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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

'Başbakan ismet İnönü tarafından teşkil olu
nan Hükümetin programı üzerinde görüşüldü. 

4 Aralık 1961 Pazartesi günü saat 15 t.e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Ordu 

Suad 11 ayrı tîrgüblü Şevket Koksal 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

B Î R Î N O I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tiğrel 
KÂTİPLER : Kudret Bayhaıı (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN Oturumu açıyorum, 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — (Çoğunluğumuz vardır. Celseyi 
açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri Özdilek'e izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi (3/8) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özdilek'e izin ve
rilmesi hakkındaki Kiyaset kararını okutacağım. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Öz-

dilek'in, mazeretine binaen, 4 Aralık 1901 tari
hinden itibaren, bir ay izinli sayılması Başkanlık 
])ivanmm 2 . 12 . J961 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüblü 

BAŞKAN — Sayın Fahri özdilekMıı, bir ay 
mezun kılınması hakkındaki Divan Kararını 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul top
lantı günlerinin tesbiti 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizce malûmdur 
ki, Dahilî Nizamnamenin 80 nci maddesinde Mec
lisin haftada, üç gün; Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri toplanması tasrih edilmiştir. An
cak, Meclis bunun hilâfına karar verecek olursa 
bunun da kabul edileceği Tüzükte musarrahtır. 

Hivaset Divanı şimdilik haftada iki gün: Salı 

— 168 
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ve Perşembe günleri toplanmayı muvafık gör
müştür. 

Şimdilik, kaydiyle, evvelâ haftada iki ;rüu top
lanma hususunu, sonra da günleri oyunuza arz 
edeceğim. Haftada iki gün toplanılması husu
sunda bir mütalâası olan var mı? Olmadığına 
göre, şimdilik haftada iki gün toplanma husu
sunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... FA-
miyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Senato Divanının kararı, bu iki günün Salı ve 
Perşembe olmasıdır. Divanda bu huşu;-: müna
kaşa edilmiş ve Salı, Perşembe günleri olmasın
da faydalar mülâhaza edilerek bu karara varıl 
mıştır. 

Fakat, bu kararın aleyhine bir takrir vardır. 
Onu okuyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu birleşimlerinin Pa

zartesi ve Çarşamba günleri yapılmasını arz 
ve rica ederiz. 

28 . 11 . 19(51 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri : 

Konya 
Sedat Çumralı 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Giresun 
Mehmet îzmen 

Konya 
Ahmet Onar 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Hatay 
Vehbi Aksoy 

Çanakkale 
llâlit Sarıkaya 

Mardin 

Ankara 
İ. Saffet Oınay 

Tokat 
Zihni Beti I 

Erzurum 
Nurettin Aynuksa 

Urfa 
Vasfı Cer ger 

Konya 
Muhittin Kılı<; 

Mardin 
Kemal Ora I 

Ankara 
Sabit Kocabeyoğlu 

Gaziantep 
Abdülkerim Saraçoğlu Nizamettin Özgül 

Bingöl Gaziantep 
Sabri Topçuoğlu Zeki îslâm 

Çanakkale Sivas 
Âli Aksoy Hulusi Söylemezoğhı 

Uşak 
Kâmil Çoşkunoğlıı 

BAŞKAN --- Efendim, şimdi Cumhuriyet 
Senatosu Divanı kararının aleyhinde. olan bu 
takririn izahı için Şecaat Çumralı arkadaşımız 
söz istemişlerdir. Buyurun efendim. 

"SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 
Başkanlık Divanının mütalâa ettiği husus, 
toplantının Salı ve Perşembe günleri yapılma
sıdır. Toplantı günlerinin Pazartesi ve Çar
şamba günieri yapılmasına dair olan bizim 
teklifimiz, Başkanlık Divanının düşüncesinin 
tanı aksinedir. Meclis toplantı günlerinde ve
killer de Meclistedir, milletvekili arkadaşlar 
da Meclistedir. Burada toplu bir halde gör
mek, görüşmek dertlerimizi kendilerine ilet
mek kolay olur. 20 küsur arkadaşımın da im
zası vardır. Bu itibarla toplantı günlerinin 
Pazartesi ve Çarşamba olarak kabul buyurma
nızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sedat Çumralı arkadaşımız, 
tüzüğün kabul ettiği günleri ikiye indirmek 
suretiyle aynen kabulünü lüzumunu ifade et
tiler. Tüzük hakikaten Pazartesi ve Çarşamba 
günlerini- kabul etmiştir. Fakat Divanın kara
rı tüzüğün tadil mahiyetinde olduğu için ev
velâ Divan kararını reylerinize arz etmek is
tiyorum. Toplantının Salı ve Perşembe gün
leri olmasını kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. (Anlamadık, sesleri) İzah edeyim 
efendim. Tüzükte toplantı günleri olarak Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yazılıdır. 
Bir defa üç günün ikiye indirilmesi Yüksek 
Heyetinizce kabul edildi. Günlerin tesbitine 
gelince, Sedat Çumralı ve yirmi arkadaşı top
lantının tüzükte yazıldığı gibi Pazartesi ve 
Çarşamba günleri olmasını ileri sürdüler. Se
nato Divanın 'kararı ise Salı ve Perşembe gün
leri olması mahiyetindedir. Bu, Tüzüğün tadi
li mahiyetinde olduğu için evvelâ bunu oya ko
yacağım. Toplantının Salı ve Perşembe günle
ri olması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret versinler... 

Top] antınm, arkadaş] arımızın takririnde 
teklif edildiği veçhile Pazartesi ve Çarşamba 
günü olmasını kabul edenler... 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu oylama 
usulsüzdür. Takrir sahiplerinin takririni izah 
etmeleri ve bu hususta müzakere yapılması 
lâzımdır. 

BAŞKAN -— Mehmet Ha zer Bey, 15 - 20 
senedir parlâmentodadırlar. Bilirler ki, oyla
nıl sırasında söz söylenmez. 

Takrir okunduktan sonra söz istiyenleri 
sordum. Takrir sahiplerinden yalnız Çumralı 
arkadaşımız söz istedi ve takrirlerini izah jetti. 
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Başka söz istiyen olmadı. Ondan sonra oyla
maya geçtik. 

Pazartesi ve Çarşamba günü toplanma hu
susunu tekrar oyunuza sunuyorum efendim. 
Bunu kabul edenler lütfen işaret versinler... 

35 reye karşı 55 reyle toplantının Salı ve 
Perşembe günü olması kabul edilmiştir efen
dim. 

3. — Başkanlığın; bâzı komisyonların henüz 
teşkil etmedikleri, Başkanlık Divanlarını ve Büt
çe Komisyonunun da Millet Meclisi Bütçe Komis
yonu ile temas ederek Karma Komisyonunu kur
maları ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 
de Parlâmentolar Birliği Türk Grupu için aday 
göstermesi hususundaki temennisi 

Bunların haricinde Divanın, muhterem he
yetinize bir maruzatı ve ricası daha vardır. 
O da şudur : Encümenler seçilmiş, fakat seçil
miş olan encümenler, toplanıp Riyaset Divan-
larıııı seçmemişlerdir. Riyaset Divanlarını seç-
miyen encümenlerin hepsi beş tanedir. Bu en
cümenlerin de bir an evvel seçimlerini yap
malarını bilhassa rica ediyorum. Efendim, 
seçimini yapmıyan encümenleri arz ediyorum; 
Dilekçe Encümeni, Kitaplık, Anayasa ve 
Adalet encümenleri, Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Encümeni, Dış 
İşleri ve Basın - Yayın encümenleri. 

Efendim, Kitaplık Encümeni zaten iki ki
şiden ibarettir. Bu encümenlerin lütfen yarın 
sabah toplanarak, Riyaset Divanlarını seçme
lerini bilhassa istirham ediyoruz. Esasen Sa
yıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını in
celeme Encümenleri toplanmadığı ve. murakıbı
nı intihabetmediği için, Millet Meclisi ve Se
natoya aidolan sarfiyat kanunen yapılamamak
tadır. Müşterek divan toplantısında bunun 
görüşüldüğü muhakkak. Şimdi arkadaşlardan 
rica ediyorum, hemen toplansınlar ve seçim
lerini yapsınlar. Bilmem isimleri okumaya lü
zum var mı? Mamafih okuyalım. 

Kitaplık Komisyonu : 
İbrahim Saffet Omay, özel Şahingiray, 
Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesapla

rını inceleme Komisyonu : 
M. Şükran Özkaya, Ömer Ergül, 'Sakıp 

önal, Rasim Ilancıoğlu, Osman Alişiroğlu, 
Mustafa özer, Halit Zarbun, Mehmet Zeki Tu-
lunay, Cenap Aksu... 
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BAŞKAN — Demin de arz ettiğim gibi müş

terek toplantı yapsınlar, bu müşterek toplan
tıda bir veya iki murakabe heyeti seçilsin. Bu 
iş yarına bırakılmasın da bu günkü Senato 
toplantısında bu işi yapsınlar. Diğer isimleri 
(okuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu (Adalet Ko
misyonu Başkanlılk Divanı ıseçimi yapıldı efen
dim, sesleri) 

Güzel. Bize henüz gelmedi efendim. 
Dilekçe Komisyonu üyelerinin adını okuyo

rum. efendim. 
Muzaffer YurdakuEer, Hidayet Aydmer. 

Mustafa Yılmaz Inceoğlu, Mehmet İlkuçan, 
Hamdi Oğuzbeyoğlu, Sırrı Uzunhasanoğru, Az
mi Erdoğan, Genişlettin Bulak, Vasfı Gerger. 

Simidi Bütçe Komisyonundan bir ricamız 
var : Bütçe malûımuâliniz Meclise tevdi edil
miştir . . . ay içinde Karana Komisyonun Büt
çeyi tetkik edip Büyük Millet Meclisine tevdi 
etmesi lâzımdır. Bundan maada Maaş Kanunu 
da çıkmadığı için arkadaşlarımız maaş alamı-
yaeaklardır. Tahsisat da ıhitnıiştir. Munzam 
tahsisat almak lâzımıdır. Onun için Bütçe Ko
misyonundaki arkadaşlardan rica ediyorum, 
Millet Meclisi Bütçe Komisyonu ile temas edip 
bir an evvel Karma Komisyonu kursunlar. Bu 
Karma Komisyon kurulmadan hiçbir şey yürü-
ımiyeeektir. Kendilerimden bunu rica ediyorum. 

C. K. M. P. grupundan da bir ricamız var
dır. Kendileri Parlâmentolar Birliği Türk Gru
pu için seçtikleri üyelerin isimlerini henüz bil
dirmemişlerdir. Bu gruplara gireeek arkadaş
ların ne zaman gidecekleri belli değil. Burada 
gruplar teşekkül edecek, davet vâki olduğun
da gideceklerdir. Diğer siyasi gruplar namzet
lerini göstermişlerdir. C K. M. P. grupundan 
da seçecekleri üyelerin isimlerini bildirmeleri-
ıı'i rica ediyoruz. 

Bir mesele daha vardır, bunu da ıttılaınıza 
arz edeyim efendini. 13u da kıyafet meselesidir. 
Yani Başkanın kürsüye geldiği zaırnan giyeceği 
elbise im ese leşidir. Bu hususta yer yer mütalâa
lar işitiyoruz. Bunun için Divan toplandığı za
man ve müşterek Divan toplantılarında bu me
sele mevzuubahsoldıı. Avrupa Parlâmento la-
rmdaki Reislerin, giydikleri elbiseler hakkında 
Hariciye Vefeâletinden aldığımız malûmata gö-
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hususlar Başkanlık Divanları anasında karar
ladı ınlaıcaktır. Burada da bâzı arkadaşlarımız 
en uygun olacağı düşüncesiyle Koyu renk elbi
se ile Reisleriniz huzurunuza çıkmakla üktifa 
ededeki erdir. Muvafık mı efendimi? (Muvafık 
sesleri) 
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re ingiltere'de peruka ve cübbe, Fransa'da frak 
giyiyorlar. Bunun haricinde Almanya, İsveç, 
Norveç gîbî memleketlerde reisler koyu renk 
eübise ile çıkmakla iktifa ediyorlar. Yalnız Mil
let Meclisinde frakla çıkıp burada elbise ile 
oturmak dikkati çekmez imi mütalâası mesole-
sdıni düşündük. Mil'le't Meclisi Riyaset Divanı 
uzun celse toplantılarında frak'in çoık sıkıntılı 
olduğunu ileri sürerek bu meselenin içtüzükle 
hallini derpiş ötmeye, frak mı giymeyi, koyu 
elbise mi yahut da hâkimlere, profesörlere lâ
yık (bir elbise ani ıgiymek lâzımdır? Bütün bu 

Gündemimizde görüşülecek başka bir şey 
yoktur. Kararınız veçhile haftanın ikinci top
lantı günü olan Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati. : 12,25 
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