ikinci kısmında, bu 

hususu tespit için gelecek oturuma talik edilmesi key-
j fiyeti de var idi. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
j Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Kasım 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,30 

l'B—• £•* 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Ünsal'm, 657 sayılı Mey ak Yasasının 190 ncı maddesi 
uyarınca memurların maaşlarından kesilen % 5'lere 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un yazılı cevabı. (7/403) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçtüzük uyarınca aşağıdaki soru önergemin yazılı 

olarak Başbakanın yanıtlamasına ön olmanızı arz ede
rim. 29 . 8 . 1975 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

Sorular: 
Kurulması düşünülen MEYAK için 657 sayılı Ya

sanın 190 ncı maddesi uyarınca memurlardan kesilen 
% 5'ler üzerinde hak sahiplerinin endişesi haklı ola
rak yaygınlaşmaktadır. Yasanın açık hükmüne rağ
men konunun uzun süredir gerçekleşmemesi bizim de 
endişemizi arttırmaktadır. Bir Parlamenter olarak ko
nuyu değerlendirmek ve gereğini yapabilmek için aşa
ğıdaki soruların yazılı olarak tarafınızdan yanıtlanma
sını saygıyle rica ederim. 

1. 657 sayılı Yasanın 190 ncı maddesi uyarınca 
5 senedir memurlardan kesilen % 5'lerin faizleriyle 
birlikte bugünkü banka tutarı kaç liradır? 

2. Bu paranın bazı kişi ve kuruluşlara kredi ola
rak dağıtıldığı doğru mudur? Doğru ise, kimlere 
ve hangi yetkiyle dağıtılmıştır? 

3. Doğru değilse, olanakları çok dar olan memur
lardan kesilen bu kadar paranın banka kasalarında 5 
senedir yatması ekonomik görüşe uygun mudur? 

4. Engeç 30 . 11 . 1971 tarihinde çıkması gereken 
MEYAK Yasasının bugüne kadar çıkmamasını Hükü
met Başkanı olarak nasıl izah edersiniz? Ve bu ko
nuda acele bir çözüm yolu düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 30.11.1975 

Sayı: 111807 - 624/26798 
Konu: Senatör Sayın Niyazi 
Ünsal'm MEYAK'a ilişkin ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7/403 - 7045 - 3130 
İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

Dairesi Başkanlığının 1 2 . 9 . 1975 tarih ve 77-232/4906 
sayılı yazısı. 

Başbakanlığın ilgideki yazıları ekinde gönderilmiş 
bulunan Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi sayın 
Niyazi Ünsal'm MEYAK'na ilişkin yazılı soru önerge
sindeki soruların cevaplan aşağıda takdim olunmuş
tur. 

1. 28 Ekim 1975 tarihi itibariyle MEYAK % 5 
kesintilerinin durumu: 

Toplam kesinti : 3 034 698 169,74 
Toplam faiz : + 347 490 196,32 

Genel toplam 3 382 188 366,06 

Dağılımı: 
Hazine bono ve tahvillerine yatırılan 1 533 050 000,— 
Devlet Yatırım Bankası » 1 550 573 608,91 
Emeklilik ve ölüm nedenleriyle iade 
edilen 10 641 294,92 
Hesapta mevcut miktar + 287 923 462,23 

Toplam 3 382 188 366,06 

2. Miktar ve dağılımı soru l'in cevabında belirtil
miş bulunan MEYAK kesintilerinin kısmen de olsa 
kredi olarak özel kişilere veya kurumlara verilmesi 
söz konusu değildir. 

Bununla, beraber Memur Yardımlaşma Kurumu 
faaliyete geçinceye kadar, keseneklerin değerlendirme
sini sağlamak ve böylece Kurumun başlangıç teknik 
faizi açığına düşmesini önlemek amacı ile ve Kurum 
faaliyete geçtikten sonra istek üzerine derhal geri Öden
mesi kaydıyle Devlet Yatırım Bankası tahvillerine ve
ya Hazine bonolarına yatırılması, 21 . 4 . 1971 tarih 
ve 7/2267 sayılı Bakanlar- Kurulu ile kabul edildiğin
den, keseneklerin bir kısmı Devlet Yatırım Bankası 
tahvillerine, bir kısmı da Hazine bono ve tahvillerine 
yatırılmış bulunmaktadır. 

3. Cevap 2'de belirtildiği gibi MEYAK kesinti
lerinin tamamının banka kasalarında yatması söz ko
nusu değildir. Bu keseneklerin büyük bir kısmı mez
kûr tahvil ve bonolara yatırılmakla ekonomik görüşe 
uygun olarak değerlendirilmektedir. 

4. Halen üzerinde son çalışmaların yapılmakta 
olduğu MEYAK Kanun tasarısı önümüzdeki yasama 
döneminde Meclislere sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi. Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve ilçelerindeki orta ve li
se dereceli okulların boş olan öğretmen kadrolarına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
Erdemin yazılı cevabı. (7/406) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı arz 
ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Naİbantoğlu 

1. Erzurum ve ilçelerindeki orta ve lise dereceli 
okulların 1 Eylül 1975 tarihindeki öğretmen kadrola-
nndaki boş kadroların bildirilmesini, 

2. Bu boş kadrolara Eylül 1975 ayı sonuna kadar 
atamaların yapılıp yapılmayacağının bildirilmesini, 

3. Erzurum ve ilçe köy okullarındaki öğretmen 
kadrolarında 1 Eylül 1975 tarihinde boş kadro olup 
olmadığının bildirilmesini, 

4. Bu boş kadroların doldurulabilmesi için Erzu
rum ili emrine yetesiye ilkokul öğretmen verilip veril-
miyeceğinin bildirilmesini. 

Millî Eğitim Bakanlığı 31.10.1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031 - 2 - 363 
Bölüm: Parlamento - İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
i lgi: 5 . 9 . 1975 tarih ve 7064 - 3140/7 - 406 sa

yılı yazınız; 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğ
lu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. Erzurum ili merkez ve ilçelerindeki orta dere
celi okullarda 53 öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır. 

2. Bu okullardaki münhal olan öğretmen kadro
ları Eylül dönemi mezunları ile kapatılacaktır. 

3. Erzurum ili merkez ve köy okullarında 772 ilk
okul öğretmenine ihtiyaç bulunmakta idi. 

4. Bu ihtiyacı karşılamak için, genel yer değiştir
melerle 43, mazeretli olarak 28 ve yeni atamalarla da 
752 olmak üzere 823 öğretmen verilmiştir. 

Yeniden atanan öğretmenlerin istifa etme ve göre
ve başlamama gibi durumları ile Erzurum ilinin doğal 
şartları da gözönüne alınarak 51 öğretmen fazladan 
verilmiştir. Bu itibarla, adı geçen ilde boş kadro ve 
öğretmensiz okul söz konusu değildir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep - Kilis - Hassa yolunun 
Kilis'i kat eden kesimine dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Fehim Adak'in yazılı cevabı. (7/412) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile 
arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru: 
Gaziantep - Kilis - Hassa yolunun Kilis'i kateden 

kesiminin ağır trafik için çok yetersiz hale gelmesi 
nedeniyle gabarisi kamulaştırılması ve genişletilmesi 
plânlanmış, geçişin aplikasyonu yapılmış olduğu ve 
1975 programının beş milyonluk şehir içi geçişleri bö
lümünde yer aldığı halde, mevsimin ilerlemesine rağ
men henüz faaliyete geçilmemiş olmasının sebebi ne
dir? 

Şehir geçişi yerine çevre yolu düşünülmekte ise, 
bunun etüdü yapılmış, maliyet mukayesesine gidilmiş 
midir? 

Planın yıllık diliminde şehir geçişi programlandığı 
halde 77 sayılı Kanuna göre aynı prosedürle değiştiril
meden, Bakanlık tasarrufu ile uygulamadan kaldırılma
sı planın bağlayıcılığı prensibi ile nasıl bağdaşmakta
dır? 

Hükümet değişiklikleri bir önceki Hükümetin ha
zırladığı programının da değiştirilmesi sonucunu doğu
rursa uzun vadeli kalkınma planının gerçekleşmesi na
sıl mümkün olur? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 3.11.1975 

Özel Kalem 
Sayı: 3058 

Konu: Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri'nin yazılı so
rusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 19 . 9 . 1975 gün ve 7116/3151 - 7/412 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri'nin Gaziantep - Kilis şehir işi geçişine dair yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 
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Kilis şehir içi geçişi proje programındadır ve etüt 
çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak, Kilis ge
çişinin evvelce şehir içinden yapılması düşünülmüşse 
de, bilhassa ağır vasıtaların şehir içine sokulmasının 
sakıncaları göz önüne alınarak, çevre yolu şeklinde 
geçilmesi fikri daha uygun mütalaa edilmiştir ve bu 
yönde de etütlere devam edilmektedir. 

Kilis geçişinin istimlâki için 1975 yılında münha
sıran ayrılmış bir tahsisat bulunmamaktadır. Ayrıca, 
Kilis şehir geçişinin yapımı için ayrılan tahsisat 5 mil
yon lira olmayıp, bakım faslından sadece 200 000 
lira ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep Havaalanı inşaatına dair so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'in ya
zdı cevabı. (7/415) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile 
arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
68 E040230 proje No. lu Gaziantep Havaalanı in

şaatı halen hangi aşamadadır? 
Çalışmalar, esasen gecikmiş olan projenin 1975 

programının öngördüğü sürede gerçekleşerek alanın 
hizmete açılmasına elverecek çabuklukta mıdır? 

1975 için öngörülen 23 250 000 liralık dış yatırımın 
finansmanı sağlanıp siparişler yapılmış mıdır? Bunlar 
içinde V. O. R. cihazı da var mıdır? 

Alanın kesin olarak hangi tarihte hizmete açılması 
planlanmıştır? Alan, planlanan tarihte Ulaştırma Ba
kanlığının emrine verilebilecek mîdir? 

....>... 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 3 . 11 . 1975 

Özel Kalem 
Sayı: 3060 

Konu : Gaziantep Senatörü Salih 
Tanyeri'nin yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 19 .9 .1975 gün ve 7117-3152-7/415 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri'nin Gaziantep Havaalanı inşaatına ilişkin yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

— Gaziantep havaalanı inşaatı, 1968 senesinde 
etüt proje olarak yatırım programına girmiş olup ge
çen zaman içinde 1972'de, 1975'de ve 1976'da bite
cek şekilde süresi uzatılmıştır. Bu uzamalara, hava
alanında yapılması talep edilen yeni işlerin parça par
ça olarak Bakanlığımıza intikali ve memleket şartlan 
sebebiyet vermiştir. 

Halen, pist inşaatı bitirilmiş olup terminal binası 
inşaatı Ocak 1976'da, kontrol kulesi ve seyrüsefer teç
hizatı ihalesi Eylül 1976'da bitecektir. 

— Çalışmalar, projenin süratle bitirilmesine im
kân sağlayacak şekildedir. 

— 1975 yılı için öngörülen dış yatırımın gerçek
leşmesi konusunda gerekenler, eldeki imkânlar ölçü
sünde yapılmaktadır. Konunun, sadece Bakanlığımıza 
ait bulunmayıp Maliye Bakanlığı ve Merkez Banka
sı imkânları ile ilgili tarafı da vardır. VOR cihazı, bir 
ay içinde Ulaştırma Bakanlığının Devlet Hava Mey
danları işletmesi Genel Müdürlüğüne teslim edilecek
tir. 

— Alanın kesin olarak 1976 Eylülünde komple ça
lışması planlanmıştır. Ulaştırma Bakanlığı ve Türk 
Hava Yolları isterse, Mart 1976'da kısıtlı şartlarla 
hizmete açabilir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

< e ı •<».-

- 103 -



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

2 NCÎ BİRLEŞİM 

4 . 11 . 1975 Salı 

Saat : 15,00 

I 
- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
- Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
cetveli. 
- Başkanlık Divanı seçimi. 
- İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARıNDA TVEDILÎK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A — ÎKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B — BIRLNCL GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

A 

1. -
dağıtım 

2. -
B 

•» <9>-e <:ga» f -


