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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde iki olurum yapan Ueiıel Ku
rul da, : 

Hask;ı ti Şutu I Hayr i Ürgüplü, Başkanlık se
çiminde bugüne kadar yapılan oylamalarda 
oyların donmuş bulunduğunu, seçimi sonuçlan-
dırabiimek için kendisine oy verilmemesini rica. 
etti-

M araş Üyesi Nedim Evl iya; İşçi Part is i 
adı.n'a radyoda, yapılan seçim konuşmasının 
kalk;! I.a.lirik edici olduğunu ve suç ıınsurla-
i'inı ilıliv<ı ett iğini beyanla, bu hususlara, Hü 
mel tu d ikkat in i çekti. 

('ıımhıırivet Senatosu Başkam 'secimi ieiıı 

yapılan seki/ oylamada da, aday la rdan hiçbi
risi. yeter çoğunluk oyunu a lamadıklar ım 
dan, seçime gelecek Birleşimde devanı oluna
cağı bildirildi. 

'•> Iv'asım İ9<>3 Sah günü saat, 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

İhsan Hamil Tif/rrl 

K â ü p 
(«aziantep 

yizami'îiİH Öz'(/iil 

Kât ip 
Adana 

Sakıp Önal 

Kât ip 
Yozgat 

Sadık Arluh'mac 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Uü-porlar 
1. Türkiye ile Afganistan arasında, akde

dilen Kültür Aın! I asm ası um orı avla um asm in 
uygun bulunduğu hakkındaki, kamın tasarısının 
Millet Meclisince kabili olunan meluİ ve C u m 
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Y a y ı n ve Tıı-
rtızim v» Milli Bğitlm komisyonları raporlar ı 
ı Al. Meclisi i/23<i. ('. Senatosu 1/292) (S. Sa
yısı • :::;1) | Dağıtma tarihi : I . II . 19f)3 | 

2. Tcievizyou. rilimleri vasıtasiyje prog
ramların mübadelesine d'air A v r u p a Andlaşma-
«mm onaylanmasının uygun bulunduğu 'hak
kındaki kanun f asarısın in Millet Meclisince 

kabul olunan metni, ve Cumhur iye t Senatosu 
Dışişleri Basın - Yayın \v Turizm ve Millî Eği
tim komisyonları raporlar ı ( M . Meclisi 1/319, 
C. Senatosu 1/294) (S. Sayısı : 1132) [Dağıtımı 
tarihi : I . J !. . 19ü»j 

3. - Türk iye ile İ ran aras ında akdedilen 
Kültür Andlaşmasınıu onaylanmasının uygun 
bu lunduğu hakkındaki k a n u n tasarıs ının Millet 
Meclisince kabul oJumnı metni ve Cumhur iye t 
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Millî Bğitim komisyonları raporlar ı (M. Mec
lisi I/22K, C. Senatosu 1/291) (S. Sayısı : 330) 
| Dağıtma tar ihi : I . 11 . 1963! 



BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (G-asiantep) Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birlerimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak! ir, 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
mu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, otum-

SEÇİMLER 

1. — Başkonhk Divanı seçimi. 

'BAŞKAN — Başkan secimi için 20 tıci tura 
geçiyoruz. 

KAZİM YIKDAKUL (Sarkarya) — Sayın 
Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Muhte
rem arkadaşlarım, üç günlük mesaimiz maale
sef bizi bir arpa boyu yürütmedi. Bu, bütün 
senato i' arkadaşlarınızı üzdüğü gibi bütün 
memlekette üzüntü yaratan bir hâdise olmak
ta devam etmektedir. 

Maalesef büyük partiler ve Koalisyon ka
nadını teşkil eden partiler, yanlış bir anlayış 
içindedirler. Bir meseleyi halletmek istiyor 
muyuz eğer mesele koalisyon partileri arasın
da halledilebileeekse derhal koalisyon parti
leri olarak toplanıyoruz, meseleyi bu partiler 
arasında hallediyoruz. Heyeti Umumiyeyc ge
tiriyoruz ve nisabı temin ediyorsak mesele 
halloluyor. Ama, bu haliyle diğer partilerin 
aıeaba ııoktai nazarı nedir? Acaba bu ııoktai 
nazarda toplanmak mümkün değil mi? Bunu 
•düşünmek yok. Ayrıca diğer bir mesele, bu 
hususu koalisyon kanatlariyle konuşmaya lü
zum yok. İki büyük parti bir centilmen anlaş
ması yapıyor ve mesele bir emri vâki hâlin
de, bir anane haline so'kulmak suretiyle getiri
liyor, önümüze. Fakat bütün meseleleri iki 
partinin anlaşmasiyle halletmek yanlış ken
di aramızda meseleyi halletmek basit diyo

rum, özür dilerim; ama bu yolla halletmek 
maalesef mümkün olmuyor, (lörüyoruz ki bü
yük iki partinin diğer partiler ve müstakil 
arkadaşları nazarı itibara almamakla yapmış 
olduğu anlaşma bir netice vermemektedir. 
Hesap açık; bu iki parti, parti olarak anlaşsa da, 
bu anlaşmaya diğer arkadaşlar iştirak etmez 
ise demekki meselede bir çözüm noktası bul
mak mümkün değildir. Şu halde, bundan son
ra Senatomuzda çok sayın iki partiye rica edi
yoruz; meseleleri yalnız kendi aralarında hal
letmeye çalışmasınlar. Keza koalisyon parti
lerine de rica ederiz ki, muhalefet partisinin 
düşüncesi ne olursa olsun nazarı itibara alma
dan öyle bir mevzuu getirip buraya sürmesin
ler. Şu halde, dün iki büyük parti burada ko
nuştular, bir netice istihsal edilemedi. Bugün 
de ümidederim ki, istihsal edilebilsin. Bu, sa
mimi arzumuzdur, ama bu yanlış zihniyetle 
meseleleri çözmek ve halletmek, mümkün de
ğildir ve'ulmıyacaktır. O halde diğer parti
leri ve diğer arkadaşları hiçe sayarak bir ko
nuşmaya gitmek, bir müzakereye gitmek doğ
ru değildir. Öteki arkadaşları da, V. T. I*, li, 
('. K. M. P. li. M. P, li arkadaşları da, tabiî 
üyeleri, kontenjandan gelen arkadaşları ve 
müstakilleri de toplıyarak müştereken fikir
leri bir noktada teksif etmenin, bir noktada 
birleşmenin imkânlarını sağlamaya çalışalım. 

i Aksi takdirde bu donmuş reyler bizi selâmetli 
bir yola götürmeye kâfi gelmiyecektir. Bir 
netice hâsıl ulmıyacaktır; biz de vazifesini 
yapmıyan insanlar durumuna düşeceğiz. 
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C. Senatosu B : 4 
İkincisi muhterem arkadaşlar , biz Millet 

Meclisine bağlı değiliz. Müstakil olarak me
selelerimizi hallederiz. Bizim haysiyetimizle 
ilgili bir mesele olduğu zaman, «Hayır biz 
onların dümen suyuna, girıniyeceğiz.» diye 
bangı r bangır bağırıyoruz, fakat seçime ge
lince de meseleyi Millet Meclisindeki duru'nıa 
göre halletmeye çalışıyoruz. Çök rica ediyo
rum, bunu da nazarı i t ibara a larak hareket 
edelim de bu meseleyi a r l ık burada neticelen
direlim, inşallah. Reyler bu noktada toplan
sın, netice istihsal edilsin. Eğer netice istihsal 
edilmezse bütün gruplarda ki arkadaşlar ı bir 
toplant ı yapmaya, ve bu noktada toplanmala
rını tekli!' ediyorum, mâruzâtım bundan iba
ret t i r . (Alkışlar) 

5 . 11 • 1963 O : 1 
Mevzuubahsolan şey ş u d u r : Un çok sandalyeye 
sahibolau Adale t Partisi , Senato Başkanlığı 
mevzuunda hak iddia etmeye yetkil i olduğu 
iddiasındadır . Ye bu kabul edilmiştir. (Ana
yasaya. aykırı sesleri) müsaade buyurun . Ana
yasanın 84 neü maddesi part i lerin aday gös-
teremiyeeekleri mânasını tesbit etmiştir . Yo'k-
sa çoğunluğa sahibolan bir part inin Başkanlık 
Divanında, Başkanlık gibi en ağır mevkii, 
mevzuubahsediien yeri hiç bir hak iddia et
meden arzu edilen şekilde diğerine terk ede
cek mânasını tazammun etmez. Eğer bu işte 
bir anlaşmazlık olmuşsa bunda kusur herke
sindir. Faka t zannedersem 'ki, hiç birimizin 
diğerini i thama hakkımız yoktur . Biz haki
katen Senatonun mâna ve hüviyeti ile bağda
şan kişileriz ki, bundan hiç kimsenin şüphesi 
ve endişesi olamaz. Binaenaleyh, t u r l a rda bu
gün küçük bir tak ım oyunlardan sarf ınazar 
etmek suretiyle bir neticeye varmak zorunda
yız. Eğer varmazsak bunda, va rmamak ta ıs rar 
eden ve bu iddiada olanlar kabahat l idir . (Bra
vo scsLeri) 

Çünkü, bu Meclise gelen herkes hüviyeti 
i t ibariyle seçilmeye hak kazanmış kişilerdir. Bu
rada ne olur? Ancak X ile arasında formas
yon bakımından, yetişme b a k ı n d a n , tecrübe ba
kımından bir ayırma mülâhaza mevzuubahis ola
bilir. Bu ne zamana k a d a r olabiür? Bu sebeple 
işi dejenere edecek k a d a r ileri götürmemek ica-
beder ve bu a rada hiç kimse diğerini i thama yet
kili değildir. Binaenaleyh, seçimin bir neticeye 
varmak ist idadım gösterdiği şu anda hepimiz 
bir diğerimizi i tham etmekten vaz geçelim ve bit 
işi b i t i rmek için teşebbüslere geçelim ve seçim
de mâkul netice istihsal etmeye gayret edelim, 
saygılarımla. 

F E H M İ ALPASLAN (Ar tv in ; -~ Arkadaş
larım konuşmalar ı devam ederse ben de usul 
hakkında söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Zaten usul hakkında konuşulu
yor. 

KLHMİ ALPASLAN (Artvin) — Konuşan 
a rkadaş la r tamamiyle kendi taleplerine, trendi 
yollarına bizleri götürmek gibi bir kötü yol 
tu tuyor lar . 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan tu r l a rdan bir 
fayda olmadığı anlaşılmıştır. Konuşan arkadaş
ları bir kere d in l iyd im, belki bir hal yolu bula
biliriz, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN S Al.M SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar ını , ar
kadaşımız Kâzım Yurdaku l hakika ten reali
telere hem yaklaşt ı hem de bizatihi kendile
ri reali telerden uzaklaştı . Mevzuubahis 84 ncü 
madde bütün hadiselerin çözüm noktasıdır . 
Eğer 84 ncü madde ile ilgili Senatonun ilk 
açıldığı günlerde .Başkanlık Divanının tarzı 
teşekkülü hakk ındak i savunmalarımız, taraf
sız bir gözle Anayıasanın re alksiy öner nrâınaısı ile 
kabul edilip Başkan ile Başkanlık Divanının tar 
zı t e rekkübünün hususiyeti de göz önüne alınmış 
olsa idi bugün bu ihti lâfların hiç birisi ile 
karşı laşmazdık. Böyle bir seçimin uzaması , 
tu r la r ın devam etmesi meclislerin hiçbir za
man haysiyeti ile ilgili bir durum arz etmez. 
Burada iki büyük par t in in , diğer par t i ler i ve 
tarafsız ve kontenjan, üyelerini nazarı i t ibara 
a lmadan hareket e t t ikler i hakk ındak i iddia 
gayr ivâr i t t i r . Sebebine gelince; 84 ncü madde
nin mânası teşrih edildiği zaman bunun en çok 
sandalyeye sahip par t inin hakkı olduğu yo
lunda zabıt lara geçmiş Senatonun Heyet i Umıı-
miyesinin kabul ett iği müta lâa la r mevcut tur . 
Biz Cumhur iye t Senatosu ile Meclisin müsta-
'kil hüviyet i bakımından bütçelerinin ayrı lma
sını istediğimiz zaman, maalesef Bütçe Encü
meninde ki arkadaşlar ımız buna ilt ifat etme
diler. Biz muayyen bir noktaya gelinceye ka
da r kendi arzuladıklarımızı , bu muayyen bir 
nok tadan sonra da umumi arzunun toplandığ ı 
nok taya doğru bir yönelme gösteriyoruz. I 
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C. Senatosu B : 4 
Sayın Hazer buyurun. (Yok sesleri) 
KÂZIM YURDAKUL (Sakaıya) — ElVndim 

bendeniz 84 neü maddenin tahlilini yapmadım, 
bu hususta bir beyanda bulunmadım, \okla i 
nazarımda Sayın Sarıgöllü ile bir fikir ihtilâfı 
halinde değilim. Yalnız, ben müşterek olarak 
yapılacak bir toplantının verimli olacağım bu 
toplantının yapılı]) bir noktada birleşilebileceği 
•kanaatimi izhar ettim. Bu bakımıdam arkadaşım 
beni yanlış anlamıştır. Sonra ben burada hiç 
kimseyi töhmet altında bulundurmak istemedim. 
Hiç ki-mseyc serzenişte bulunmadım. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen ar
kadaşlar? Buyurun Sayın Ertuğ. 

CELAL ERTUÜ (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, değerli senatörler. Bendeniz, evvelemir
de şöyle bir zihniyetin Senato olarak karşısına 
çıkmamızın lüzumuna kâaniim. Denilmektedir 
ki, «seçimlerin turlar halinde devamı Parlâmen
to haysiyetini zedeleyici bir olandır.» Bu sure
ti kafiyede doğru değildir-. Bu fikrin kaışısm-
da durmamız, parlamenter demokratik: rejimin 
müdafaası için bir zarurettir. Bu, tabiî bir 
neticedir. Çünkü, Anayasamız nispî seçim pro
sedürünü kabul etmiştir. Nispî temsil in de bun
dan tabiî neticesi olamaz. 

Arkadaşlarımızın, partiler arasındaki anlaş
maları, iktidar muhalefet arasındaki münasebet
leri bu seçimler içimle yorumlamaları da doğru 
değildir. Burada Yüksek Senatonun her üyesi 
Senato Başkanlığına lâyık insanlardır. Devam 
edecek turlarda Heyeti Umumlyenin •itimadını 
kazanmak ve bunun neticesin:!;' bir Senato Baş
kanınım çıkması elbette vâki olacaktır. Onun 
için tınların dönmesi tabiîdir. Şuna kaaniim 'ki 
hiç biranız istemezdiniz. Aramızdan ..bir başka
nım empoze edilerek, bizim oy kullanma hakkımı
zı tecavüz edilerek âdeta bir hamlede çıkmasını 
elbette istemezsiniz. O halde hepimizin tek tek 
vicdanında ımakesmıi bulacak takdir reylerini 
devam ettirmek ve bu türlü yorumları ortadan 
kaldırmak vazifemizdir. Nihayet seçilecek baş
kan, ne hu partiden ne şu partiden ve iktidara 
dayanan bir halkan değil, tarafsız olacak C. Se
natosuna hizmet edecek bir insandır. O hakle de
vam edelim, doğruyu ve hakikati neticelendire-
11ün, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand... Afe-
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dersiniz Sayın Birand bir dakika. Söz sırası Sa
yım İskender Cenap Ege'dedir. 

ÎSKENDEK CENAP ECE (Aydın) — Çok 
muhterem, arkadaşlarım, vaktinizi alacağımı için 
özür dileyerek sözlerime haşlıyorum. Muhterem 
•arkadaşlarım, bir •seçim yapmak için toplanmış 
vaziyeteyiz. Hepimiz bu seçimin ilk turda neti
celenmesini arzu ederdik. Bu hepimizin en bü
yük arzusu idi. Fakat bunun böyle olmasına Se
natomuzun tarzı terekkübünün imkân vermiye-
ceği de aşikârdır. Seçilmek herkesin hakkı oldu
ğu gibi, her topluluk da kendi arasından birisi
nin seçilmesini arzu edebilir, bu da bir haktır. 
Ancak muhterem arkadaşlarıma, gecen s'eneki 
müzakerelerde, 'bilhassa İçtüzüğün 14 neü mad
desi müzakere edilirken centilmenlik anlaşma
sından ve Mecliste çek sandalyeye sahih ol an 
Cumhuriyet Halk Partisine Meclis Başkanlığı
nın aidolduğu gibi, Cumhuriyet Senatosunda da 
fazla sandalyeye sahibolan Adalet Partisine de 
Senato Başkanlığının aidolduğu ve pek muhte
rem Sııad Hayri Üıgiiplü'nün bizim adayımız 
olduğunu ve ikinci başkanlık 'mevzuunda bunun 
nazarı itibara alınma<ını, bütün arkadaşlarımız 
ve partili partisiz, kontenjandan ve tabiî üyeler
den bütün arkadaşlarımız ifade etmişler ve bun
lar zabıtlara girmişlerdir. 

Onun için biz her hangi bir 'vaziyette diğer 
partiler ve parti dışında kalan diğer muhterem 
arkadaşlarımızı nazarı itibara almadan C. TL P. 
ile bir anlaşma halinde karşınıza gelmiş değiliz 
ve asla böyle bir davranış ne bizim kanadımız
da, ne de C. H. P. kanadında bir halin hâsıl ola
cağını arkadaşlarıımız ümidetıraezler zannede
rim. Ancak meselede, İtimatlarınız ve sözleriniz
le zabıtlara tescil edilmiş olan esası, prensibe 
uygun olarak hareket etmek mecburiyetini duy
duk. Hattâ ıhımdan evvel takibedilen turlarda 
pekçok arkadaşlarımız, bağımsız olsun, tabiî .se
natörlerden olsun, diğer partilerden olsun, par
tisiz arkadaşlardan olsun, siz bir anlaşma hali
ne giriniz, bizlerde sizi destekliyelim mahiyetin
de vaitlerde bulunmuşlardır. 

Şimdi bizim temennimiz, bir an önce, bir 
aday üzerinde 'birleşme (meselesidir. Çeçen seoıe-
k'i prensip noktasından hareket edilerek, ma
demki arkadaşlarımız da, .diğer senatör arka
daşlarımız da bu kontenjanın bize aidolduğu 
hususunda fikirlerini burada .beyan 'etmişlerdi. 
Lütfetsinler, bu sandalyenin ;bize aidddıığrımı 
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C. Senatosu B : 4 
'kabul ederek bu şekilde reylerini izhar buyur
sunlar. Bu takdirde seçim derhal neticelenecek
tir. Temenni ederim ki bu turda seçim neticesi
ni alırız, hayırlı al ur inşaallah. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — San sözü Sayın Birand'a verip 
tınlara devamedeceğiz. 

Buyurun Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (izmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Senatörler, başkanlık .seçimi Yüksek Mec
lisin ulvi bir vazifesidir. Anayasa bu konu üze
rimde sarahatle işaret vermiştir. Olanlardan ve 
konuşmalardan öyle anlaşılıyor ki, bu çok nazik 
meselenin, protokole taallûk eden hususlarında 
parti idarecileri lâzım »"elen itinayı 'göstermemiş
lerdir. Bun dan böyle, bu gibi meselelerde parti 
idarecilerinin çok itina etmelerini temenni öde
riz. Şimdi bizzat meseleye avdet ediyorum. 

PartilerarasL anlaşmalarda bir çoğunluk rea
litesi 'karşısında Bankanın bir partiye izafe edil
miş olması, centilmen a;nla.şması denilen anlaş-
ımamn 'kadroları 'içine girer. Fakat Yüksek Se
nato kendi mânevi şahsiyetiyle ısıkı sıkıya bağlı 
olan bu tasarrufda -el bet teki çok hassastır ve hiç
bir tesir ve telkine tahammül etmez. Zannediyo
rum ki, reaksiyon doğuran husus da budur. 
Şimdi 'bu ımühim meselede Senatonuın anânevi 
şahsiyetini ilgilendiren hususlarda her Senatö
rün kendi vicdanında, meselenin ehemmiyet ve 
ciddiyetiyle tartarak, vardığı hüküm, kullandığı 
oy zannederim meseleyi neticeye götürecektir. 

Mâruzâtımı sununla bitireceğim. Bütün Se
natörler, her hangi bir tesir 'altında kalmadan 
malû'inatın ieabettireeeği şekilde oylarını ver
mesi bizi neticeye vardıracaıktir. Binaenaleyh 
açıkça :aday belirtilmesi işinin, bir tesir ve tel
kin yapmaksızın, tasarrufu tahdit mahiyeti iti
bariyle (mahzurlu olduğu müşahade ©dilmişlr. Bu 
seibeple gizli oy pusulalariyle herkesin kendi 
takdirine göre1 adaylarını belirtmesini ve seçimin 
böylece devam «dip gitmesini arz 'ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tura başlıyoruz efendim. Kim
den başlıyacağımızı tesbit için kur'a çekiyoruz. 

iiasim Giray'dam başlıyoruz. (Tasnif heyeti 
sesleri) Tasnif heyetini seçiyoruz. Baki Güzey?. 
Burada. Fethi Tevetoğlui Yok; Osman Hacı-
baloğlul Burada; Maeit Zeren t Burada, Tas
nif heyetine Baki Güzey, Osman Hacı Baloğlu 
ve Maeit Zeren arkadaşlarımız seçilmişlerdir. 

5 .11 • 1963 O : 1 
Şimdi Rasim GirayYlan itibaren oy toplantıya 
başlıyoruz. 'Okuyunuz 'efendim. 

(Haslım Giray'dan haşlamak 'Suretiyle oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oy ikullanımıyan var mil 
Oylama, işlemi bitmiştir. (Tasnif heyeti ek

sik sesleri) 
Tasnif heyetinden ibulıınmıyan Baki Güzey'-

ıhı yerine kur 'a ile bir arkadaş seçiyoruz. 
Osman Hacıbaloğlnl (Burada) Balki Güzey 

(Yok), Maeit Zeren (Burada), Zeki Kumrulu 
(Yok), Vehbi Ersü (Yok), Mehmet Emlin Duru 
(Yok), Hasan Â'li Türker (Yok), Turhan Ka-
panlı (Burada) 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın 'efendim. 
20 nci turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatoısıı Başkanlığı için yapı

lan seçime (128) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. — Enver Aka 52 
2. — Sııad Hayri Ürgüplü :)9 
3. — Kâzım Orbay 30 
4. — Boş 7 

Üye Üye 
Sakarya Tokat 

Turhan Kapardı Osman Haeıbaioğlu 
Üye 

Amasya 
Maeit Zeren 

BAŞKAN — 21 nci tura Ibaşl arımdan evvel 
bir takrir gelmiştir, onu okutup mütalâanızı 
alacağım. Belki yapılacak 21 nci tura kolaylık 
olur. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan 20 turdan bir netice alınamadığını esefle 
müşahade ediyorum. Yüksek Başkanlık mevlki-
ini işgal edecek arkadaşımızın her türlü siyası 
kombinezon fevkinde Senato üyelerinin tam 
^•üven ve oyunu kazanarak vazife görmesi şart
tır. Bugünkü donmuş vaziyetten kurtulmak için 
Senatoyu teşkil eden A. P., C. II. P., Y. T. R , 
C. K. M. R, M. R, işçi Partisi, Tabiî üyeler, 
Cumhurbaşkanlığı kontenjanı ve bağımsızlar 
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mümessillerinden müteşekkil 1 >ir heyetin topla
narak durumu tezekkür etmesini arz ve teklif 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. ('. 
Cevat Açıikalın 

.BALKAN -- Bu turu da yaptıktan sonra... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) ~. 21 nr-i 
turu yapmağa lüzum yok. 

BAŞKAN — O halde takriri oyları in/-a sunu-
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yorum. Kaibul edenler... fttmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu halde bir saat ara veriyorum (Öğleden 
sonra saat '15,00 te toplanalım, yarım saat son
ra toplanalım sesleri) Bir saat sonra toplanma
yı muvafık -görüyor musunuz? ('(iörüyoruz «es
leri) O halde bir saat sonra toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 11,05 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 12,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrei 

KÂTİPLER — Nizamettin Özgül (Gaziantep) Ahmet Cekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN - - Oturumu açıyorum. 

Sayın Aç.ıkalınhn teklifi üzerinde partilerin, 
müstakillerin, tabii üyelerin ve Cumhurbaşkan
lığı kontenjanının delegeleri toplantı halinde
dir îer ve toplantının da devanı edeceği anlaşıl

maktadır. Bunun neticesini beklemek zarureti 
karşısındayız. 

Bu itibarla saat 14,00 de toplanmak üzere 
< Hurumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrei 

KÂTİPLER — Ahmet Cekemoğlu (Sivas) Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) * 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Söz Sa

yın Atasağun'un. 
İBRAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) 

— Muhterem arkadaşlarım, Yüksek "Heyetinizin 

tasvibi ve kararı ile Yüksek Meclisin irinde 'bu
lunan siyasi partiler ve bağımsızların mümes
silleri müşterek 'bir toplantı yaptılar. Bu top
lantıya beni ile Başkan seçtiler. 

Bayın arkadaşlarım, bu toplantıda nanıze! 
olarak gÖNteırileu savın arkadaşlarımızın kıv-
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metleri üzerinde ayrı ayrı durularak müzakere 
edildi, fakat müşterelk bir karara varılamadı. 
Hiçbirisinin diğerinden aynrdcdilemiyeceği tes-
bit edildi. Yani, bu namzetlerden her hangi 
birisinin müştereken intihabedileceği hakkında 
kati bir sonuca varılam'adı. Bunu arz ederim. 

BAŞKAN —• Yani toplantıdan (bir -netice 
çıkmadı. (Gülüşmeler) Tekrar oylarınıza mü
racaat edilecek. 21 nci tura başlıyoruz, efendim. 
önceki Tasnif Heyeti, Turhan Kapanlı, (İsınan 
Hacıbaloğlu, Macit Zeren lütfen yerlerini alsın. 
Şimdi oy toplamaya kimden başlıyacağımızı 
tesbit için kura çekiyoruz. Fehmi Alpaslan'dan 
başlıyoruz. 

(Fehmi Alpaslan'dan itibaren oylar toplan-
di . ) 

BAŞKAN — Oylarını ikullanmıyan arkadaş
larımız var mı?... Oy toplama muamelesi'bit
miştir... 

21 nci turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (136) üye (katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oylraı almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

2. — 
3. -
4. -
5. —-

Enver Aka 
Kâzım Orbay 
Suad Hayri Ürgüplü 
Âmil Art us 
Bos 

o i) 
35 

1 
8 

Üye Üye 
•Sakarya 

Turhan Kapanlı 
üye 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

Amasya 
Macit Zeren 

BAŞKAN" — Şu haile göre 22 nci tura d e Van 
edeceğiz. Bu arada gelmiş iki takrir vardır ve 

ikisi de kanaatimce natamamdır, okutup 
izah edeceğim. 

Senato Başkanlığına 
Büyük partilerin mücadelesi yüzünden dört 

günden bori Senato Başkanı seçilememişfir. 
Senatonun şahsiyeti maneviyesini kurtar

mak için azınlıkta bulunan partilerden gös-
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terilecek adaya, oy kullanılmasını arz ve tek-
lif ederim. 

Bu teklifim Anayasa hükümlerine de mâni 
değildir. 

Ankara 
Mansıır Ulusoy 

VrLiksek Başkanlığa 
Günlerden beri yapılan oylamalar netice ver

memiştir. Turlara devamdan, müspet sonuç alı-
namıyaeağı d'a anlaşılmıştır. 

Seçimlere 17 'Kasımdan sonra, devam olunma
sını arz ve teklif eyleriz. 

Cumhurbaşkanınca Cumhurbaşkanınca 
S. U. 

Burlranettin UIuç 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

S. Ü. 
Esat Çağa 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Er gün 

TARİK KEMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Oylayamazsın Sayın Başkan; Anayasaya da, 
Tüzüğe de aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bralta'nın İreni dinleme
den oylatamazsın, oylatamazsm demesini anlı
ya inadım. Efendim birisi Sayın Maıisur Ulu
soy tarafındandır. Büyük partiler yerine kü
çük partilerden olsun deniyor. Müşahhas 
'bir teklif değildir, mücerret bir tekliftir. Bir 
aday teklif etsinler, Muhterem Heyetiniz isterse 
buna reyini verebilir. Amiti büyük ımrtilerden 
olmasın küçük partilerden olsun diye bir ka
rar alınmasına imkân yoktur. Arzu ederlerse 
bir teklif yapsınlar. Belki Heyeti Celilenizı 

bu iki üye artık kazanamıyacak, buna verelim 
diyebilirler. 

İkinci teklif ise seçimin 17 Kasıma 'bıra
kılmasını derpiş etmektedir-

Biz, durup dururken ayın 17 sine kadar se
çimi durduranlayız. Seçime. Başkan seçilin
ceye kadar devam etmek lâzımdır, meğer ki 
bir ara karam verilsin. Ara kararı da ancak 
Millet Meclisiyle anlaşmak suretiyle olabilir. 
Takdir sizindir. Önergeleri oya sunamıyorum. 
(Devam, devam «esleri.) 22 nci tura devam ede
ceğiz. Nüsret Tun'a'dan başlıyoruz. 

(Ahniöt Nıısret Tuna'dan başlamak üzere 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN - - Oy kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif 
Heyetin;: sofileri arkadaş'lard'an Hacıbaloğlu 
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burada yoklar. Tasnif Heyetine bir başka ar
kadaş seçelim. Fethi Tevetoğlu burada mı"? 
Yük.. Mehmet Hazer?.. Burada. Sayın Hazer 
Tasnif Heyetine seçildiniz. 

Tasnif Heyeti lütfen yerini aism. 
22 nci turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (127) üye katılmış ve netice aşağı
da adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oylan alınışlardı. 

Arz olunur 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

—• Enver Aka 
— Suad Haj'ri Ürgüplü 
— Kâzım Orbay 
— Özel Şahinğiray 
—• Niyazi Ağımash 
— Celâl Ertuğ 
— Boş 

Oy Sayısı 

50 
34 
32 
4 
1 
1 
5 

127 

Sakarya Kars 
Turan Kapanlı Mehmvt Hazer 

Üye 
Amasya 

Macit Zeren 

BAŞKAN — Şu halde 23 turta devanı edece
ğiz. Bir takriz vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Her iki turdan sonra anlaşma zeminine 

imkân vermek maksadiyle yarımşar saat ara 
verilmesinin âdet haline getirilmesini saygıla
rımla a iv, ederim 

Anvasya 
Macit Zeren 

BAŞKAN — t ki tur yapıldıktan sonra ya
rım saat fasihi verilmesi teklif edilmektedir 

Bir takrir daha var, okutuyorum 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı için yapı-

Ivin seçimde, 
J. Oylar; sabit bir nakle devam etmekte

dir. Bu durum ise Meclisimizin çalışma gücünü 
azaltmaktadır, bu itibarla : 
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2. G-arek Anayasamızda ve gerekse İçtü

zükte Başkan seçilmeden Riyaset Divanı te
zekkür edilemez diye bir hüküm yoktur 

3. Anayasamızııı 84 ncü maddesinin birinci 
bendi gereğince diğer üyelerin seçilmesi için : 

4. İçtüzüğümüzün 7 nci maddesi gere
ğince ve yine İçtüzüğümüzün 5 nci maddesinin 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü 'bencileri gereğine? seçime 
devam edilmesini... 

5. İçtüzüğün 5 nci maddesinin 1 nci ben
dinde 20 Kasım 1963 tarihinde Başkanı seç
mek üzeıv ara verilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkcinc 

BAŞKAN — Efendim, 20 Kasıma kadar ara 
vermemize imkân yok... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İzah 
edelim, efendim. 

BAŞKAN — Siz söz isteme.stydiniz, })Hı sizi 
izahat vermek üzere rica edecektim. Buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, günlerden beri, görülüyor 
ki bu işi hukukçular halledemedi. Müsaade 
ederseniz biz hekimler ele alalın';. (Gülüşmeler, 
bravo sesleri, alkışlar) Turlar günlerce devam 
etse, aylarca devam etse, görülüyor ki, realite 
ne bir santim ileri, ne bir santim geri değişme
mek üzere devam etmektedir. 

Bu durum karşısında Başkanlık Divanı için 
Başkan seçilmesi belki de Garp medeniyetinde 
olduğu gibi aylarca bizde de devanı edecektir. 
Çünkü bu Garp medeniyetinde 3 - 4 ay devam 
ediyor. Riyaset Divanı şimdilik mevcut, fakat 
biz şimdi o kadar ileri medeni olmadığımız için... 

ESAT MAHMUT KARAKÜRT (Urfa) — 
Yo.. Sözünü geri al. (Sözünü geri al, sesleri) 

MEHMET ÜNALDÎ (Ada, ı a ) — Sözünüzü 
geri alınız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sö
zümüzü geri alıyoruz, münakaşanın devanı et
memesi için sözümüzü geri alıyoruz. (Alkışlar.) 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Biz o yollardan geçtik, siz şahsınız adına 
konuşuyorsunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Be
yefendi, sizin geçtiğiniz yollardan biz daha yeni 
geçiyoruz. 
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HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. | 

ü . ) — Anlamadınız efendim, kendi şahsınız adı
na konuştunuz, onu tavzih ettim. I 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şim
di gerek Anayasamızda, gerekse İçtüzüğümüzde 
Riyaset Divanının teşekkülünde Başkan seçil- j 
meden diğerleri seçilemez diye bir hüküm yok. 
Varsa muhterem arkadaşlarımız okusunlar, öğ
renelim. Anayasamızı ve İçtüzüğümüzü tetkik I 
ettim, bu hususta bir hüküm yok. Seçimlere 
devam ettiğinize göre her bir saatte, her iki sa
atte bir ara verilmesinde de bir fayda yok. Ara
dan bir zaman geçmeden bu işin ben halledilece
ğini sanmıyorum. Bunun hal çaresi Anayasa
nın 84 neü maddesinin .1 nei bendinde Meclisle
rin Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyası par- I 
ti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana ka- ı 
turnalarını sağlıyacak şekilde kurulur, diyor. 

Şimdi Başkanı bir tarafa bırakalım, Riya- I 
set Divanı seçimini Anayasamızın 84 neü maddesi
nin birinci bendine göre yapalım. (Yani idarei I 
maslahat yapalım, sesleri) Binaenaleyh, İçtü
züğümüzde Riyaset Divanı diyor. Bir reis, o 
reisvekili, 6 kâtip ve 3 idare âmirinden müıeke.p- I 
tir, diyor. i 

Şimdi, bu duruma göre reis seçimini bir I 
tarafa bıraktığımız takdirde, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü kısımdaki seçimlere gene İçtüzüğümü- I 
zün 7 nei maddesi gereğini tatbik edelim. 

Şimdi, burada Reis, reisvekilleri, katipler ve' 
idare âmirleri için ayrı ayn reye müracaat edilir 
deniyor. Mademki, burada, hepsi için ayn ayn I 
oya müracaat edilecek, müsaade ederseniz ben I 
bir hal çaresi görüyorum izah edeyim : 

Muhterem arkadaşlarımızın Riyaset Divanı 
na Reis olmaları hususunda hepisi bizim için 
mukaddestir. Hepisi bu mevkie haddinden faz
la lâyıktırlar. Fakat, her ne olursa olsun fikir
leri bir noktada birleşmiş, bunları kombine bir 
halde halle imkân olmadığına göre, belki üze
rimizde bulunan mahalli seçim havasının baskı- I 
smdan seçimlerden sonra kurtulur ve normal ve I 
salim bir yolu buluruz zannediyorum. I 

Mâruzâtım bu kadardır, hepinizi hürmetle I 
selâmlarım. I 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, dört günden beri Muhterem Heyetinizin I 
0. Senatosu Başkam seçimi ile meşgul olduğunuz I 
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I herkesçe malûmdur ve şu anda Başkan henüz 

seçilememiş bulunmaktadır. Bı; seçimin bir an 
I önce yapılabilmiş olmasındaki i \yda aşikârdır. 

Bu nokta üzerinde söz söylemeye lüzum gör
müyorum. Ancak, nispî temsil usulünü kabul 
etmiş bulunan bütün, memleketlerde 1, 2, o ve 
4 gün zarfında neticelere, ulaşılamamış olduğu 
da. bir vakıadır. Bu nispî temsil usulünün fay
daları yamanda nazıarı itibara alınmış 'bulunan 
mahzurlarından birisidir. Bu sistem, faydala
rı galip telâkki edildiği için kabul edilmiş bir 

I sistemidir. iSeeimi yapa-maımış olmaıkıtıan dola
yı arkadaşlarımızın üzülmekte hakları vardır. 

I Fakat bu yapılamamanın nispî temsil usul ün -
I den doğan bir netice olduğunu bütün dünya 
I memleketlerinde, tatbikatta bizim mâruz kal-
| dığımız hale mâruz kalmakta oldukları bilindiği 
I içindir ki, üzerinde çok fazla durmaya lüzum 

yoktur. Başkanlık Divanını teşkil eden. üye-
1 lerden başkanvekilleri, idareci üyeler ve kâ

tipler seçiminin başkan seçiminden önce ya-
| puması noktasına gelince; 

I Muhterem arkadaşlar, ne Anayasamızda, 
I ne de İçtüzüğümüzde bu husus hakkında, ne 
I böyle yapılmasını mümkün kılan, ne de böyle 
I yapılmasını meneden bir hüküm vardır. An

cak, yıllar yılı memleketimizdeki tatbikat; 
I önce başkanın seçilmesi merkezinde olmuştur. 
I Bir örf ve âdet teesüs etmiştir o da teamüle 

riayeti lâzımgelen kaidelerden birisidir. Bizim 
yıllar yılı teessüs etmiş bulunan İni teamüle 

I aykırı bir hareket takibetmekliğimiz için ar'ka-
I daşımız tarafından ileri sürülmüş inandırıcı bir 

gerekçe yoktur. 

I Sonra, yürürlükte bulunan İçtüzüğümüz f>, 
I 6, 7 nei maddeleri gözden geçirildiği zaman 
I görülür ki, bilhassa 7 nei maddesinde görülür 
I ki, Reis, reisvekilleri, kâtipler ve idare âmir

leri için ayrı ayrı reye müracaat olunur. Sıra 
metnin tertibinde de ^nlaşıdmıalktadır. Reis, reis-

I vekilleri, kâtipler ve idare âmirleri için ayrı 
I ayn reye müracaat edilir. Yani, Önce Reis 
I için reye müraea-at edilir, sonra reisvekilleri, 
1 'kâtipler ve idare âmirleri için reye müracaat 

edilir. Mâna metninde mündemiçtir. Bundan 
I başka muhterem arkadaşlar, 84 neü madde 
I Başkanlık divanlarının bu Meclisteki siyasi 

parti grupları kuvvetleri ölçüsünde Divana 
I katılmaları suretiyle kurulması da yazılıdır. 
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Hiçbir şüphe yok ki, siyasi parti gruplarının 
kuvvetleri ölçüsünde divana, katılmalarında 
Başkan, Başkanlık seçimine öncelik teşkil 
etmektedir. Bunu yapmaksızın diğerlerini 
yapmak Anayasamızın 84 ııcü maddesi ile mev
zu kaideye de aykırı düşmektedir. O halde 
Başkan seçimi yapılmaksızın başkanvekilleri, 
kâtipler ve idare âmirleri seçimi yapılabilece
ği hakkında sarih bir hüküm yoksa da gerek 84 
ncü maddenin birinci fıkrasındaki Anayasa 
yapıcısının maksadına nüfuz etmek istediği
miz, gerekse İçtüzüğün 7 nci maddesindeki sara
hat ve mâna üzerinde durduğumuz takdirde önce 
Başkan seçiminin yapılması ve sonra da diğer
lerinin yapılması gibi bir netice kendiliğin
den tezahür eder. Demin de arz ettiğim gibi, 
tekrar oluyor özür dilerim, yıllar yılı uygu
lama bu şekilde olmuştur ve bu uygulamadan 
bir teamül teessüs etmiştir. Teamül hüviyeti
ni alan bu uygulamadan aynlmaklığımız için 
de bir sebep gösterilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık seçi
minin 20 Kasıma bırakılması konusundaki tek
life gelince: Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı seçilmedikçe görevini yapamaz. Nipî 
temsil sisteminden gelen bir zorunluk 4 - 5 
günlük bir zamandan beri sarf ettiğimiz gay
retlere nazaran Başkanlık Divanının. (Reis 
seçiminde nispî aranıyor sesleri). Başkanlık 
Divanı grupların kuvvetleri ölçüsünde katıl
malar suretiyle kurulur deniyor. Ohalde, grupla
rının sahip bulundukları sandalye adedi, Baş
kanlık Divanına 'katılmaları bakımından bir 
Anayasa emri olarak nazarı dikkate alınması 
lâzım gel en bir usul, bir kaide. Burada, bir nis-
pîlik vardır. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
nispî temsil ile seçilmeleri gibi bir mâna kasdet-
medim. Çoğunluk sistemi ile seçilme C. Senato
su üyeleri için olduğu aşikâr. Söylemiş olduğu
muz nispîlik ise, Başkanlık Divanında siyasi par
ti gruplarının, nispî olarak temsil edilmeleri key
fiyeti. Başkanlık Divanı seçilmeksizin Cum
huriyet Senatosunun toplantılarına ara ver
mesi uygun düşmez. Cumhuriyet Senatosunun 
ilk vazifesi Başkanlık Divanını seçmek. Bu ilk 
vazifeyi ifa etmeksizin çalışmalarımıza ara 
vermekliğimiz Anayasanın espirisine aykırı 
düşer. Başkanlık Divanını seemeksizin ara 
veremiyeceğimiz hakkında açık bir hüküm' yok
sa da, çalışmalarımıza ara v^remiyeceğimizi 
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ifade eden bir hüküm mevcuttur. 84 ncü mad
denin ikinci fıkrası; Millet Meclisi ve C. Se
natosunun Başkanlık divanları ikişer yıl için 
seçilirler, demektedir, işte o iki yıl dolmuştur, 
başkanlık nıünhaldir. Meclis; Başkanını seemek
sizin, baş'kanı seçmekte güçlükle karşılaştığı 
için çalışmalarına ara veremez. Bu Anayasa 
espirisine aykırı düşer. Arkadaşımızın bu tek
lifine iştirak etmemenin zaruri olacağı ka
nısındayım. Bu hususları arz için huzurları
nızı işgal ettim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, arkadaşımız Zihni Betil, 
benim de okuduğum İçtüzüğümüzün 7 nci mad
desinde bulunan «Reis, reisvekı.'leri, kâtipler ve 
idare âmirleri için ayrı ayrı reye müracaat edi
lir» sözü üzerinde durdular. Ve dediler ki, 
«evvelâ reis seçiminin yapılmadı lâzımdır» Şim
di, içtüzüğümüzde böyle âmir bi» hüküm bulun
masına rağmen, yeni Anayasamız temel ka
nundur. 84 ncü maddenin birinci paragrafını 
esas almamız lâzımdır. Madem ki, içtüzüğün 7 
nci maddesinin birinci bendini esas alıyoruz. 
Anayasanın 84 ncü maddenin de birinci pragra-
fı, Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki 
siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
Divana katılmaları sağlanacak şekilde kurulur 
diyor. 

Şimdi Anayasanın bu birinci bendini bırakı
yoruz, bir kenara itiyoruz, ikinci bendi üzerinde 
mütalâa beyan ediyoruz ve onun üzerinde fi
kirler teati ediliyor. Eğer her kanunda birinci 
kelime veyahut birinci bent esas ise Zihni Betil 
Beyefendi müsaade etsinler 'bu birinci bend .ge
reğince siyasi bir parti hüviyetini taşımıyan ve 
hiçbir kanun ve tüzüğe bağlı oLnıyan müstakil
ler bu durum karşısında aday kondukları za
manla rda reye dahi vaz'edilmeınesi iktiza eder. 
Çünkü Anayasanın birinci bendi sarihtir, o 
siyasi partilere vermiş olduğu bir haktır, mâru
zâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursa
nız gerek Sayın Betil, gerek öztürkçine, İçtü
züklerde mevcudolan hükmü okumadan dolaşıp 
dolaşıp geliyor, ben okuyayım müsaadenizle. 
«Her içtima senesi iptidasında daimi reis intihap 
edilinceye kadar aynı içtimain sabık reisvekil-
lerinden en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumi-
yeyo riyaset eder» Bu bir. Bunu yapıyoruz. 

— S3 — 
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«Bu takdirde sabık kâtipler, kâtiplik maka

mında muvakkaten bulunurlar. Muvakkat reis, 
yoklama yapar» Bunları da yapıyoruz. 

«Nisap varsa ve Reisicumhur o gün nutkunu 
iradedecekse kürsüyü işgal edev% celseyi acar 
ve sene başı nutkunu iradeder.» Bu yoktur. 

«Ondan sonra» bu işler yapıldıktan sonra 
«Riyaset kürsüsünü muvakkat reise bırakır.» 
Yine bana bırakır yani bir türlü kurtulamıyo-
ruz. «Bunu mütıaıakip daimî Riyaset Divaını 
intihabatına başlanır» Divanı Riyasetin başı 
ise reistir, önce onun seçilmesi lâzımdır, diğer
lerini intihabetmek bu hükme aykırı düşer. (Al
kışlar) Bendeniz bunu bu şekilde anlıyorum, 
takdir sizlerindir. 

Sayın Öztürkçine'nin teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Yarım saat oturuma ara verilmesi teklifi de 
vardır. Onu da oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. De
vam ediyoruz. Tasnif heyetini yeniden seçe
ceğiz. 

Bir arkadaşımın bir teklifi vardır, zarfa lü
zum yoktur diyorlar, ona ait takriri okutuyo
rum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bir yandan zarf israfı, diğer yandan tasni
fin çabuk yapılması bakımından oy puflaları
nın zarfsız atılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Adana 
Nıi'i Âdemoğlu 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum'' Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş, oylar zarf
sız olarak sepetlere atılacaktır. 

Müsaadenizle yeni bir tasnif heyeti seçelim. 
özeil Şahiımgiray. (Burada sesleri) Ahmet 

Onar t (Burada sesleri) Fanilik Işaik. (Bura
da, sesleri) 

Yalnız Heyetin bir şeyi, düşünmesi lâzım. 
Yanın saat ara verilmesi "eddedildi ama, En 
yaşlı aza aırtıık tahaımmüi edemeyecek hale 'ge
lirse ne olacak? Bunu da düşünmek lâzım. 

Âmil Artuis'dau bağlıyoruz efendim. 
(Âmil Artııs'dam başlatmak üzere oylar top

lamdı,) 
BAŞKAN — Oylarını kullanimıyan .arkadaş

lar var 'mı.9: Oy 'toplanma nıuaınıelesi 'bitmiştir. 
Tasnif 'neticesine kadar yanım saat ara ve

riyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 

KÂTÎPLER — Ahmet Çekemoğ-lu (Sivas) — Nizam ettin Özgül (Gaziantep) 

l^AŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerlerini al
sınlar. 23 ncü turun neticesini arz ediyoruz. 

i Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı dcin yapı

lan •seçiıme (13.1) Üye katrlm'iş ve neticede aşa
ğıda adlan yıaızuh üyeler karşılannda gösteri
len oyları altmışlardır. 

Arz okunur. 

1. — Enver Aka 
2. — S. Hayriı Ürgüplü 
3. — Kâzım Orbay 
4. — Celâl Ertuğ 
5. —Boş 

Üye 

Oy Sayısı 

60 
35 
30 
2 

İstanbul 
özel Şahimgiray 

Üye 

Konya 
Ahmet Onar 

Üye 
Van 

Faruk Işık 

BAŞKAN — 24 ncü tura devam edeceğiz. 
(Meclisten ine haber, sesleri) Millet Meclisi 
Başkanını seçımdştdır. Oylamaya 'başlıyoruz. 
efendim. Rannıli iSam alan 'dan başlayarak oylar 
toplamdı. 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var anı, 
efendim. (Var var sesleri) lütfen kullanın. Oy
la ma muamelesi bitmiştir. Lütfen tasnif 'heye
ti yerini alsın, efendim. 

24 ncü turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçinur (123) üye katılmış ve neticede aşa

ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. Enver Aka 
'2. Suad tHayri Ürgüplü 
3. Kâzım Orbay 
4. Boş 

Üye 
İstanbul 

özel Şahngiray 

54 
32 
30 

7 

Üye 
Konya 

Ahmet Onar 

Üye 
Van 

Faruk Işık 

BAŞKAN — Yine bir netice alınamadı. ('Tu
ra devam, sesleri) Devam edeceğiz, ama bu çı
kar yol değildir. (Adaylardan birisi feragat et
sin, sesleri) 

En doğrusu üçünün de feragat etmesidir. 

Oylamıya başlıyoruz. Hangi arkadaştan baş
lanacağını tesbit için kur'a çekiyorum. Burha-
netttin Uiluç. Bu turdan sonra tasnif heyeti de
ğişecektir. 

(Burhanettin Ulııç'dan başlanmak üzere oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanımıyan var mı? 
Oy .toplama muamelesi bitmiştir. 

25 nci turun neticesdnıi arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçiıme (133) üye katılmış ve neticede aşağı
da adlan yazılı üyeler karşılarında 'gösterilen 
oyları almışlardır. 

— 35 — 
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Arz olunur. 

1. Enver Aka 
2, iSuad Hayıi Ürgüplü. 
3. ^ Kâzım Orbay 
4. M Boş 

Üye 
İstanbul 

özel Şahingiray 
Üye 
Van 

Faruk Işık 

Oy sayısı 

67 
34 
28 
4 

Üye 
Konya 

Ahmet Onar 

BAŞKAN —- 26 ncı tura geçiyoruz. Kâğıt
ları dağıtıyoruz. Tasnif heyeti seçeceğiz. 

Hifat Özdeş burada m i l (Burada sesleri) 
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Neşet Çetiintaş burada mı efendimi Yoklar. 

Raskn Giray, burada ımıl O da yok. 
Osman Hacıbaloğlu.. Deminki tasnif heye

tinde idiler. 
Tevfilk îınıei burada mı? Yolklar. 
Halit Zarbun... Buradalar. 
Oylamıya başlıyoruz. Oylamıya hangi arka

daştan başlıya cağımızı tesbit için ikura çekiyo
rum. Cavit Okyayuz. 

(Cavit Okyayuz'dan başlamak üziere oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Lütfen oylarınızı kullanınız... 
Oylarını kullanmıyan var mı? Oylama muame
lesi bitmiştir. 

Tasnif dolay isiyle 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17,00 

BEŞÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 17,10 

BAŞKAN : Başkanvekili İhsan Hamid Tigrel 
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Nizamettin Özgül (Gazientep) 

« • * • 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 26 ncı tu
run oylama neticesini bildiriyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (118) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler (karşılarında gösterilen 
oyları ialmışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. 
2. 
3. 
4 

Enver Aka 
Suad Hayri Ürgüplü 
Kâzım Orbay 
Boş 

Üye 
Kocaeli 

Üye 
Tokat 

72 
30 
15 

1 

Rifat özdeş Osman Hacıbaloğlu 
Üye 

Griimüşhane 
Halit Zarbun 

BAŞKAN —27 noi tura başlıyoruz. Oavit 
Okyayuz'dan başlıya r ak isimleri okutuyorum. 

(Oavit Okyayuz'dan başlaımak üzere oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oylıari'iıi ikiDİkmmıyan ıarikada.ş-
1-ar lütfen oylarını kullansınlar. Oy toplama iş
lemi bitmiştir. 

Tasnif heyetine seçilen arkadaşlarımız lütfen 
yerlerini alsınlar. Rifat özdeş yoklar. Tasnif he
yetine bir üye daha seçiyoruz. »Suphi Batur. 

27 ne i turun neticesini arz ediyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet. Senatosu Başkanlığı irin yapı

lan seçime (135) üye katılmış ve neticede aşağı
la adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oy
ları almışlardır. 
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A 

4. 

vz .olunur. 
Oy sı 

— Enver Aka 
— Suad Hayri Ürj 
— Kâzını Orbay 
—• M'ııalla Akarca 
— Bo.s 

Üye 
Sinop 

Suphi Batur 
Uy 

C. Senatosu 

yısı 

4'üplii 

Üye 
Tokat 

B :4 

75 
30 
27 

1 
2 

Osman Haeıbal oğlu 
e 

Cfümüşane 
Kalit Z arbun 

BAŞKAN — 28 nci tui'a başb.yacağız. (Zarf
la atalım sesleri) Müsaade buyurun efendim. 
İki takrir var. şifahen, de müracaat var, seci
min emniyeti bakımından zarf dağıtılması tek
lif edilmektedir. Bunu Riyaset olarak da her 
hangi bir şikâyete mahal vermemek iyin müna
sip görmekteyiz zarf ve kâğıtlar dağıtılacaktır. 

Yeni bir tasnif heyeti seçiyoruz : 

Fethi Tevetoğlu... Yok Cavit Okyayüz... Yok. 
\ iha t Pasinli... Yok. Tolunay... Yok. Lâtif Ay
kut... Yok Hüseyin Otan... Yok Galip Avşar... 
Yok. Veysi Yardımcı... Burada. M. Nuri Âdeını-
oğlıı... Burada. Sabahattin Orhun... Yok. Esat 
Gaga... Yok. A. Nusret Tuna... Yok. Nüvit Yet
kin... Burada. Tasnif heyeti tamamlanmıştır. 
Oylamaya .'başlıyoruz. Âdil Ünlü'deıı baş'Iıyara'k 
oylar verilecektir. 

(Âdil Ünlü'den 'başkımak üzere oylar top
landı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı 
efendim f... 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
28 nci turun oylama neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek i>aşkanlığ;ı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı iyin yapılan 

secime (134) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 

(>y sayısı 
1. — Enver Aka 
2. — Suad Hayri Ürgüplü 
3. — Kâzım Orbay 
4. — Bos 

76 
29 
26 
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üye Üye 
Ağrı Adana 

Veysi Yardımcı Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Üye 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

BAŞKAN — 29 ucu tura davanı edeceğimiz 
tabiîdir. Ama, bu bir çare değildir. Bu tura 
devam etmek.... (Devam, devanı sesleri.) Yani 
bir hal çaresi düşünen varsa teklif etsin.. (Yokr 

devam devam sesleri.) (Bırakabm, seslen ) Ha
yır, 7 olmadan dağılmak yok. Kararınız öyle. 
7 ye kadar çalışacağız. 

Fikret Turhangil'den itibaren başlıyoruz,. 
efendim. 

(Fikret Turhangil'deıı başlamak üzere oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif heyeti yerini alsın, lütfen. 

29 neu turun neticesini arz ediyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (133) üye katılmış ve neticede aşağı
da adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. —• Enver Aka 
2. — Suad Hayri Ürgüplü 
3. —- Kâzım Orbay 
4. — Boş 

Üye Üye 
Ağrı Adana 

Veysi Yardımcı M. Nuri Âdeıııoğ 
Üye. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

76 
28 
25 
4 

u 

BAŞKAN — Bu turdan da bir netice çıkma
dı. 

Seçime simidi devanı etmek var, yanma bı-
rakmıaık var? (Devam devanı »esleri) 

30 IKÎU tura devam ediyoruz. 
Başlıyoruız efendim. Vehbi Ersü'den başla

yarak oylar verilecek. (Vehbi Ersü^len başla-
malk üzere oylar toplamdı.) 

•BAŞKAN — Oyunu 'kullanımayan larkada-
şrmız var -mı? Toto- Oylaınıa ımtameleısıi bitm'i'ştir, 
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•'>0 uncu tıır'utı oylama; neticesini: arz edi

yoruz. 
Yüksek Baışkamllığa 

Üıiıinhuırâyet iSeaıaıtosu Başkanlığı için yapı
lan meçime (J 35) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler k arsallarında gösterilen 
oyları ail'inışlardır. 

Arz okunur. 
Oy (Sayısı 

J. — Em ver Aka 
2. — ıS. Hayri Ürgüplü 
o, — Kâzımı Onbay 
4. — Boş 

Üye 
Ağrı 

Veysi Yardımcı 
Üye 

Malatya 
Nüvit Yetk 

78 
24 
28 

5 

Üye 
Adama 

M. Nuri Ademoğlu 

İ ı l l 

BAŞKAN — Şu halde 3.1. nei tura gitmemiz 
icabedecek. (Yarına kailsin sesleri), (devamı ede
lim, «esleri) müsaade 'huyunum, devamda fayda 
var mıı? (Var sesleri, lıir ıtur daha yapalım 
sesleri) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÜVtT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Senatomuzun çalışma saati şim
diye kadar mütadolarak saaıt 19 a kadar de
vam ediyordu. Şimdi ise saat 19 ıa üç ıbeş dafci- i 
ka var. Bu arada, bir tur daha belki yapılır, \ 
beTki yapıl.aımaz. Ancak mühim olan ııo'ktaı, gö
rülüyor İki iştirak adedi pek 'fazla değildir. Bu 
itibarla 'bendeniz Riyaset Divânından istirham 
ediyorum; 'bin yoklama yapacak mevcut olma
yanları tesmit edip, bumilarım 'adreslerine tebli-
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gat yapıp, yarım bütün Heınato üyelerinim Se
natoda hazır İra lunmıal arımı temin etmekte fay
da vardır. 

ESAT ÇAĞA (Oumhurlmşkamınea ,S. Ü.) — 
Partiler haber versin. 

NÜVİT YETKİN (Devamıla) — Beyefendi 
yalnız partiler yoktur bu Senatoda. Müs'takil 
senatörler vardır, 'bağımsız senatörler vardır 
ve birbirleriyle irtibatı olmayanı üyeler de 
vardır. 

Bu itibarda Riyaset Divanının, ancak mev
cudu çoğalt inak la bir netice istihsali makımın-
dan, burada nutuk atmaktan, 'tura devamı et
mekten da'lıa çok fazla semereli olacağı kana
atindeyim. 

BAŞKAN — Uf emdim, zaten radyo ile ilâm 
ediyoruz. Teşriflerimi rica ediyoruz, tenkid edi
yoruz, ama vazife yapmak isteımiyemler gel
miyorlar, telgraf değil ne yaparsanız yapım im
kân yoktınr. Madem 7 ye 'kadar devama söz ver-
imişiz. Bir tın- devam edelim. (7 ye on var ses
leri) 

Devamımı arzu edenler.. Yarına kal maşımı ar
zu edenler. Bir tur da'ha devamına 'karar veril
miştir. 

Oyların toplanmasına nereden başlıyaeağmım 
tesbiti için ad çekiyorum: Mustafa Dinekli. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 

(Mustafa Dinekliden başlamak suretiyle 
oylar toplandı) 

BAŞKAN •— Oyunu kullaıııuıyau arkadaş 
var mı.'.. Oylama muamelesi bitmiştir. 

10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 



A L T I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 19,10 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit TigTel 
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas) Nizamettin Özgül (Gazian'tep) 

BAŞKAN —. Arkadaşlar lütfen yerlerini al
sınlar. 81 ne i turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan şeyime (128) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda 'adları yazılı üyeler karşılarında, gösteri
len oyları alınışlardır. 
arz olunur. 

Oy sayısı 

i. 
2. 
o o. 
4. 

V 

-—- Enve r Ak 
— S. Hayr i 
— Kâzım Oı 
— Boş 

Üye 
Ağr ı 

ey si Yardımcı 

a 
Ürgüplü 
bay 

M. X 
Üye 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Üye 
A d a n a 

75 
2)J 
20 

4 

ur i Ademoğlu 

BAŞKAN — ;!2 nci tur devam etmek üze
re yarın.. .Saat 10 da sesleri) (Saat lo de ses
leri) 

Ben kendi irademi kullanmıyorum, reyini
ze müracaat edeceğim. (Saat onda, saat on-
beşte sesleri) 

Bir dakika efendim, Sayın Ege tarafından 
verilmiş bir takrir vardır; yarın saat 14,00 te 
toplanılmayı teklif etmektedir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İllerde bulunan senatör arkadaşları Anka

ra'ya. celbedebilmek için yarınki toplantıla
rın saat İ4,0() de bırakılması uygun olabilir. 
Tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Yarın saat 14,00 te toplanma 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
iCabul etmiyenler... Katul edilmiştir. 

Yarın saat 14,00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

DÖRDÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

5 . 11 . 1963 Salı 

Saat : 10,00 

1. — Başkanlık Divanı Seçimi. 
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