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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adana üyesi Mehmet. Una İdi, evvelki Birle
şimde vâki sataşma dolayısiyle kendisine söz ve
rilmemesi konusunda, gündem dışı konuştu. 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Kasın -
Yayın ve Turizm Hakanı Kfmıran Evliyaoğ-
lu'na, İmar ve İskan Bakanı Muhiddin Cüveır-
in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
Tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Anayasa .Mahkemesi yedek üyeliğine Şem
settin Akça oğlu seeil.di. 

Anayasa. Mahkemesi üniversite adayı olarak: 
seçilecek üye konusunda yapılan görüşme so
nunda, üniversite adaylarının üniversitenin 

kendi bünyesi içinden olması hususunda kanun
da kesin bir hüküm bulunmaması, kanunun 
değiştirilmesine de vaktin müsaidolmaması se
bepleriyle üniversitenin görüşüne uyularak se
çim yapılmasına dair önerge kabul edildi. 

28 . 5 . "191)2 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak. üzere Birleşime son verildi. 

Katip 
Başkan Aydın 

tfuad Hayri Ürgüplü 'Fikret Turkangü 
Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

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

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTÎPLER : Fikret TurhangiH (Aydın), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN -- f!4 neü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.') 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz var, gündenn 

3. — SEÇİMLER 

/. --- Anayasa Mahkemesi üye seçimi. 

BAŞKAN •— Seçime başlamadan evvel üç 
kişilik bir tasnif' heyeti seçeceğiz. 

Bahattin Özbek (Kütahya) burada mı? (Yok, 
sesleri) 

Cavit Okyayuz (içel) burada mı? (Yok, ses
leri) 

Refet Aksoyoğiu, burada mı! (Yok. sesleri) 
Mucip Ataklı (Tabiî Üye) 
Enis Kansu (İzmir) 
Hüseyin Kalpaklıoğiut Kayseri) 
Sayın Senatör Selfıhattin özgür'den itibaren 

v(>y toplamağa başlıyaeağız. 3 adayın ismi bir 

rey puslasının üstüne yazılmıştır. Bu üç isim
den ikisini çizip birisini bırakacaksınız. 

İHSAN IIÂMlT TİCREL (Diyarbakır) — 
Seçim hakkında söz istiyorum, efendini. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) 

Muhterem Başkan, muhterem senato üyeleri; 
dün aldığımız karar, seçimin bugün yapılması 
mahiyetindedir. Gösterilen namzetlerden bili
nin seçilmesi merkezindedir. Yalnız, bu kara
rınız, evvelce alman kararın hilâfında oldu
ğu için, bir noktanın belirmiş olması lâzım. 
gelmektedir. 

Zannediyorum ve fiyledir: Senatonun secim 
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karan vermesi, Millet Midis i Anayasa Komis
yonunun ve Üniversitelerarası kurulu)} uokiai 
nazarını ka.yns.!/. sar is i / kabul "imis olmak ma
nasına değildir. Ancak Anayasa A i r:.! ı k < mesnon 
bir aıı cvvcı ieşekküî ölmesi ve ihtilafın t,iade 
naile d i lmes i merko / ind i 'Un ' . Bu n o k t a m a zajmı 
geçmesi muvafık (..Jur kanaatmdayım. (Doğru 
s.'slej-i, adaş lar ) 

BAŞKAN - Seçını< haşlıyoruz. arka<mşku\ 
(Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Seiâhat-

1in Özaür de.u haşlanarak <>\ J;ı r toplan ! ı. i 

BAŞKAN -••• Oyunu kulhınmıyan arkadaş 
\ \ v mı.' Oy toplama, muamelesi bitmiştir. 

'Tasnif yapıldı.) 
BAŞKAM Seçimin sonucunu .sunuyorum 

efendim. 

S cı i a 11) B a şka nl ı ğ ma. 
23 . ."» . .1962 tar ihinde yapılan Anayasa, Mah

kemesi üniversiteli asıl üye seçimi neticeleri aşa
ğıda. g'bsi eri i m iştir. 

Kâmuran lirkmenoğlu 4ü 
Dr. Bedie, Yörük '» 
i fiı t" (Jmorbaş 7 l 
Bos 1 

ur, 
Arz olunur. 

Tabii üye İzmir 
Mucip Ataklı Knis Kansıı 

Kayser i 
i İÜ:', 'yifi Kalpakboğlu 

BAŞKAN -•- 2 /3 çoğunluk sağlanamadığı içitı 
ikbıci t u r seçime geçiyoruz. 

fSeîfdıattin OzgürYien başlanarak oyların 
toplanmasına, geçildi.) 

BAŞKAN -- Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar !ûl l'oii kulkınsmlae. Oy toplama işlemi bit-
miştâ'. 

(Oyların ayırımına geçildi.) 

B A Ş K A N — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var m ı ' Oy toplama muamelesi bitmişi ir. 

Ovlama sonucunu sunuvorum. 

23 . 5 .1962 O : 1 
Senato Başkanlığına. 

23 . 5 . 1962 günü yapılan Anayasa Malike 
im si üniversiteler ası i. üyeliği s («imine .118 kişi 
iştirak etmiş ve netice !e Lûffi Ömerbas HM, Kâ
nı uran. ivekmcnoğlu li7 oy almışlardır. 

Arz olunur. 
Mucip Ataklı İOnis Ka.ıısu 

Hüseyin Kalpak! loğlu 
(İkinci tu r ) 

BAŞKAN -— Anayasa gereğince üçte iki ço
ğunluk sağlanamadığından üçüncü i ura, gecece 
ğiz. Salt çoğunluk sağlandığı takdirde- seçim te
kemmül etmiş olacaktır. 

((Jumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Seklimi -
I in Özgür 'den başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN -—- Oyunu, kullanmıyan arkadaş 
varsa, lütfen kullansın efendim. Oy toplama mu
amelesi bitmiştir. 

Seçim neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 . 4 . î'962 farili ve 44 sayılı Kanunun '•> ne? 

maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine iinivor-
siteler kurulunca, gösterilen asıl üyeli!; için. ya
pılan seçime ( IÎ0) üye iştirak etmiş ve netice
de (103) oyla ve (o) , turda, (Lût fi Ömerbaş) 
(salt çoğunluk]?,) .seçilmiştir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Mucip Ataklı Biıis Kansıı 
Üye 

I i üst yin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN ----- Anayasa Mahkemesine üye .seçi
mi bu suretle neticelendirilmiştir. İki asıl ve bir 
yedek üyeyi Yüce Senato seçmiş bulunmaktadır . 
Üniversite adayı Tiût.fi Ömerbaş 103 oy alarak 
salt çoğunluğu temin, etmiştir. 

Yarın, Saym Cumhurbaşkanımızın Anayasa 
Mahkemesi üyelerine andieme töreni tert ibi sebe
biyle toplantımızı saat 16 da yapacağız. Yar ın , 
24 Mayıs 1962 Perşembe günü saat 10 da. top
lanmak üzere Birleşimi kapat ıyorum, 

Kapanma saati : 16,10 




