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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş; ikili anlaşmalar 'hakkında verdiği soru 
üzerinde yüksek kademede çalışmaların devam 
eylediğini ve hu sebeple bu konu üzerinde konuş
manın uygun olmıyaeağı cihetle Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinden bu mev
zuu dile getirmemelerini rica ettiğini bildirdi. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; Çarşı ve 
Madıallât Bekçileri Kanununun 3 ncü maddesin
deki «... bunlara verilecek ücretin tâyini, mik
tarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyesi mahal
lerinin' örf ve teamülüne ve ihtiyacına göre Mec
lisi Idarei mahalliyece tahtı Karara alınır.» 
hükmünün iptal edildiğine dair kararı hakkın
daki tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Başkanlık için yapılan 15 nci seçim turunda 
da adaylardan hiçbirisi yeter çoğunluğu sağlan
madıklarından, verilen önerge uyarınca seçime 
gelecek Birleşimde devanı olunacağı bildirildi. 

10 Ekim 1965 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 15,45 te, son 
verildi. 

Başkan 
©aşkanvekili 

İhsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

BÎRÎHCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN •— Başkanıvelkili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S.tt.) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — SAYGI DÜEÜŞU 

1. — Atatürk'ün 27 nci ölüm yilt münasebe
tiyle yapılan saygı duruşu. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bugün 

Büyük Atatürk'ün 27 nci ölüm yıldönümüdür. 
Bu büyük insanın ruhunu tâzizen Senatoyu üç 
dakikalık ihtiram sükûtuna çağırıyorum. 

(Üç dakika saygı duruşu yapıldı.) 

3. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı seçimi için 
Tasnif Heyetini ayırıyoruz. 

Şevket Akyürek, Sadi Koçaş, Celâl Tevfik 
ICarasapan. 

Zarf, kâğıt dağıtıldı, oylamaya (başlıyoruz 
efendim. 

Oylamaya hangi seçim çevresinden başlanaca

ğını tesbit için ad çekiyoruz, Enis Kansu'dan oy
lamaya başlanacaktır, efendim. 

>(Enis Kansu'dan 'başlanarak adlar okunmak 
suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanımyan üye var mı 
efendim? Oylarını kullanmıyan üyeler lütfen kul
lansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Oylama sonucunu arz ediyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (121) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede ad1 arı yazılı zevat hizalarında gösterilaı 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Şevket Akyürek Sadi Kocaş 
Üye 

Celâl Tevfik Karasapan 
Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Sııad Hayri Ürgüplü 
O. Saim Sarıgöllü 

53 
51 
14 
3 

BAŞKAN — Nisap yoktur. 17 nci tura baş
lıyoruz. 

Oylamaya bağlıyabilmek için ad çekiyorum. 
Sayın Acuner. 

(Ekranı Acuner'den başlamak suretiyle adlar 
okunarak oylar top1 andı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

17 nci turun neticesini arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet S3natosu Başkanlığı için yapılan 
seçime (118) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede ad1 arı yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Şevket Akyürek Sadi Koçaş 

Üye 
Celâl Tevfik Karasapan 

Enver Aka : 56 
Celâl. Ertuğ : 46 
Sııad Hayri Ürgüplü : 7 
O. Saim Sarıgöllü : 4 
Boş : 2 
Sıtkı Ulay : 1 
Hal it Zarbun : 1 
Zerin Tüzün : 1 

BAŞKAN — Nisap yok. 18 nci tura devam 
etmek icafoetmoktedir. Bu arada iki takrir gelmiş
tir, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Oyların dağılışına göre bugün seçimden bir 

sonuç alınamıyacağı anlaşılmaktadır. Yarıır 

Millet Meclisinde güven oyu verileceğinden Sena
tonun 16 Kasım Sah günü saat 15 e bırakılma
sını arz ederiz. 

Antalya Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Mehmet Pırıltı Âmil Artus 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Büyük Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayı-

siyle bir kısım senatörler yurdun çeşitli bölgeleri
ne konuşmalı olarak gitmişlerdir. Halen Başkan 
seçimini sağlıyacak sayıda üye yoktur. Bundan 
ötürü toplantının 16 Kasım saat 15,00 e bırakıl
masını arz ve teklif ederim. 

Taıbiî Üye 
Sami Küçük 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takrirler 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Adalı, takrir 
aleyhinde. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; takrire ne 
tarafından bakılırsa uygun ve zamana ve zemine 
göre verilmiş bir takrir değildir. Kıymetli arka
daşlarım, evvelâ bu turların tevalisi Senatomu
za çok şeyler kaybettirmekte. Bunda bütün se
natör arkadaşlarımız müttefik. Başkanlık Diva
nının bir kararı vardır. Başkanlık Divanı kara
rma göre Senato Başkanının Adalet Partisi Gru-
pu içinden seçilmesi lâzımdır. Reylerin netice
lerinde ise Adalet Partisi Grupu haricine de 
rey verildiği anlaşılıyor. 

Evvelâ muhterem senatörlerin heyeti umumi
yeti itibariyle kendi başkanlarını. Divanın ku
mlusuna rey kullanmadıkları neticesini çıka
rıyorum. Bir defa bu hususa işaret etmek is
terim, Başkanlık Divanının bunu teemmül et
mesi lâzım. 

İkincisi; Millet Meclisinde güven oyu olduğu 
cıbabı muciıbesiyle Senatonun toplantısının1 ta
lik edilmesini, takrir veren arkadaşlarım mazur 
görsünler, ta)biî fikirlerine hürmet ederim ama 
Senatonun mevcudiyetiyle, ciddiyetiyle, sebebi 
hiıkmetiyle kalbilitelif görmüyorum. Biz Senato
nun kuruluşu ihakkmdaki erbabı mucibeyi bura
da muhtelif vesilelerle bendeniz tekrar etmiş
tim. Cumhuriyet Senatosunun kurulmasından 
maıksaft, diyor, Kurucu Meclis zabıtlarında, Mil
let Meclisi müzakerelerinin daha tecrübeli, yaşı 
başı kemale ermiş bir Meclis önünde cereyan et
mesinin, o müzakerelerin bir defa da bu Mec-
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lisin tetkik nazarlarından geçirilmesinin faydalı 
olduğu mülMıazasıdır. Biz halbuki kendi tutum 
ve davranışımızla Cumhuriyet Senatosunun 
Meclisin bir uydusu haline getirmenin çalbası için
deyiz, muhterem arkadaşlarım. Orada güven 
oyu var diye Cumhuriyet Senatosunun tatile 
girmesinin sebebi hikmetini bendeniz anlıyamı-
yorum. Cumhuriyet Senatosu kendisi müstakil 
gündemini tatbik eder, yerine getirir, âdeta bun
dan sonraki Cumhuriyet Senatosunun gündemini 
ve günlerini tâyin edecek olan (bizim Başkanlık 
Divanımız, (Millet Meclisine bakacak orada mü
him bir iş varsa, arkadaşlarımız gidip bunu ta-
kibetsin, diye gündemi ona göre düzenliyecek. 
Durum budur. 

Evvelâ muhterem arkadaşlarım, kendi azala
rımız kendi Meclisimize, işlerimize hâkim olma
lıyız. Halbuki biz muhtelif gruplara mensup 
arkadaşlarımız koridorlarda,. Senatonun Kurucu 
Meclisin getirdiği mânada ebemmiyetli bir mües
sese haline getirilebilmesi için ne gibi şeyler ya-
palbiliriz cabası içindeyken, . böyle bir takrirle 
talik etmeyi bendeniz hiç uygun görmem. Bu 
bakımdan, hem. bu ^bakımdan takririn aleyhinde 
bulunuyorum ve hem de Başkanlık Divanının 
vermiş olduğu karar gereğince reylerin tecelli 
etmesini, kendi Riyaset Divanımızın kararma 
uyulmasını, Başkanlık Divanı kararma uyulma
sını, ve Danışma Kurulu kararma uyulmaismı 
ve program ne ise neticenin çabuk alınması ba
kımından da uygun görmemekteyim. Hürmet
lerimle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Usul hakkında bir şey yok. 
Müzakere mevzuu değildir. Bir takrir verilmiş, 
aleyhinde bulundular, mütalâalarım hulâsa edip 
arz edeceğim. 

Yüksek Heyetinize efendim, Sayın Adalı ev
velâ diyorlar ki; A.P. kontenjanına dâhildir, Baş
kanlık, Binaenaleyh reylerin A.P. üyeleri hari-
eindekilere dağılmaması lâzımgelir. Bu 'hakika
ten arkadaşlarım, birer ikişer rey dalhi olsa di
ğer partilerin üyelerine veya müstakillere da
ğıtılmaması icabeder. Ben de 'bu kanaatteyim. 
Ama Adalet Partisi !her hangi birine vermesi 
mümkündür. Çünkü resmen aday göstermedik
lerine göre mümkündür. Binaenaleyh, evvelâ 

bu ciheti arz ettikten sonra, oylamanın devam 
edip etmemesi keyfiyeti vardır. Evvelâ bu da 
iki kısma ayrılır. Birincisi, bugün bir netice 
istihsal olunamadığma göre ifade ediliyor, oy
lama nm geciktirilmesi keyfiyeti, ikincisi Salı 
gününe bırakılması keyfiyeti, geciktirilmesi var
dır. Salı gününe bırakılması vardır. Gecikti
rilirse yani bugün bırakılır, yarma geçilebilir. 
Bmaenaleyh, evvelâ takririn bugün oylamaya 
(levanı edilip edilmemesi hususunu oyunuza su
nacağım. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — En aykı
rısından başlanılması lâzım. En aykırısı Salıya 
kalması. En aykırı teklif hangisi ise bunun oy
lanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ oylamayı reyinize 
sunacağım. Yani bugün devam edilmeyip başka 
bir güne bırakılmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Şimdi en aykırı teklif, normal olarak bıra-
kılsaydı yarma bırakmamız lâzımdı, fakat en 
aykırı bir toklif olarak 16 Kasım Salı gününe bı
rakılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Efendim, affedersiniz 
ihtilâf var arada, affedersiniz, ihtilâf var kâ
tipler arasında, tekrar rica ediyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 
Başkşan, neyi oya koyuyorsunuz, evvelâ onu 
izrilı ediniz. 

BAŞKAN — En aykırı teklifi, Salı gününe 
bırakılması hususunu oya koyuyorum. Siz de 
öyle diyorsunuz. En aykırı teklif olduğuna gö
re.... Salı gününe bırakılmasını kabul edenler 
lütfen işaret etsinler... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, bu iş anlaşılmadı. Oylamanın gelecek 
Salı gününe bırakılması başka, yarın toplanmak 
'başka. Yaırın toplanılır ama oylama Salı gününe 
bırakılır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, gündemimizde 
başka bir şey yok ki... Oylamanın Salıya kalması 
demek, toplantının Salıya kalması demektir. 

•Kclbul etmiyenler... Efendim, lütfen bir 
rey fark var, oylamanın yani, yarın toplanmayıp 
da zaten gündemimizde 'başka bir şey yoktur, 
yalnız oylama vardır. 
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Oturunuz efendim lütfen. Kabul ctmiyenler 

lütfen ayağa kalksınlar. 
İki rey farkla Salı gününe bırakılması kabul 

edilmiştir, efendim. 16 Kasım Sah günü saat 
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15,00 te toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,00 
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GÜNDEMI 

ALTINCI BİRLEŞİM 

10 . 11 . 1965 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




