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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 

Fehmi Alpaslan'ın, Artvin ilinden, Cumhuri
yet Senatosu Üyeilliğine seçildiğini (bildiren il 
Seçim Kurulu tutanağının gönderildiğime dair 
Yüksek Sbçian Kurulu Başkanlığı tezkeresi 
okundu, 'bilgi edinildi. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan anidiçti. 
Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un partile

rinden ayrıldığına ve üye sayılarının dokuza 
düştüğüne dair Yıeni Türkiye Partisi Senato 
Grupu Başkanlığı yazısı okundu, 'bilgi edinıildi. 

Başkanlık Divanı seçimine geçildi. 

Başkan; Başkanlık Divanı üyeiikl'er'njin par
ti ve gruplar arasında dağılış hususunda bir 
anlaşma temini maksadiyle Danışma Kurulunu 
iki defa topladığını, fakat partilerin <görüşlerin)i 
muhafaza ettiklerinden bir netice alınmadığını 
(bildirdi ve sonradan bir anlaşma olup olmadığı
nı sordu. 

Adalet Partisi Grup Başkanı ihsan Sabri 
'Çağlayanğil henüz Ibir mutabakata yarılamadı
ğını bildirdi. 

Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü, içtüzük 

gereğince konunun Danışma Kurulunda halli 
gerektiğine işaret etti. 

Kontenjan Grupu adına Âmil Artus; partiler 
arasında Ibir anlaşma sağlanmalını temin mak-
sadiyle 'birileşimıe Ibir saat ara 'verilmesini teklif 
etti ve ibu hususu 'temin için verdiği önerge ka
bul edildiğinden Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

Parti grupîları temsilcileri arasında yapı
lan toplamtıla da partilerin 'görüşlerini muha
faza 'ettikleri anlaşıldığından; Başkanın, Danışma 
Kurulunun saat 17 de toplanarak partilerin gö-
rüşjlıer'ini telif yolunda çalışması ve Genel Ku
rulun 2 Kasım 1964 Pazartesi günü saat 15 >te 
toplanması şeklindeki teklifi ka.bul edildi. 

2 Kasım 1964 Pazartesi saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimle son verildi. 

Başkan 
Enver Ak a 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 
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B Î R İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 
BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, birleşi mi açıyorum. 

2. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanı seçimi 
BAŞKAN —• Bugünkü gündemimiz, yine 

Başkanlık Divanının seçimi üzerindedir. Dün 
akşam, malûmuâlileri olduğu üzere Danışma 
Kurulunu topladık; saat sekiz buçuğa kadar 
yapılan çalışmalarda ekseriyetle bir karara 
varılmıştır. Bu kararın birincisi, Baş'kanvelri'lleri 
hakkındadır. Adalet Partisi bir Başkanvekilliği 
istiyordu, bu Başkanvekilliğinin Adalet Parti
sine verilmesi ekseriyetle kabul edilmiştir. Bu
nun dışında kalan foir Başkanvekilliği içki de 
siyasi parti gruplarının dışında bulunan grup
lara bir Başkanvekilliği verilmesi yine ekseri
yetle kabul edilmiştir. Bu esaslar dâhilinde 
sayın üyelere dağıtılan bir cetvel var ki, bu da
ğıtım cetveline göre kısaca burada tekrar ede
yim ; 

Adalet Partisine bir Başkanvekilliği, bir 
idareci, üyelik, bir kâtiplik; 

Cumhuriyet Halk Partisine bir Başkanve
killiği, bir idareci üyelik, bir kâtiplik; 

Bu siyasi parti gruplarının dışında kalan 
topluluklara da bir 'başkanvekilliği, bir idareci 
üyelik ,dort kâtiplik verilmesi ekseriyetle bir 
karara bağlanmıştır. Bu kısa izahattan sonra 
İçtüzüğün 8 nci maddesine göre yalnız parti 
gruplarına 10 ar dakikayı .geçımemelk üzere S'öz 
vereceğim. Eğer arzu ederseniz bu kararı ay
nen okutayım, hepinizde dağıtım cetveli mev
cuttur. (1) Müsaade ederseniz okutayım. (Lü
zum, yok sesleri,) 

Oylarınızla halledelim. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyculer... Kabul edilmemiş
tir. Esasen bunu tasvibinize arz edeceğim. Mü-

(1) Dağıtım ce+veli tutanağın şovuna ekli
dir. 

saade ederseniz parti gruplarına söz veriyorum. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan 

Saibri Çağlayanıgil, dağıtım cetveli üzerinde gö
rüşmek üzere buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANI 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Sayın Başkaaıım; Danışıma Kurulunun kararı, 
•müdafaa ettiğimiz noktainazara uyuyor. Bu, ka
rara muhalif olanlar konuştuktan sonra konu^-
mıamıza müsaadelerini ?ica edeceğim'. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu. 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu oturum yılına kadar Adalet Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupu, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanında bir başkan, bir idareci üye 
ve iki kâtip üye ile temsil olunmakta idi. 
Başkanlar iki yıl için seçildiklerinden, bu 
oturum yıllında Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan Anayasamıza ve İçtüzüğe göre üç başkan
vekili, üç idareci üye ve altı kâtip üye seçil
mesi .gerekmektedir. Danışma Kurulu tor/andı. • 
Bu konu üzerinde görüş birliği temini için mü
zakere açtı. Adalet Partisi Grupunum Başkanı, 
kendi grupları üyelerinden olan Başkana ilâ
veten bir başkanvekili, bir idareci üye bir kâ
tip üye ile Başkanlık Divanına katılmalarının 
Anayasa ve İçtüzük gereği olduğunu ileri sür
dü. Biz bu görüşün, Anayasanın ve İçtüzüğün 
dayandığı espriye ve çizdiği hedefe aykırı oldu
ğu kanaatinde idik. Görüşümüzü gerekçelerle 
izah ettik. Netice olarak; Danışma Kurulu dün 
Adalet Partisi Grapunun görüşünü benimsiye-
rek, kabul ederek o grupun Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanına, mevcut bir Başkana 
ilâveten bir başkanvekili bir idareci üye ve bir 
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O. Senatosu B : 2 
kâtip üye ile katılmalarını kararlaştırdı, çoğun
lukla bu kararı aldı. İçtüzüğün 8 nci maddesi 
gereğince bu kararın burada okunması ve şayet 
gruplar söz istiyorlarsa; gruplar adına, grupla
rın sözcülerine bir defaya mahsus olmak ve 10 
dakikayı geçmemek üzere söz verilmesi suretiy
le müzakere bitecek; ve Yüksek Heyetiniz Da
nışma Kurulunun ittihaz etmiş olduğu bu kara
rı ya tasvip edeceksiniz, yahut da reddedecek
siniz. Biz, Danışma Kurulunun çoğunlukla al
dığı bu kararın Anayasaya aykırı olduğu kanı
sındayız. Şimdi bizi bu kanıya sevk eden haklı 
gördüğümüz, inandığımız gerekçeyi kısaca hu
zurunuzda C. II. P. Grupu adına açıklıyaca-
ğını : 

Muhterem arkadaşlar, Danışma Kurulunun 
çoğunlukla almış olduğu bu kararı haklı gös
termek üzere gerek Anayasamızda, gerekse iç
tüzükte hiçbir açık ve kesin hüküm yoktur. Bu 
karar ne Anayasamızın ne de İçtüzüğümüzün 
açık ve kesin bir hükmüne istinadettirilmiştir. 
Buna mukabil Anayasamız ve İçtüzük bütü
nüyle tetkik edildiği zaman görülür ki, Danış
ma Kurulunun bu kararı Anayasanın dayandı
ğı espriye ve çizdiği hedefe açıkça aykırıdır. 

Yüksek malumlarınızdır ki, Anayasamızın 
84 ncü maddesi siyasi parti gruplarının Baş
kanlık Divanına kuvvetleri ölçüsünde katıla
caklarını emreder. Başkanlık Divanının sadece 
siyasi parti grupları temsilcilerinden terekkü-
bedeceği yolunda bir kaide vaz'edilmemiş bulun
duğu içindir ki, 10 dan az üyesi olduğundan 
dolayı siyasi parti grupu teşkil edemiyen ama 
Cumhuriyet Senatosunda temsilcileri bulunan 
siyasi partilerle bağımsızların da kuvvetleri öl
çüsünde Başkanlık Divanına katılmaları lâ
zımdır. Anayasamızın bu hükmü ilk defa 
15 Ekim 1961 seçimlerinden sonra uygulanmıştır. 
O zaman her iki mecliste siyasi parti grupları 
temsilcileri üyelerinin adedi 10 dan az oldu
ğu için grup teşkil edemiyen fakat her iki mec
liste temsilcileri bulunan siyasi partilerin tem
silcileri, bağımsızların temsilcileri bir araya 
geldiler ve şu hususu kararlaştırdılar. 

«Hangi mecliste bir siyasi parti grupu daha 
çok üyeye sahipse Başkan o parti grupu üye
lerinden olur. Yahut o parti grupu tarafından 
benimsenecek kimse olur. İlk uygulama her iki 
Mecliste bu suretle tecelli etti. Gerek Millet 
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Meclisi Başkanı, gerekse Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı iki yıl için seçildiğinden 1 Kasım 1963 
tarihinde başlıyan oturum yılında da uygula
ma böylece oldu. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız ve içtü
züğümüze göre Meclis başkanlarının görev ve 
yetkileri büyük önem taşımaktadır. Başkanlık 
Divanı üyeleri arasında Başkandan sonra gö
rev ve yetkileri büyük önem taşıyan üyeler de 
Başkan vekilleridir. Zira Cumhuriyet Senatosu
nun Başkanlık Divanı 13 üyeden terekkübeder, 
ama Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
Birleşimini açmak, görüşmelerini yürütme ve 
oylama sonuçlarını ilân etme görev ve yetkisi 
münhasıran, kaide olarak, asıl olarak, Başka
na tevdi edilmiştir. İçtüzüğümüzün bir hükmü
ne göre Başkanın ancak mazeretli olması veya 
bulunmaması halinde bu görev ve bu yetki 
Başkanvckilleri tarafından da ifa edilir. O hal
de, 13 üye arasında Genel Kural birleşimlerini 
açmak, görüşmelerini ilân etmek, idare etmek, 
seçim sonuçlarını ilân eylemek bakımından yetki 
asıl olarak sadece Başkana verilmiştir. Onun 
mazeretli olması veya bulunamaması halinde 
Başkanvekil lirinden birisi de bunu yapabilir. 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık için siyasi 
parti grupları aday gösteremezler. Başkan iki 
yıl için seçilir, Başkan kur'a çekse de kur'a, du
rumuna tesir etmez. Başkan oy kullanamaz, 
Başkan, Cumhurbaşkanına vekâlet eder. Baş
kan ve Başkanvekilleri mensuboldukları siyasi 
partilerin veya siyasi parti gruplarının Meclis 
içindeki ve Meclis dışındaki faaliyetlerine ka
tılmaktan kesin olarak memnudur. Halbuki 
idareci Üyelerin ve kâtip üyelerin durumları
nı tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, İdareci 
üyelik kâtip üyelik için gruplar aday göstere
bilirler. Bunlar, yani idareci üyeler ve kâtip 
üyeler mensuboldukları siyasi partilerin veya 
siyasi parti gruplarının Meclis içindeki ve Mec
lis dışındaki her çeşit faaliyetine katılabilirler. 
O halde Başkan ve Başkanvekilleri arasında 
büyük görev ve yetki farkı vardır. Başkan ve 
Başkanvekilleri ile idareci üye ve kâtipler ara
sında da büyük görev vo yetki farkları vardır, 
İşte bütün bu hususlar nazara alınmak suretiy
le geçmiş 3 oturum yılında her iki Mecliste Baş
kan kendi üyeleri arasından seçilmiş bulunan 
siyasi parti grupları Başkanlık Divanına bir de 

22 



C. Senatosu B : 2 
Başkanvekili ile katılmayı düşüımıemişlerdir, 
uygun görmemişlerdir. Üç yılın tatbikatı her 
iki Mecliste böyle olmuştur. Millet Meclisinde 
dördüncü yıla ait uygulama da dün yapılmış, 
böyle olmuştur. Görüş değişikliği Adalet Parti
sinin her iki Meclis grupunda da yoktur. Ada
let Partisinin Millet Meclisi Grupu üç yıl, üç 
oturum yılında uygulanmış olan bu tatbikata dör
düncü oturum yılının tatbikatı ki, dün yapılan se
çimlerle neticelerini vermiştir, iştirak etmiştir. 
Görüş değişikliğini yapan Adalet Partisinin sa
dece Cumhuriyet Senatosu grupudur. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzük Anayasaya 
aykırı olamaz, içtüzük Anayasanın açık hük
müne aykırı olamaz, içtüzük Anayasanın espri
sine aykırı olamaz, içtüzük Anayasaya rağmen 
hüküm getiremez. Adalet Partisi Grupunun 
Başkanı Danışma Kurulu toplantısında görüş
lerini savunurken içtüzüğün 8 nci maddesinde 
yer alan «büyüklük sırasına göre» sözü üzerin
de durmuş ve bu sözün kendi görüşlerine mes-
nedolduğunu ileri sürmüştür. Bu «büyüklük sı
rası» onların anladığı mânayı ifade etmez. Bu 
söz A. P. Grupunun yüzde hesabiyle sahip bu
lunduğu puanla Başkanlık Divanına katılabile
ceği ve katılması gerektiği mânasını ifade eder. 

Adalet Partisi Grupunun yüzde hesabiyle 
puanı, Danışma Kurulu tarafından tesbit edi
len puan 41 virgül küsurdur. Adalet Partisi 
Grupu Başkanlık Divanına bir Başkan, bir ida
reci üye ve üç kâtip üye ile katıldığı takdirde 
de bu 41 virgül küsur puan gerçekleşmektedir. 
Danışma Kurulunun çoğunlukla karara bağla
dığı Adalet Partisi görüşü kabul edildiği tak
dirde tatbikatta doğacak netice şudur : Puanı
nı gerçekleştirmek şartiyle görev ve yetki bakı
mından arzu ettiği yerleri Adalet Partisi ala
cak, hiçbir grup ve seçime geçerken Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulu bu isteği sadece ka
bul ve tescille görevli olacaktır. Bu olamaz. Bu
nun dışında muhterem arkadaşlar. Cumhuriyet 
Senatosu 184 üyeden müteşekkildir. Adalet Par-
tsi Grupunun üye adedi 77 dir. Eğer Adalet 
Partisi Grupunun görüşünü kabul edecek olur
sak Genel Kurul görüşmelerini, Genel Kurul 
Birleşimini açmak, görüşmelerini idare etmek ve 
oylama sonuçlarını ilân eylemek bakımından 
yetkiye sahibolan bir Başkan ile 3 Başkanvekil-
liğinde Başkanlığı ve bir Başkanvekilliğini Ada-
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let Partisi Grupuna tahsis etmek ve Cumhuri
yet Senatosunun Adalet Partisi Grupu dışın
da kalan üyelerine de ki, adedleri 107 dir, sade
ce iki Başkanvekilliğini vermek gibi bir netice 
doğurur. 77 üyeye sahibolan grup Başkanvekil-
liğine nazaran yetkisi büyük ölçüde önemli sa
yılan bir Başkanlık, bir Başkanvekilliği verile
cek, 107 üye de sadece iki Başkanvekilliği ile 
Başkanlık Divanında temsil olunacaktır... 

BAŞKAN — Sayın Betil 10 dakikalık müd
detiniz dolmuıtur... 

ZİHNİ BETlL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar, C. H. P. nin puanı 25 
dir. Biz Başkanlık Divanında bir Başkanvekili, 
bir idareci üye ve bir kâtiple temsil olunmak
tayız. Anayasa hükümlerine ve Anayasa espri
sine sadakatin ve Anayasa uygulamalarında o 
espriye sadık teamüller tesisinin samimî taraflı
sı olduğumuz için Danışma Kurulu toplantıla
rında bir Başkanvekili bir idareci üye ve bir kâ
tip üye ile temsil olunmakla yetineceğimizi arz 
ettik. Puanımız 25 tir. Bir Başkanvekili ile bir 
idareci üyenin bir de kâtip üyenin mecmu pu-
van yekûnu 22 dir. Üç puvan fedakârlığı da bu 
inancımızın tatbikatı için seve seve yapmış bu
lunuyoruz. Muhterem arkadaşlar, 77 kişi Cum
huriyet Senatosunda bir Başkan, bir Başkanve
kili ile temsil edilirken, 107 kişi sadece iki Baş-
kanvokili ile Başkanlık Divanında temsil oluna
maz. Bu olamaz. Şayet bu olursa Anayasanın 
açık ve kesin bir hükmüne değil ama Anayasa
nın dayandığı espriye ve çizdiği hedefe aykırı 
olur. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Müzake

relerin usulü hakkında. 
BAŞKAN — 8 nci madde usulü tesbit etmiş

tir. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — 8 nci mad
de ve ona göre açılan müzakere için usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar

kadaşlarım, usul hakkında söz istememin sebe
bi, Sayın Zihni Betil'in burada meseleyi bir 
Anayasa meselesi olarak bilhassa ele almasıdır. 
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Affınıza mağruren arz edeyim, hepiniz öylesi
niz, ama Anayasa söz konusu olunca ben biraz 
korkuyorum. Her ne kadar Anayasayı hiçe sa
yan meseleler memlekette cereyan ediyorsa da 
bunların günlük geçer akçe olduğunu fakat 
uzun vâdede daima kötü puvanlara şahidoldu-
ğunu, sahne olduğunu gördük, geçirdik, tecrü
belerimiz var. Bu bakımdan meseleye kendi 
açımdan müdahaleyi zaruri gögrdüm. Düşün
düklerimi bütün samimiyetimle sizlere arz et
mek istiyorum. 

Efendim, usule şundan temas ediyorum; 
Anayasa meselesi haline getirilmiştir madem ki, 
o halde yalnız grupların sözcülerinden ve Da
nışma Kurulundan bir kişinin konuşmasiyle bu 
işin burada halli yoluna gidilmesi tehlikelidir. 
Konuşma genişletilmelidir, kararını Başkanlık 
Divanı verebilir. 

İkincisi; İçtüzüğün 8 nci maddesi gayet sa
rih ve Anayasanın 84 ncü maddesine dayanma
sı dolayısiyle de sarih olması lâzımgelirken gö
rüyoruz ki, burada bir oran meselesi halledil
memiştir. 

84 ncü madde, «kuvvet» demiyor ki, bu iş 
kilogram, yumruk meselesi olsun, «partileri kuv
vetine göre» diyor. Bizim bildiğimiz şu camia 
içerisinde kuvvet ifadesi parmak ifadesidir. 
Adalet Partisinin 77 oyu vardır, 184 yekûn 77 
oy, 3 başkan vekili, 3 idareci üye hesabına vurur
sanız bu işi 3 e taksim edersiniz, 61 eder; 77, 61 i 
geçer, münakaşasız hak kazanılmıştır. Benim an
layışım, keza 31, 2 mislini alırsınız, münakaşa
sız hak kazanılmıştır. C. H. P. nin 46 mevcudu 
vardır, 6 ya taksim ettiğimiz vakit, kâtiplik 
için, münakaşasız hak kazanılmıştır. Başkanve-
killiği için, daha 61 e varması için, bir. iki de
receli muameleden geçmesi lâzım. Oran bir ma
tematik meselesidir. Tüzük her halde kuvvet ve 
oran meselesini öne getirdiğine göre bu işin ma
tematikle halledilmesi şarttır, zaruridir. Anaya
sa meseelsi haline sokulmamalıdır. Başkanların 
seçiminde iki partinin, iki Meclisin anlaşmasını 
ben aslında Anayasaya aykırı telâkki etmiştim 
o çağlarda. Bunu müsaade ederseniz Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna geri almalıyız, mate
matik gibi müspet bir mesele mutlaka bir for
müle bağlanmalı ve sizler fazla işgal edilmeden 
önünüze hazır bir mevzu getirilmeli ve parmak
larınızı kaldırmalısınız. Mâruzâtım bundan iba
ret. (Sağdan, alkışlar) 
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ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANI İH

SAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden evvelki sayın arkadaşım usul mese
lesi olarak vaziyete müdahale edip bir Başkan
lık Divanı seçimini, Anayasanın ihlâli meselesi 
haline vaz'etmeye çalışan muhterem Zihni Be-
til arkadaşımın beyanatına değinmeseydi bende
niz huzurunuzda Anayasa vâzıı Kanununun 
iradei milliyenin teeelligâhı olan her iki Meclis
ten esirgediği tefsir hakkını bu kürsüde rahat 
rahat istimal etmeye çalışan arkadaşımın düş
tüğü hataları belirtmek için 10 dakikalık zama
nımın mühim bir kısmını kaybetmiş olurdum. 
Bendeniz Yüksek Heyetinizi Anayasanın tefsiri, 
izahı gibi yetki dışı ve lüzumsuz konuların dı
şında halli ile muvazzaf, mükellef olduğumuz 
ve iyi bir neticeye bağlanmasını bizzat C. H. P. 
mümessili arkadaşımızın da istediğine vicdanen 
kaani olduğum konumuza, dünyamıza avdet 
edeceğim. Biz Danışma Kurulunda İçtüzüğümü
zün 8 nci maddesi gereğince Yüksek Heyetini
ze bir orantı cetveli ve bir de dağıtım cetveli 
getirmek gayesi ile topalndık. Orantı cetvpli ri-
vazi olarak üye tamsayımızın işgal ettiğimiz 
sandalyelere göre yüzde hesabını tesbit eden bir 
hesap cetveli yapılır. Dağıtım cetveli bu hesap 
cetveline Anayasanın 84 ncü maddesiuîn öngör
düğü kuvvet orantısivle siyasi partileri ithal 
etmek maksadına matuf. 

Evvelâ sık sık değinilen, Anayasanın 84 ncü 
maddesinin esprisine girelim. Ve yüksek müsa
mahanıza sığınarak maddeyi kısaca avnen oku-
vuverelim. «Meclislerin Başkanlık divanları o 
Meclisteki sivasi partilerin parti gruplarının 
kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağ-
lıyacak şekilde kurulur.» Meclisteki siyasi parti 
grupları haricinde de teşekküller var. Onların 
da adedi, mevcutlarının ihtiva ettiği bir orantı 
ve o orantıya tekabül eden kuvvet var. Onla
rın hakları nerede ? Onların hakları hakkında 
Anayasa sâkittir. Yalnız, Anayasa, bu Meclise 
siyasi parti hüviyetinde gelen zümrelerin işgal 
ettiği sandalye kadar Başkanlık Divamndaki 
haklarını âdeta mirastaki mahfuz hisse gibi, 
buna el dokunulamaz, bunlar verilir, ondan 
sonrası Genel Kurulun tasvibine kalır, demiş
tir. Ben demiyorum ki, bu haklar şu veya bu 
şekilde keyfî kullanılır, ama teminat atlına 
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alınmamıştır. Buyurdular ki, bunların haricin
deki zümrelere de kendi orantıları nisbetinde 
haklarını vermek lâzımdır. Hayır lâzım değil
dir, mümkündür, Anayasa serbest bırakmıştır 
bunları. işte anlaşma bu mümkün olanı iyi ni
yetle, iyi yürekle ve en âdilâne çekikle sağla
mak gayesine matuftur. Bu açık yürekle masa
ya oturduk. Deniliyor ki. «Adalet Partisi Gru-
pu yeni bir görüş getirdi.» «Bundan evvel yap
madığı bir talebi masa başına çıkardı.» Adalet 
Partisi yeni bir görüş getirmedi. Eskiden uy
salken şimdi baş kaldırmadı. Anlayışlı iken çe
tin hale gelmedi. Adalet Partisi Yüksek Heye
tinizin kararma iktiran etmiş bir içtüzüğün 
yeni kovduğu esasların icapları dâhilinde hare
ket etmek ihtiyacını duydu. 

Ne diyor İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi : 
«Evvelâ hesap cetveli yapın, kuvvetlerinizi 

bulun sonra... Sonra sarih; «Başkan, başkanve-
killeri, idareci üyeler ve kâtipler için grupla
rın Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısına oran
larının büyüklük sırasına göre dağıtım cetveli 
düzenlenir. Anayasa mahfuz hisse halinde siyasi 
parti gruplarının haklarını tutmuş. 

Adalet Partisi, 41,83, Cumhuriyet Halk Par
tisi 22. Son dağıtım cetveline göre. Sayın Zihni 
Betil'in dediği gibi 25 değil. Şimdi herkes kuv
vetlerinin hakkını istiyor. Bana 41 puvanlık yer 
verin, diyor, Tüzüğe de bakıyor. Benim 41 pu-
vanımın 19 puvanı Riyaset makamı bende oldu
ğu için eksilmiş, inmişim 22 puvana. Halk Par
tisi de 22, ben de 22. Son dağıtım cetvelini açı
nız. 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKÎLÎ ZİHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Hesabınız yanlış, 22 değil 
25 tir. 

A. P. GRUPU BAŞKANI ÎHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGÎL (Devamla) — Efendim, ben
deniz resmî vesaik üzerinde konuşuyorum. 
üzerinde konuşuyorum, Yüksek Grupunuz ken
di iddiaları içindedir. 

Şimdi siyasi parti grupuyuz. Anayasa gere
ğince Başkanlık Divanında yerlerinizi almak hak 
olarak teminat altına alınmıştır. 22 puvanın kar
şılığı nedir! Saym Zihni Betil buyurdular ki, 
yukarıki oturumlarda, Adalet Partisi hakkını 
41 e dolduruncaya kadar istemekte yerden göğe 
kadar haklıdır, ama, bu hakkını isterken baş-
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kanvekilliği verin idareci üyelik verin şunu ve
rin diye makam tahsis edemez. Hakkı 41 buvam 
iktisabetmektir. Her ne suretle ederse etsin, 
onu iktisabettiği anda Anayasanın hükümleri ye
rine gelir. Biz dedik ki; İçtüzüğümüzün 8 nci 
maddesinde her makam karşısında bir de puvan 
itibar olunmuştur. Bu puvanlar bir ağırlık ta
şır. Başkanvekilliği 10 puvan hesabedilmiştir 

demek başkanvekilliği talebedebilmem için Yük
sek Heyetinizde asgari on puvanlık ekseriyete 
malik bir oy çoğunluğuyla gelmiş olmak lâzımdır. 
O vaziyeti iktisabetmiş her hangi bir zümre veya 
grup Siyasi Parti haklarından mahrum olması
na rağmen Senato için de mevcut değildir. Siyasi 
parti hüviyetinde olmıyanları mahfuz hisse say
mıyoruz. Hadi, sayalım diyelim, hangi zümre 
10 puvanla gelmiş? Kontenjan Grupu 5 küsur, 
Millî Birlik Grurpu 7 küsur, bağımsızlar 9 kü
sur, siyasi parti grupları 0,75; 1,2, 2,2... Bunla
ra, Anayasa siyasi partilere tanınan hakları 
dahi tanımış olarak kabul etseniz, bu ayrı ayrı 
zümreler şu İçtüzüğün 10 puvana sahibolan baş-
kanvekill iğini alsından ibaret kıstasına, kriteryu-
muna erişememişlerdir. Bu manzara karşısında 
Yüksek Heyetinizin terrekkübü şu; bir tarafta 
bütün puvanların ağırlığı ile, üstelik Anayasa
nın kendisine zamimeten verdiği öngören mah
fuz hissesiyle siyasi parti grupu Adalet Partisi. 
Diğer tarafta mahfuz hisseden mahrum olmasa 
dahi 10 puvanı henüz alamamış diğer zümreler 
var. Bu hal muvacehesinde 10 puvan mukabili 
olan Başkanvekilliğini nereye vereceğiz? Buyur
dular ki, Adalet Partisi Başkanlığı aldı, aslan 
payım aldı, en büyük yetki onda. Üst taraftaki 
talep nereden geliyor? Muhterem arkadaşlarım, 
eğri oturalım, doğru konuşalım. Başkanın yet
kileri şu tüzükte büyüktür. Evet istediği zaman 
oturuma çıkar, şunu yapar, bunu yapar. Sa
yın Akay'ı Başkanlığı aldığından beri kaç defa 
gördük karşımızda? öbür Mecliste de öyle. Bil
fiil Başkanlık makamı sembolik ve seramonial bir 
makamdır. Günlük yetkileri kullanmaz. Her 
Parlâmentoda bu böyledir. Hakikî idare Baş-
kanvekilleri uhdesindedir. Biz, bu Senatoya en 
yüksek oranla iştirak etmiş bir siyasi parti ola
rak kendimizin Başkanlık Divanının her kade
mesinde temsil edilmek arzusunu izhar edersek. 
bu husus şevki idarenin tek mihrakı olan Baş-
kanvekilliğinde de onbeş günde bir mümessilimi
zi görmek ihtiyacını duyarsak neden Anayasayı 
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çiğnedik, neden çizmeden yukarı çıktık ve neden 
âdeta bir siyasi parti grupunu dehşete düşürecek 
bir talebe girdik? Kaldı ki Danışma Kurulunda 
gördüğümüz garip bir manzara da hakları lehine 
müdafaa edilen zümrelerin Adalet Partisinin öne 
sürdüğü noktai nazar karşısında tamamiyle sakit. 
hattâ terviçkâr, hattâ teyidedici beyanlarına 
rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun bun
lar lehine, hayır efendim Adalet Partisine Baş-
kanvekilliği verilemez tezinde taassupla ısrar edi
ci olmuştur. Anayasaya aykırı hiçbir tarafı yok
tur, Adalet Partisi talebinin, beyanını, Zihni 
Betil Danışma Kurulunda kemali nezaketle ve 
ısrarla izhar etmiştir. Adalet Partisi istiyebilir. 
demiştir, bunun Anayasaya aykırı bir ciheti 
yoktur demiştir. Burada da Anayasaya aykırı 
olduğu iddiasiyle huzurunuza çıkmıştır. Ana
yasaya neden aykırıymış? Çünkü bizim müdafaa 
ettiğimiz hükmü, teyideden hüküm yokmuş. Nak
zeden hüküm? O da yok. Teyideden hüküm de 
yok. Ne kadar haklı müdahale etti, Sayın Kap
lan. Neden dedi, en küçük meseleleri dönüp do
laştırıp Anayasa dâvası haline getiriyorsunuz? 
Kuranı Kerdm gibi yukarda tutmak icabettiği-
miz, sakız gibi çiğnemekten daima çekinmemiz 
lâzımgelen şu Anayasa, neden takvim gibi önü
müzde her gün yaprakları karıştırılan bir hal al
mıştır? Meseleyi bir kere kılçıklarından ayıklı-
yalım. Hâdiseleri kendi hudutları içinde gör
meye alışalım. İddialarımızı muhakkak birtakım 
tabuları tahrik ederek, birtakım mevzuları hare
kete getirerek veya, şu veya bu kuvvetten istia
neye çalışarak ispata çalışmak iyi bir netice de
ğildir. Belki hissidir, belki netice alır ama sa
lim değildir, hastadır, ârâzlıdır. 

Sayın Zihni Betil, Adalet Partisi 41 puvamnı 
alınca sussun. Çünkü puvanlarm önemi yoktur. 
Bu puvan mühim, o pııvan mühim değildir der. 
Sonra Başkan ve B*aşkanvekillerinin puvanlarmı 
hesabederken o başkanvekili ki der; dört kişidir 
bu koskoca Senatoyu çeviren, siz o koskoca 13 
kişilik Başkanlık Divanına bakmayın asıl iş bu
radadır, ehemmiyetli puvan buradadır der. 
Biz yukarda kendisine madem öyledir senin 22 
puvanm var, bir başkanvekiılliğini terket iki kâ
tiplik al öyle halledelim deriz, bu acaba lâtife 
midir der. O hesapları şurada yaparken başka, 
burada yaparken başka mebdelerden hareket et
mek doğru olmasa gerek. 

BAŞKAN — 10 dakikayı geçti efendim. 
ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANI İH

SAN SABRI ÇAĞLA YANGİL (Devamla) — 
Bir iki dakika müsaade buyurursanız bitiririm. 

BAŞKAN — Eğer Umumi Heyet müsaade 
buyurursa devam etsinler. 

ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANI İH
SAN SABRI ÇAĞLA YANGİL (Devamla) — 
Ben huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Söyli-
yecelderimizin mühim kısmını söyledim. Bizim 
bugüne kadar böyle bir mevzuu öne almayışımı
zın sebebi içtüzüğümüz yapılmadığı, oranların 
mukabili olan hesaplar ve puvanlar konulmadığı 
için, aynı zamanda Senatomuzun terekküp Uv-
zı itibariyle de siyasi parti grupundaki partiler 
bugünkü gibi ikiye inmediği için böyle bir müda
faaya, böyle bir talebe lüzum hissetmemiştik. Bi
zi Millet Meclisinde başka, burada başka bir tezi 
sanuvur hale de getirmek istediler. Hayır ar
kadaşlar. Millet Meclisindeki grupum, henüz 
Millet Meclisinde İçtüzük yapılmadığı, puvan
lar hesabedilımediği; seçim bizdeki gibi bir kısta
sa bağlanmadığı için yeni tüzük yapılıncaya ka
dar eski halin devamı kararı almıştır. Bu karar
la Senatodaki vaziyet arasında bir ilgi bir köprü 
kurmanın imkânı yoktur. Dağıtım cetveli; hu
zurunuzda 10 ar dakikada ifadeye mecbur kal
dığımız fakat, Danışma Kurulunda 4 er - 5 er 
saat müdafa ettiğimiz, dantel gibi işliye işliye 
masa üzerine koyduğumuz fikirlerin bütün grup 
mümessillerinee dinlenip vicdanlannda inikas 
eden reylerinin neticesi husule gelmiş bir karara 
dayanır. 

Ben huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Da
ğıtım cetvelinin en âdil şekli bulduğundan hiç 
şüphe duymuyarak reylerinizi o yolda izhar bu
yurmanız temennisiyle ve grupun adına şük
ranlarımla huzurunuzdan ayrılıyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKİLİ Z lHNt 
BETÎL (Tokat) — Dağıtım cetvelinde gösteri
len 22 C. H. P. grupunun yüzde hesabı ile puva-
nının 22 olduğunu göstermez. Sayın Çağhyan-
gil yanlış anladılar, yanlış ifade ettiler. C. H. 
Partisinin yüzde hesabiyle puvanı 25 kişidir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ 

BETİL (Devamla) — ikinci olarak grup sözcü
leri bir defa olmak üzere konuşacak ama bana 
sataştı Sayın Oağlayangil. Danışma Kurulunda 
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başka türlü konuştu, burada başka türlü konuş
tu diyerek bana sataştı. Onun için söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Müsaaade buyurunuz Saym Be
til, diğer gruplar konuşsun, ondan sonra oya ko
yacağım. 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKÎLÎ ZÎHNÎ 
BBTÎL (Tokat) — Sataşma olduğuna Başkan
lık Divanı kaani olursa oya koymaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Başka gruplardan söz istiyen? 
Yok. Saym Betil bu dağıtım cetveli üzerinde 
konuştular. Danışma Kurulunun ikinci toplan
tısında bizim Yüksek Heyetinize takdim edilen 
bir esas orantı cetveli vardır. Bu cetvel grupla
rın kuvvetlerini göstermektedir. Orada Cumhu
riyet Halk Partisinin oranı yüzde 25 dir. Bunu 
arz ederim. 

İkinci meseleye gelince: Saym Zihni Betil 
kendisine sataşma olduğunu iddia etmektedir. 
Başkanlık.... 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKİLÎ ZÎHNÎ 
BETİL (Tokat) — Orada başka, burada başka 
konuştu dedi. Orada da burada da aynı şeyi 
söyledim. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin kararma 
gideceğim. Sataşma olduğunu kabul buyuran
lar lütfen işaret buyursunlar. 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKÎLÎ ZÎHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Hem itham ederler hem de 
ithamı yıkacak konuşmaya fırsat vermezler. (A. 
P. sıralarından gülüşmeler ve «vah vah» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sataşma 
olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... Efen
dim, 58 e karşı, 40 oyla sataşma olduğu kabul 
edilmemiştir. 

Efendim, gruplar da konuştuğuna göre, Da
nışma Kurulunun Yüksek Heyete takdim ettiği 
raporu, aynı zamanda dağıtma cetvelini oyla
rınıza arz edeceğim. Bir kere okuttuktan sonra 
oylarınıza arz edeceğim. (Gürültüler, okumaya 
lüzum yok, sesleri) Pekâlâ. Şu halde, açık oy
lamaya sunulması hakkında bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
bir takrir daha vardı, öncelik sırası hangisinin-
dir bilmiyorum. 

BAŞKAN — ikinci bir takrir daha vardır, 
bu aykırı bir takrirdir peşin bunu okutuyorum. 

2 .11.1964 0 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlık Divanının teşkili için oranların ve 
iştirak esaslarının açıklığa kovuşturulması mak-
sadiyle Anayasa ve Adalet Komisyonundan mü
talâa alınmasına karar verilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza arz 
edeceğim. Adalet ve Anayasa Komisyonuna 
gitmesini arzu etmektedir. Bu takriri kabul bu
yuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Açık oya konulması hususundaki takriri oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasaya aykırılığının bahis konusu olması 

ve üzerinde grup başkanlarından başka kimseye 
söz verilmiyeceğinin Başkan tarafından bildiril
mesi sebebiyle Sayın üyelerin görüş ve kanaat
lerinin belli olması için Danışma Kurulu karan 
mn açık oya sunulmasını arz ederiz. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Tokat 
Zihni Betil 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Tabiî Üye 
Ref et Aksoyoğlu 

Tabiî Üye 
Emanullaıh Çelebi 

Denizli 
Cahit Akyar 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

Artvin 
Fehımi Alpaslan 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Erzurum 

Sakıp Hatunoğıhı 
BAŞKAN — Efendim açık oyunuza arz edi

lecektir. 
Efendim, tasnif heyeti için üç üyenin ismini 

çekeceğim. 

Niza'metitin özgül (Gaziantep)?.. Burada. 
Şevket Koksal (Ordu)?.. Burada. 
Ali Altıınitaş (Tokat)?.. (Hasta sesleri) 
Kadri Kaplan (Tabiî Üye)?.. Burada. 
Oylamaya nereden başlanacağına dair kur'a 

çekiyorum. 
Ziya Önder (Sivas) 
Sivas'tan itibaren oylar toplanacak. 
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Danışma Kurulu kararını kabul edenler be

yaz, kabul etmiyenler kırmızı, çekinserler yeşil 
oy kullamacaklardır. 

(C. Senatosu Sivas Üyesi Ziya önder'den baş-
lıyarak oyla,r toplandı.) 

BAŞKAN — Tasnif heyeti lütfen yerini al
sın. 

Oylarını kullamnıyan?.. Yok. Oylama muame
lesi bitmiştir. 

Danışma Kurulu kararı Me ilgiıli açık oylama 
neticesini gösteren Tasnif Heyeti mazbatasını 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu kara

rının açık oylamasına (141) üye katılmış ve ne
tice aşağıya çıkarılmıştır. 

Oy sayısı 141 
Kabul 81 
Ret 48 
Çekimser 12 
Tasnif Heyeti : 

Gaziantep Ordu 
Nizamettin özgül Şevket Koksal 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Karar kabul edilmiştir. 
Şimdi, başkanvekillerinin seçimine gideceğiz. 

(Namzetler ikim, sesleri) Lütfen zarfları dağıtın. 
(Takrirler var sesıleri) Başkanvekillikleri için 
şimdiye kadar Başkanlığa gelen adayların isim
lerini okutuyorum. 

Adalet Partisinden; Fikret Turhangil, 
Cumhuriyet Halk Partisinden; Muhittin Kı

lıç. 

Ayrıca iki önerge ile iki teklif vardır. İhsan 
Hamit Tigrel'i aday göstermektedirler. 

önergeleri okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Başkanvekili, (Fikret Turhangil) 
İdareci Üye, (Lütfü Tokoğlu) 
Kâtip Üye, (Sakıp Ünal) Arz derim. 

A. P. Senato Grup Başkanı 
İhsan Sabri Çağlıyangil 

Cumhuriyet Scaatosu Başkanlığına 
1 Kasım 1964 Pazar günü saat 10,30 da, C. 

H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup Umumi Heye
tinde yapılan seçim neticesinde, Cumhuriyet Se-
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natosu Başkan vekilliğine Konya Senato İjye^ 
Muhittin Kılıç Aday olarak seçilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Mehmet Hazer 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Zihni Betil 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu Başkanvekili için Diyarbakır Se

natörü 1. Hamit Tigrel'i aday olarak arz ve tek
lif ederiz. 

Kayseri Tunceli 
Suad H. Ürgüplü Mehmet Ali Demir 

Cumhuriyet Senatosu Başkaınilığma 
Sayın İhsan Hamit Tigrel'i Başkanvekilliği-

ne teklif ederiz. .Saygılarımla. 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Emanullaıh Çelebi Mehmet özgüııeş 

Yüksek Başkanlığa 
Senato Başkanvekilliğine Hazım Dağlı'yı tek

lif ediyorum. 
Kütahya 

Orhan Akça 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Efendim, ben 
oyların dağılmaması için İhsan Hamiıt Beyefendi 
lehine haıkkımdan feregat ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazım Dağlı İhsan Ha
mit Beyefendi lehine feragat etmektedir efen
dim. 

BAŞKAN — Başkanvekilleri için seçime ge
çiyoruz. Şimdi tasnif heyetini seçeceğiz. 

Kâmil Karavelioğlu?.. Burada. 
Ekrem Acuner?.. Yok. 
Abdurrahman Bayar?.. Burada. 
İs?. Bingöl?.. Burada. 
Efendim, oylamaya Mehmet ünaldı, (Adana'-

dan) başlanacaktır. 

Oy puslaları zarflar içine konulacak ve zarf
larla birlikte atılacaktır. 

(C. Senatosu Adama Üyesi Mehmet Ünaldı'-
dan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 
var mil . Yek. Oylama muamelesi bitmiştir, tas
nif heyeti lütfen yerini alsın. 

Tasnif Heyeti mazbatasını okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan vekilleri için 
yapılan seçime (142) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

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

Muhittin Kıilıç 
î. Hnmit Tigrel 
Fikret Turhangil 
Haldun Menteşoğlu 
Hazım Dağlı 
Adil Ünlü 
Osman Koksal 

Oy sayısı 

111 
104 
79 
14 
10 
6 
1 

Üye Üye 
Kâmil Karavelioğlu Abdurrahman Bayar 

Üye 
îsa Bingöl 

Bu neticelere göre Muhittin Kılıç ve İhsan 
Hamit Tigrel Başkanvekilliği adaylığını kazan
mışlardır. (Alkışlar) 

Ayrıca İkinci bir tura gidiyoruz. Şimdi aday 
olarak yalnız Fikret Turhangil vardır. Hazım 
Dağlı feragat etmiştir Ona göre tekrar seçimlerin 
ikinci turuna gidiyoruz. Lütfen sepetleri koyun 
ve zarfları dağıtın. 

Oylamamın hangi seçim bölgesinden başlıya-
eağına dair kur'a çekiyoruz. Oylamaya Kütahya'
dan başlanacaktır. 

Efendim, bir önerge daha var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Hazım Dağlı'nın adaylığını a.rz ederim. 

Sırrı Atalaıy 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkanım bir önerge daha var. 
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo

rum, efendim. 

Başkanlığa 
Kars Senatörü Sayın Sırrı Atalay'ın aday

lığını arz ederim. 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 
SIRRI ATALAY (Kars) — Tevetoğlu tara

fından adaylığımı kendim için bir tenezzül ad
dederimi. (Gürültüler) Tenezzüllerin en küçüğü 
addederim. (Gürültüler) 
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MEHMET HAZER (Kars) — Ayıp, Ayıp. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sizin 

yaptığınız ayıp. 
BAŞKAN — Oylamaya nereden başlanacağı 

hakkında kur'a çekiyorum. îbraıhim Ethem Er
dinç (Kütahya)^ 

(C. Senatosu Kütahya Üyesi 1. Ethem Er
dinç'ten başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullaıımıyan arkadaş
lar, lütfen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
İkinci tur neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri için 

yapılan seçime (139) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Oy sayısı 

1. Fikret Turhangil 74 
2. Hazım Dağlı 41 
3. Sırrı Atalay 1 
4. Haldun Menteşoğlu 18 
5. Boş 5 

Üye Üye 
Kâmil Karavelioğlu Abdurrahman Bayar 

Üye 
îsa Bingöl 

BAŞKAN — Adaylar salt çoğunluğu sağlı-
yamadıklarından 3 ncü tura gideceğiz. 

A. P. GRUPU BAŞKANI İHSAN SABRÎ 
ÇAĞLIYANGİL (Bursa) — Usul hakkında. 

BAŞKAN — Oylama esnasında olmaz efen
dim. 

A. P. GRUPU BAŞKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLIYANGİL (Bursa) — Oylamaya geçilme
di. Seçimde bir yanlışlık vardır, müsaadenizle 
açıMıyayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUPU BAŞKANI İHSAN SABRÎ 

ÇAĞLIYANGİL (Bursa) — Muhterem arkadaş
lar, İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi, «Danışma Ku
rulunun kabul ettiği dağıtım cetvelinin Genel 
Kurulun oyuna sunulmasının aynen veya tadi-
len kabulünden sonra dağıtım cetveli esas tu
tularak Başkan seçime girer» diyor. 

Dağıtım cetveli esas tutularak seçime girdik, 
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Dağıtım cetvelinde başkanvekillikleri bağımsız
lar, Halk Partisi ve Adalet Partisi olarak tesbit 
edilmiş bulunuyor. Halk Partisi ve bağımsızlar 
yerlerini aldılar. Bu seçim dağıtım cetvelinde 
Adalet Partisine muhassas bir yerin seçimidir. 
Bu seçimde bu parti haricinde kullanılan oyla
rın nisabı doldursa dahi mâna ve hüküm ifade 
edememesi icabeder. Bu itibarla adayların ancak 
Adalet Partisi adayı olabileceğini ve onun hari
cindeki adaylara oy kullanımanm bir mâna ifade 
etmiyeeeği kanaatiyle Başkanlığın dikkatini çek
mek için yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Bu hususta yalnız gruplar ko
nuşacaklardır. Müsaade ederseniz turlara devam 
edelim efendim. Üçüncü tura devam edeceğiz. 

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. Oylamanın 
hangi seçim bölgesinden bağlıyacağı hakkında 
kur'a çekiyorum... Yusuf Demirdağ... Trabzon. 

(C. Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Demir
dağ'dan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar... Oylama mua
melesi bitmiştir. 

Üçüncü tur neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekileri için 

yapılan seçime (136) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Oy tsayısı 

1. Fikret Turhangil 78 
2. Hâzrnn Dağlı 42 
3. Haldun Menteşeoğlu 12 
4. Boş 4 

Üye Üye 
Kâmil Karavelioğlu Abdurrahman Bayar 

Üye 
îsa Bingöl 

Üçüncü turda Fikret Turhangil Başkan
vekili seçimini kazanmıştır. (Alkışlar) 

Şimdi idareci üyelerle, kâtiplerin «seçimine 
geçeceğiz. Her iki seçimi beraber yapacağız. 1 nci 
«epet idareci üyeler için, ikinci sepet kâtipler 
için konacaktır. 
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Efndim, aday önergelerini okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 

İdareci üye olarak Lûtfi Tokoğlu'nun aday
lığımı arz ederim. 

Adalet Partisi Senato Grupu 
Başkanı 
Bursa 

î. Sabri Çağlıyangü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Birlik Grupu adına İdareci Üyeliğe Kâ

mil Karavelioğlu'nu tekMf ederiz. 

Millî Birlik Grapu Başkam 
Fahri özdilek 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 Kasım 1964 Pazar günü saat 10,30 da Cum
huriyet Senatosu Grup Umumi Heyetinde yapı
lan seçim neticesinde. Cumhuriyet Senatosu îda-
re Amirliğine, Hakkâri Senato Üyesi Necip Sey
han aday olarak seçilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup 

Başkan vekili 
Zihni Betil 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Efendim, bir kere daha aday
ların yalnız isimlerini okuyorum. 

A. P. den, (Lûtfi Tokoğlu) 
C. H. P. den, (Necip Seyhan) 
Millî Birlikten, (Kâmil Karveüoğlu) 
Kâtiplikler için verilmiş olan önergeleri oku

tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 Kasım Pazar günü saat 10,30 da, C. H. P. 
Cumhuriyet Senatosu Grup Umumi Heyetinde 
yapılan seçim neticesinde, Cumhuriyet Senatosu 
Divan KâtipliMerine aşağıda isimleri yazılı Se
natörler aday olarak seçilmişlerdir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Zihni Betil 

1. Ahmet Naci Arı 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Mehmet Hazer 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Senato Başkanlık Divanı Kâtipliğine Niza-

anettin Özgül'ü teklif ediyorum. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Sayın Başkanlığa 
Divan Kâtipliklerine aşağıda isimleri yazılı 

üyelerin adaylıklarını arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 
1. Mustafa îneeoğhı 
2. Kudret Bayhan 
3. Âdil Ünlü 
4. Sırrı Uzunhasanoğlu 

Başkanlığa 
Aşağıda adlan yazılı üyelerin Divan Kâtip

liğine adaylıklarını arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 
1. Kudret Bayhaon 
2. Mustafa înceoğlu 
3. Adil Ünlü 
4. Sırrı Uzunhasanoğlu 

Cumhuriyet Senat6.su Başanilığma 
Grupumuzun Divan adayının Sayın Âdil 

Ünlü olduğunu arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sadi Koçaş 
Sayım Senato Başkanlık Divanına 

Bağımsızlardan Mustafa Yılmaz înceoğlu'nu 
Divan Kâtipliğine adaylığının kabulünü arz ve 
teMif edenim. 

Ankara 
Mansur Ulusoy 

Sayın Başkanlığa 
Açık bulunan Divan Kâtipliğine Bağımsız 

Afyon Senatörü Mustafa tneeoğlu'nun adaylığı
nı saygı ile arz ve teMif ederim. 

Kayseri 
Suad Hayri Ürgüplü 

Sayın 'Başkanlığa 
Açık bulunan bir Divan Kâtipliğine Kırşehir 

Senatörü Ali Rıza Ulusman'ın adaylığını arz ve 
teMif ederim. 

Tekârdağ 
Cemal Tarlan 

BAŞKAN — Kâtiplerin isimlerini tekrar oku
tuyorum. 

Adalet Partisinden Sakıp ön<al, 
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C. H. Fantisinden Ahmet Naci Arı. 
Muhtelif önergelerle teklif edilenler; 
Mustafa Yılmaz înceoğlu, 
Kudret Bayhan, 
Âdil Ünlü,* 
Sırrı Uzunhasamoğlu, 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Ali Rıza 
Ulusman adaylığını geri aldı, efendim. Hasta 
imiş. 

BAŞKAN — Efendim, idareci üyeler için 
ayrı kâtipler için ayrı tasnif heyötlerinin teşkili 
için kur'a çekiyoruz. 

Hilmi Onat (İzmir)?.. Burada. 
Sırrı Atalay (Kars)?.. Burada. 
Talât Oran (Bilecik)?.. Burada. 
Şimdi ayrıca kâtiplikler için tasnif heyetinin 

isimlerini çekiyoruz. 
Âdil Ünlü, («Aday», sesleri), Baki Güzey 

(Bursa)?.. Burada. Kâmil Coşkunoğlu (Uşak)?.. 
Burada. Şevket Akyürek (istanbul)?.. Burada. 

Oylamaya başlamak için isim eeMyorrum: Ah
met Nusreit Tuna (Kastamonu). 

Efendim kürsüye iki sepet konmuştur; ilk 
konan sepet idare amirlikleri iğindir, ikincisi kâ
tiplikler içindir. 

(C. Senatosu Kastamonu üyesi Ahmet Nus-
ret Tuna'dan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Oylarını kullanmıyan arkadaşı
mız var mı efendim? Oy toplama muamelesi bit
miştir. Tasnif heyetleri lütfen yerlerini alsın
lar. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu idare Âmirleri için ya

pılan seçime 132 üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
1. B. Lûtfi Tokoğlu (99) 
2. B. Kâmil Karavelioğlu (90) 
3. B. Necip Seyhan (89) 
4. B. Sırrı Atalay (2) 
5. B. Şevket Koksal (3) 
6. B. Sakıp önal (2) 
7. B. Naci Arı (1) 
8. B. Mehmet Ünaldı (1) 

Üye Üye 
Hilmi Onat Sırrı Atalay 

Üye 
Talât Oran 
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BAŞKAN — idare Âmiri seçimini Lûtfi To-

koğlu kazanmıştır. Diğerleri için ikinci tur seçimi 
yapılacaktır. 

Kâtiplikler için yapılan seçimin sonucunu arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kâ

tipleri için yapılan seçime 131 üye katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

Sakıp Önal (97) 
A. Naci Arı (9u) 
Kudret Bayhan (8^' 
Âdil Ünlü (82) 
Sırrı Uzunlıasanoğlu (71) 
Mustafa înceoğlu (58) 
Nizamettin özgzül (27) 
Sırrı Atalay (10) 
Mehmet Ali Demir (6) 
Ali Rıza Ulusman (6) 
Remzi Baltan (3) 
Cemal Tarlan (2) 
Suat Hayri Ürgüplü (1) 
N. Zerin Tüzün (1) 
Kâmil Karavelioğlu (1) 

Üye Üye 
M. Kâmil Coşkunoğlu Baki Güzey 

Üye 
Şevket Akyürek 

BAŞKAN — Kâtiplik seçimini Sakıp önal 
kazanmıştır, diğerleri için ikinci tura geçeceğiz. 

Adayların isimlerini tekrar okutuyorum. 
Ahmet Naci Arı, 
Kudret Bayhan, 
Âdil Ünlü, 
Sırrı Uzunlıasanoğlu, 
M. Yılmaz înceoğlu. 
BAŞKAN — Oylama için Kur'a çekiyoruz 

efend'm... Mucip Ataklı. 
(Tabiî Üye Mucip Ataklı'dan başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 

lütfen kullansınlar... Oylama muamelesi bitmiş
tir. 

Tasnif heyeti mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu idare Âmirleri için ya-
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pılan seçime 93 üye katılmış ve nelieede aşağıda 
adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

1. Kâmil Karavelioğlu 
2. Necip Seyhan 
3. Sırrı Atalay 
4. Boş 

Üye 
Hilmi Onat 

Üye 

Oy sayısı 
(76) 
(89) 
(3) 
(2) 

Üye 
Y. Ziya' Ayrım 

Dr. Talât Oran 

BAŞKAN — Adaylardan hiçbiri salt çoğun
luğu sağlıyamamıştır. 

Kâtiplikler için yapılan seçimin neticesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kâ

tipleri için yapılan seçime (93) üye 'katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı üyeler karşılarm-
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

M. 

A. Naci Arı 
Kudret Bayhan 
Âdil Ünlü 
Sırrı Uzunihasanoğlu 
M. Yılmaz înceoğlu 
Nizamettin özgül 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ali Demir 
A. Rıza Ulusman 
T. Remzi Baltan 
Necip Seyhan 

Üye 
Kâmil Coşkunoğlu 

Üye 

Oy sa: 

(82) 
(74) 
(72) 
(64) 
(54) 
(W) 
(25) 
( D 
( D 
( D 
( D 

y T lS l 

Sekscniki 
Yetnıişdört 
Yetmişiki 
Altmışdört 
Ellidört 
'Vîr r rmiç 

Yirmibeş 
Bir 
Bir 
Bir 
Bir 

Üye 
Baki Güzey 

Şevket Akyürek 

BAŞKAN — Kâtiplerden de hiçbir üye se
çimi kazanamamıştır. Ekseriyet olmadığı anla-" 
şûıyor. Başkanlık Divanı seçimleri için yarın 
saat 15, te toplanılmak üzere Birlerimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,55 

— 32 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

İKÎNCÎ BİRLEŞİM 
2 .11.1934 Pazartesi 

Saat: 15,00 

1. — Dağıtım cetveli. 

(Başkanlık Divanı seçimi hakkında) 





CUMHURİYET SENATOSU DANIŞMA KURULU KARARI 

Karar No. : 1 
Karar tarihi : 1 Kasım 1964 

Toplantı saati : 17,00 
Toplantı yeri : Divan toplantı odası 

Cumhuriyet Senatosu Danışana Kurulu 1 Kasım 1964 Pazar günü saat 17 de toplanarak : 
1) Divan üyelikleri seçimlerine esas olmak üzere İçtüzüğün 8 nci maddesine göre tan

zim edilecek dağıtım cetvelinin düzenlenmesi hususunda Grup Başkanları ve Divan üye
leri görüşlerini belirttiler ve neticede Adalet Partisine 1 başkanvekilliği verilmesi oya konuldu, 
oylama neticesinde Adalet Partisine 1 başkanvekilliği verilmesi ekseriyetle kararlaştırıldı. 

2) A. P. ve C. H. P. dışında kalan grup ve partilere 1 başkanvekilliği verilmesi teklifi oyu sunul
muş, kabul edilerek karar altına alınmıştır. 

3) Bundan sonra dağıtım cetvelinin tanzimine geçilerek : 
A. P. ne 1 başkanvekilliği, 1 idareci üyelik, 1 kâtiplik; 
C. H. P. ne 1 başkanvekilliği, 1 idareci üyelik, 1 kâtiplik; geriye kalan 1 başkanvekilliği, 1 idareci 

üyelik ve 4 kâtipliğin de bu iki parti dışında kalan Millî Birlik Grupu, Senato Kontenjan Grupu, 
Y. T. P., C. K. M. P., M. P., Bağımsızlar ve îşçi Partisine bırakılması, bunların aralarında anla
şarak bu üyelikleri taksim etmeleri ve Danışma Kurulunda hazırlanan ilişik dağıtım cetvelinin Genel 
Kurula arz edilmesi oy birliği ile kararl aştırıldı. ; v 

Başkan 
E. Aka 

Kâtip 
8. önal 

İdare Âmiri 
nci karara muhalif 

§ Koksal 

Başkanvekili 
Çekinser 

î. H. Tigrel 

Kâtip 
T. R. Baltan 

İdare Âmiri 
K. Karavelioğlu 

Başkanvekili 
Çekinser 

i / . Dağlı 

Kâtip 
K. Baykan 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

/ . S. Çağlayangü 

Kâtip 
A. Ünlü 

İdare Âmiri 
L. Tokoğlu 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

1 nci karara muhalif 
Z. Betü 

Kontenjan Senato Grupu Millî Birlik Grupu 
Â. Artus A. Yıldız 

Zihni Betil'in muhalefet şerhi 

Danışma Kurulu, çoğunlukla, A. P. Grupu Başkanının görüş ve isteği kabul ederek A. P. 
Grupunun, Başkanlık Divanına, o grup üyesi olan Başkana ilâveten, bir Başkanvekili, bir idareci 
üye ve bir de kâtip üye katılmasını kararlaştımıştır. 

1. Gerek Anayasada, gerekse İçtüzükte bu görüş ve karara hak verdikten açık ve kesin bir hü
küm yoktur. 

2. Buna karşılık, Anayasa ve İçtüzük bütünü ile göz önüne alındığı zaman görülür 'ki, sözü 
edilen görüş ve karar, Anayasanın dayandığı espri ve çizdiği hedefe aykırıdır. 

Anayasamız, Meclislerin Başkanlık Divanlarının mümkün olduğu kadar tarafsız çalışmalarını 
esas olarak ele almış ve İçtüzüğümüz de bu esasa göre hazırlanmıştır. Bu maksatladır ki, Anayasa
mızın 84 ncü maddesinin ilk fıkrasında, (Başkanlık Divanının o Meclisteki siyasi parti grupları-
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nın 'kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulacağı) kaidesi konulmuş
tur. Kaide, Başkanlık Divanının münhasıran siyasi parti grupları temsilcilerinden terekkübe-
deceği şeklinde olmadığı için, Başkanlık Divanına, Meclisde 10 üyesi bulunmıyan ve bu sebeple 
grup teşkil edemiyen siyasi partilerin ve bağımsızların da kuvvetleri ölçüsünde katılmaları şart
tır. 

Bu kaide, ilk defa 15 Ekim 19'61 seçimlerinden sonra uygulanmıştır. O uygulamada, Meclis
lerde üyeleri bulunan siyasi partiler grupları ve grup teşkil edemiyen siyasi partiler temsilcile
ri ve bağımsızlar, Meclisler Başkan adaylarının o Meclisde en çok üyesi olan siyasi parti gru-
puna mensup veya bu grup tarafından benimsen ilecek üye olması esasında birleşmişler ve bu su
retle tesbit edilen adaylar da hem Cumhuriyet Senatosu hem. de Milleıt Meclisi Genel Kurulu tara
fından Başkanlığa seçilmişlerdir. Meclisler Başkanları Anayasamıza göre iki yıl içinde seçildik
lerinden,! Kasım 1963 tarihinde başlıyan toplantı yılındaki Başkan seçimleri de, yine her iki 
Mecliste, bu esasa göre yapılmıştır. 

Anayasamıza göre Meclisler Başkanlarının görev ve yetkileri büyük önem taşımaktadırlar. 
Görev ve yetkileri Başkandan hemen sonra büyük önem taşıyan Başkanlık Divanı üyeleri de 
Başkanvekilleridir. Her ne kadar Başkanlık Divanı 13 üyeden terekkübederse de, Genel Kurul 
Birleşimini açma, görüşmelerini idare ve oylama sonuçlarını ilân etme görev ve yetkisi kaideten 
ve asil olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanına ve Başkanın mazeretli olması veya bulunmaması 
halinde de adedi 3 olan Başkanvekiline bırakılmıştır. Başkanlık için siyasi parti grupları aday 
gösteremezler. Başkanın seçimi için mevcut çoğunluk şart koşulmuştur. Başkan, oy kullanamaz ve 
Cumhurbaşkanına vekâlet eder. Gerek Başkan gerekse Başkan vekilleri, üyesi bulundukları si
yasi partilerin veya siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde veya dışm-
da'.ri faaliyetlerine katılamazlar. Halbuki, idareci üyelikler vo kâtip üyelikler için siyasi parti 
grupları aday gösterebilir ve bunlar, üyesi bulundukları siyasi partilerin veya siyasi parti grup
larının her çeşit faaliyetine katılabilirler. 

îşte bütün ibu hususların göz önüne alınması suretiyle, 15 Ekim 1961 seçimlerinden bu yana, 
her 3 toplantı yılında gerek Cumhuriyet Senatosunda gerekso Millet Meclisinde, Başkanlık Diva
nına, üyelerinden birisinin Başkan seçilmesi suretiyle katılmış bulunan siyasi parti grupları, ay
rıca üyelerinden birisinin Başkanvekili seçilmesi suretiyle de katılmayı, Anayasanın dayandığı 
espri ve çizdiği hedefe aykırı bulmuşlar ve Başkanlık Divanına kuvvetleri ölçüsünde idareci üye 
ve kâtip üye ile katılmışlardır. 

Millet Meclisinin içinde bulunduğumuz oturum yılma ait uygulaması da böyle olmuştur. Mil
let Meclisi A. P. Grupunun bu uygulamaya uygun olan görüşünde de değişiklik yoktur. Görüş de
ğişikliğini, sadece Cumhuriyet Senatosu A. P. Grupu yapmıştır. 

İçtüzüğün 8 nci maddesinde yer alan (Büyüklük sırasına göre) sözü de Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grupunun görüş değiştirmesine hak verdirtem.cz. Zira, bu söz ile kasdedilen mâna, A. P. 
Grupunun. % hesabı ile sahip bulunduğu puv anla Başkanlık Divanına katılabileceği ve katıl
ması gerektiği şekildedir. 41 pııvan.lık görev ve yetki yerlerini dilediği gibi seçip alma şeklinde 
•değildir. A. P. Grupu, 41 puvana sahiptir ve 41 puvjn, Başkanlık Divanına, görevi devam etmekte 
olan Başkana ilâveten bir idareci üye ve üç kâtip üye ile katıldığı takdirde de gerçekleşir. 

Sonuç olarak arz etmek isterim ki, Danışma Kurulunun çoğunlukla aldığı karar gerçekleştiği tak
dirde, 184 üyesi bulunan Cumhuriyet Senatosunda 77 üyeye sahibolan A. P. Grupu, birleşimi aç
ma, görüşmeleri idare ve oylama sonuçlarını ilân etme yetkisine sahibolan ıbir Başkanvekili ile üç 
Başkanvekilindeıı bir Başkan ile bir Başkanvekiline sahibolacak ve Cumhuriyet Senatosunun A. P. 
Grupu dışında kalan 107 üyesi de sadece 2 Başkanvekili ile yetinme durumunda kalacaktır. Bu, 
olamaz. Olursa, Anayasanın açık ve kesin bir hükmüne değil ama, dayandığı espri ve çizdiği hede
fe aykırı olur. 

http://verdirtem.cz
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DAĞITIM CETVELİ 

(içtüzük 8 nci maddesine göre) 

P A R T İ L E R Başkanvekili idareci Üye Kâtip Puvan toplamı 

A. P. 
C. H. P. 
Millî Birlik Grupu, Senato Kontenjan 

Grupu, Y. T. P., C.K.M. P., M. P , işçi P., 
Müstakiller 

Toplam 

1 
1 

1 

3 

1 
1 

1 

3 

1 
1 

4 

6 

O 41 
22 

37 

100 

(*) Başkanın puvanı dâhil. 




