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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık seçiminin derhal yapılmasına ve Baş
kan seçimi tamamlandıktan sonra Başkanlık Divanı
nın diğer üyelerinin seçimine geçilmesine dair tezke
resi reddolundu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ile Sinop Üyesi 
Nâzım înebeyli'nin, İçtüzüğün 8 nci maddesine göre 
hazırladıkları dağıtım cetveline dair önergesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve Sinop Üyesi Nâzım înebeyli'nin vermiş 
oldukları önergenin özel Geçici Komisyona havale

sine dair önergesi oylandı ve oylama sonucunda ka
bul ve reddi hususunda eşit sayıda oy kullanıldığı 
Genel Kurula bildirildi. 

6 . 1 2 . 1975 Cumartesi günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Başkan 
Sadi Irmak 

Kâtip 
Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 

Kâtip 
Bursa Üyesi 

Barlas Küntay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Tekili Arıbunın 

KÂTİPLER : Abdülgani Demiıkol, (Urfa), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye- j Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 
leri; 14 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak'in, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından çekildiğine da
ir tezkeresi. (3/702) 

BAŞKAN — Geçici Başkanlıktan gelmiş olan bir 
tezkere var, okutuyorum: 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz, geçen zabıt 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici Başkanlık görevine devanı etmek imkânı

nı göremediğimden, bu vazifeden ayrıldığımı ve du-

Not : Sayın Nazif Çağatay ve Sayın Hasan Oral'a 
da yazılmıştır. 

ru-mdan benden sonraki yaşlı üye olan Sayın Tekin 
Arıburun'u haberdar eylediğimi saygı ile arz ede
rim. 

Sadi Irmak 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Başkanı 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 
Geçici Başkanın vermiş olduğu yazıyı okutmuş 

bulunuyoruz. Bu suretle neden dolayı bugün kürsü
ye çıkmış olduğumu bilgilerinize sunmuş oldum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir önerge da
ha var Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 
Bu mukaddes ve kutsî vazifeyi, Cumhuriyet Se

natosunun Başkanlığı görevini, sırf çok büyük bir 
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şeref saydığım için ve vazife icabı kabul etmiş bu
lunduğumu bilhassa belirterek arz etmek isterim. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, geçen zabıt hakkında söz istiyo
rum. (C. H. P. sıralarından «Mümkün değil» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bize yazılı ola
rak bildirmeniz lâzımgelir, İçtüzük mucibince. Lüt
fen bir önerge gönderin, ona göre muameleye koya
yım. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nihat Erimin, 
Başkanlık Divanı seçimi için gruplar arasında yeni
den çalışılmasına imkân sağlamak üzere Birleşimin 
ertelenmesine ve 9 . 12 . 7975 Salı günü saat 15.00'te 
toplanılmasına dair önergesi. (4/249) 

BAŞKAN —Sayın arkadaşlarım; 
Bugünkü oturumumuzla ilgili olan usul yönün

den önemli bir önerge vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
1. — Dağıtım cetveli için ortak bir sonuca var

mak amacıyle gruplar arasında yeniden çalışılması
na olanak sağlamak üzere, Genel Kurul toplantısının 
şu anda ertelenmesini, 

2. — Evvelce Genel Kurulun her gün çalışması 
için alınmış olan kararın bu defaya özgü olarak, 
Genel Kurulun gelecek ilk birleşiminin 9 Aralık 1975 
Salı günü saat 15.00'te yapılacak şekilde değiştiril
mesini saygı ile öneririm. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 
Toplantımızla ilgili çok önemli bir önergedir, 

bunu oylarınıza arz edeceğim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Aley

hinde söz var. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Aleyhin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, oyları

nıza arz etmek için evvelâ bir lehte, bir aleyhte söz 
vermek mecburiyetindeyim. İsteyen varsa ona göre 
söz vereceğim efendim. Aleyhinde söz mü var efen
dim? 

Sayın Uğur Alacakaptan, buyurun efendim, aley
hinde. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim, 
sanıyorum bu önergeyi 36 günden beri yaptığımız 
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bütün mesaiyi, çalışmaları ciddiye almayan bir öner
ge olarak kabul etmek lâzımdır... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lehinde 
söz istiyorum. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Eğer 
iki kişiye söz veriyorsanız ben de aleyhinde söz isti
yorum. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Türki
ye Cumhuriyeti Senatosu, Millet Meclisiyle birlikte 
henüz Başkanını seçememiştir. Bu konunun vahame
tini takdir buyuran üye arkadaşlarımız geçen hafta
larda verilen önergeyi kabul etmek suretiyle her gün 
çalışmaktadırlar. Bu vahameti azaltan, meselenin çö
züm yoluna girdiğini gösteren hiç bir belirti yokken; 
bugün böyle bir önerge ile karşıkarşıya kalmamız, 
sanırım; buna müspet oy kullandığımız takdirde, za
ten ağır olan sorumluluğumuzu, zaten cevap ver
mekte güçlük çektiğimiz soruların sayısını artıracak
tır. 

„ Gruplar arasında bir görüşme zaruretinden bah
sediliyor. Bu bir zaruretse, bir gün tatile girer yarın 
yine toplanırız; ama herhalde Salı gününe kadar bir 
tatil yapmak için hiç bir zorunluluk yoktur. 

Sanırım, bir yandan kamuoyuna, bir yandan bi
ze oy vererek bizi buraya gönderen kişilere karşı; 
kendimizden evvel bunlara karşı büyük sorumlulu
ğumuz vardır. Lütfen, bu önerge hakkındaki oyları
nızı bu sorumluluğunuzu hatırlayarak kullanınız. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alacakap

tan. 
Lehinde, buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde olan konuşmayı dinledi
niz; lehinde söz isteyen yoktur. İşarî oylarınıza arz 
ediyorum, önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge büyük bir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Birleşimi... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Sayın Celikbaş'ın önergesi var efendim. 

BAŞKAN — Birleşimi, 9 Aralık 1975 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saat i: 15.10 
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