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1. — GEÇEN TUTANAK 02ETÎ 

Bu Birleşimde iki otunun, yapan Genel Ku
rulda; 

İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu; 
Manisa. Üyesi Ferit Alpiskender'in 12 nci Birle
şimdeki o-iin.dein dışı konuşmasına cevaben, İz
mir ve İstanbul'da gecekondu yapmak için sa-
'hipü araziye vâki tecavüz teşebbüslerinin me-
nediidiğini, mülkiyet hakkının Anayasanın te
minatı altında bulunduğunu, konuşmalarının 
yanlış anlaşıldığını, gecekondu problemini hal
letmek maksaıdiyle yeni bir tasarı hazırlanmakta 
bulunduğunu açıkladı. 

İstanbul. Üyesi Ekrem Özden; Anayasanın 
78 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendi 
uygulamasının hatalı bulunduğunu, Senatör ve 
Milletvekillerinin vazife kabulünün Yasama Mec
lisinin karaa-ından sonra olmam, gerekirken Hü

kümet tezkerelerinin geç geldiğini ifade etti. 
• Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, Başkan adaylı

ğından istinkâf ettiğini bildirdi. 

Başkanlık için yapılan 35 - 41 nci secim tur
larında adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğu te
min edemedi. 

Seçimlerden, bugün bir netice almamıyaea-
ğıtıdan toplantının 30 . 11 . 1965 Salı gününe 
bırakılmasına dair önerge kabul edildi. 

30 Kasım 1965 Salı-günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba'şkanvekili Adana 

ihsan Hamil Tigrel 8akıp Önal 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Bay han 

SORULAR 

Sözlü soru ~ • 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 

Evliyamın, 18 . 3 . 1963 tarihinde Başbakan
lığa sunulan yazılı soru cevabın'» dair, sözlü 
olarak cevaplandırılmasını, jştiyen önerge, Ti
caret ve Adalet Bakardı klan na gönderilmiştir. 
(6/328) " 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Mehmet (dilerin; Don yağı istihsaline dair, ya
zılı soru önergesi Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (7/233) ..;; 

2, — Cumhuriyet Senatosu .Hatay Üyesi 
• Mustafa Deli velimin, 1964 - 1965 lig devresinde 
millî lige dâhil kulüplere Beden Terbiyesi ve 
Futbol. Federasyonunca ne miktar yardım yapıl
dığına dair, yazılı soru önergesi Devlet Bakan
lığına. gönderilmiştir. (7/234) 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — 14 ııcü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapı lacakt ı r . 
•(Yoklama, yapıldı .) 

BAŞKAN -
deme gecivoruz. 

(\>ğıı oluğum uz vardır . gü 

3. — SECİMLER 

/. — Basku-nlıl; Divanı secimi. 

BAŞKAN — Bir t ak r i r var. okul uyurum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın (A. V.) Nevşehir Cumhuriyet Sena

tosu Üyesi İbrahim Şevki Atasağun 'u Cum
huriyet Senatosu Başkan adayı olarak ar/, edi
yoruz. 

Sayın senatörlerin önergemize iltifat bu
yurmalar ın ı ve Cumhuriyet Senatomuzun ça
lışır bir hale geçirilmesini saygı ile dileriz. 

Kars Bursa 
Yusuf Ziya Ayrını Cahit Orta*; 

İs tanbul Muş 
Uil'at Öztürkçine İsa Bingöl 

Yozgat 
İsmail Yeşilyurt 

BAŞKAN -— Başkan seçiminin 42 neı turu
na. geçmeden evvel üç kişilik Tasnif Heyetini 
kur 'a ile ayır ıyoruz. -. Sayın Lyidoğan. Sayın 
Orhon, Sayın Söylemezoğlu. Lütfen Tasnif 
Heyetine. 

Oy kullanma sırasını teshil" etmek üzen- ad 
çekiyoruz. Sayın Ccuzal. 

(Ömer Lütfi Ceuzal 'dan başlanarak oylama 
yapıldı.) 

BAŞKAN -— Oyunu kullaumıyan sayın üye.' 
Yok. Oy verme muamelesi bftmiştir. 

BAŞKAN — Başkan seçiminin 42 nci t u r 
neticesini arz edivoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (lö3) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif 'Heyeti 
Üye Üye 

Akif Lyidoğan Hulusi SöyL'mezoğlu 
Üye . 

. 'Sabahattin Orlıon 

Lnver Aka 7<) 
î. Şevki Atasağun (57 
Suad Hayri Ürgüplü 7 

BAŞKAN —- Adaylar üzerinde sall çoğunluk 
sağlanamamıştır. 43 ııcü tura geçiyoruz. 

LKDOĞAN ADABI (fstaıdml) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında? 
LRDOÜAN ADALI (İstanbul) — Seçimin 

usulü hakkında. 

BAŞKAN — Seçim usulü hakkında buyu
run, efendim. 

LlH)Of;AN ADALİ (İstanbul) ' — .Muhterem 
Başkan, kıymetli a rkadaş l a r ım; Başkanlık se
çimi 40 küsur tur oldu. Senato bir aydan beri, 
hâlâ Başkanını seçememiş durumdadı r . Devle
tin en yüksek' bir müessesesi olan. kanun koyan 
bir müessesenin başarısının ölçüsü geniş mik
tarda halkımızın bize olan sevgisine bağlıdır. 
kıvmetli a rkadaş lar ım. .Mânâsız ve ' lüzumsuz ğo-
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ciktirmeler, 'halkımızın Senatomuza karşı olan 
güvenini sarsmaktadır. 

Bugün - yann, Cumhuriyet Senatosu üyele
ri beşyüz küsur bin liranın üzerinde aylık ala
caklardır. Şu bir aylık faaliyetimizin netice
sidir, muhterem arkadaşlarım. Aramızda Ku
rucu Meclisin, Temsilciler Meclisinin, birçok 
muhterem azaları vardır. Kurucu Meclisin 
Anayasa Komisyonu raporunda Cuhhuriyet 
Senatosunun teşkiline mütaallik gerekçede. 
demokratik rejimin İkinci Meclise düşen vazi
feleri sıralanmış; kanun yapma faaliyet ve tar
tışmalarından bahisle, bu tartışmayı yapacak 
şahısların mizaç ve seviyelerinin diğer Meclis-
den farklı olması bu tartışmaya muhtemelen 
yeni unsurlar getirecektir, denmiştir. 

Yine gerekçedeki, aramızda bu rapora im
za atmış birçok arkadaşlarımız vardır. Cum
huriyet Meclisi yani, Senatonun kurulması de
mokratik düzenin bir teminatı ve memleketi
mizdeki siyasi buhrana hal çarelerinden birisi 
olarak ileri sürülmüştür. 

Bilhassa muhterem arkadaşlar um, gerekçede, 
- Cumhuriyet Senatosunun kurulmasının gerek-

çcrrrde, Anayasa Komisyonu raporunda, yapı
sındaki ve 'kuruluşundaki farklılıklar clolay:-
sâyle bir istikrar unsuru hüviyeti taşımaktadır. 
Kuruluş gayesi olarak bir istikrar unsuru ol
ması ayrıca 150 kişilik bir Meclisin havasın
da daha sükûnetti ve daha soğukkanlı olacağı 
düşünülmüştür. Anayasa Komisyonu raporunda 
ve Anayasamızm gerekçesinde Muhterem Cum
huriyet Senatosunun Ikurulmasının siyasi haya
tımızda bir istikrar unsuru olması temenni edil
miş ve öngörülmüştür. Halbuki biz, şu istikrar 
unsuru olacak Senatomuzda bir aydan beri Baş
kanımızı dahi ıseçemedik. Anayasa gereğince 
•yarın bütçe tasarısı Cumhuriyet Senatosuna ve
rilecektir. Cumhuriyet Senatosu henüz Bütçe 
Komisyonunu seçmemiş olduğu için Karma Büt
çe Komisyonu teşekkül etmemiştir. Binaenaleyh. 
Cumhuriyet Senatosu bütçeyi tetkik etmemek 
durumu ile karşı karşıya kalacaktır. 

Benim kıymet1! a: dadaşlarımdan ricamı, her 
ne olursa olsun mutlaka bugün Cumhuıiyet Se
natosu Başkanlık Divanını teşekkül ettirelim. 
Teşekkür ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sonradan ge
len üvoler için 42 nci turun neticelerini tekrar 
arz ediyorum. 

Sayın Aka, 79, Sayın Atasağun 67, Sayın 
Ürgüplü 7 oy almışlardır. 43 neü tura bağlıyo
ruz. 

(Oylamaya Ömer Ucuzal'dan başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan .sayın üye ? 
(Var, sesi) Lütfen... 

Oyunu 'kullanmıyan ısaym üye ? Yok. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
[Başkan seçimine ait 43 ncü tur neticesini arz 

ediyoruz. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

secime (148) üye katılmış ve neticede aşağıda 
ad'arı yazılı zevat 'hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Akif Evidoğan Hulusi Söylemezoğlu 

Üye 
Sabahattin Orhon 

Enver Aka 81 
î. Şevki Atasağun 61 
Suad Hayri Ürgüplü 4 
Boş 2 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
44 neü tura geçiyoruz. 

(Ömer Ucuzal'dan başlanarak 44 ncü tur oy
laması yanıldı.) 

'BASKİN — Oyunu fcullanmıvan savm üye 
var mı?.. Yök. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Başkan seçiminin 44 neü tur neticesini oku» 
„ tuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Cünihuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (145) üye katılmış ve neticede aşağıda 
ad'an yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur, 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Akif Eyidoğan Hulusi Söylemezoğlu 

Üye 
Sabahattin Orhon 

Enver Aka 81 
1. Şevki Atasağun 57 
iSuad Hayri Ürgüplü 6 
Boş 1 

— 168 — 



C. S-natosu B : 14 33 . 11 . 1935 O : 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. Bu arada 2 taknir gelmiştir. C'kutuyoumı. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkan seçimi bitirilemiyor. Anayasa gere

ğince, bâzı komisyonların faaliyete geçmesi za
ruridir. Bu sebeple Başkanlık Divanının diğer 
üyelerinin ve komisyonlarının seçimine geçebil
mek üzere hazırlık yap İması için Genel Kurulca 
Ikaraı* alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kayseri Senatörü Sayın Suad Hayri Ürgüp

lü'nün geçen oturumda Başkanlık için 49 oy'a 
kadar yükselmiş olması muvacehesinde Başkan
lık Divanı puvanlarmın yeniden tanzimi zımnın
da Danışma Kurulunun toplanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kütahya 
Orhan Akça 

BAŞKAN — Takririnizi mi izah edeceksi
niz Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu 
açılalı bir aydan fazla bir zaman geçti. Balka
nımızı seçemiyoruz. Ben aldığım söz itibariyle 
nedenleri üzerinde duracak değilim. Yalnız 
Anayasamn bizi vazifeye davet etmesi dohıy1-
siyle bir takrir vermiş bulunuyorum. Takriri
mi izah etmek için söz aklım. 

İçtüzük yapılırken böyle bir hal düşünül
müş değildir. 184 kişilik bir heyet elbette baş
kanını iki turda, âzami üç turda seçecekmiş gi
bi İçtüzüğü tanzim etmiş, yahut bu müddet bir
kaç gün olarak düşünülmüş olabilir. Fakat 
bugün müşahede ediyoruz ki, şöyle böyle Bal
kan seçimi için bir ay geçiyor, Senato açılalı 
38 günden fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu devamlı bir 
Meclis midir, organları faaliyette midir? Bu 
mevzu ayrıca bir münakaşa mevzuu olabilir. 
Fakat bugün Anayasa, bizi İçtüzükle karşı 
karşıya getirmektedir. Evet, bir kısım arka
daşlarım takririm okunduğu zaman aleyhinde 
söz istiyoruz dediler. Anladım ki, İçtüzükteki 
bâzı maddelere temas edilecek. 

I Hakikaten İçtüzüğümüz, evvelâ Başkan 
seçilir, diyor. Ondan sonra diğer üyeler seçi
lir diyor. Başkanlık Divanı, her partinin kuv
veti oran-nda kontenjanı tesbit eder, komis
yonlar teşkil olunur hükmü vardır. Bu İçtüzü
ğümüzün hükmüdür. Anayasanın âmir pek çok 
hükümleri meyanmda bilhassa Bütçe Komis
yonundan bahsetmek istiyorum. Bir Aralıkta 
bütçenin Parlâmentoya verilmesi Anayasa ica
bıdır. Yarın bütçe Parlâmentoya gerçektir. 
Kısa bir hazırlığı mütaakıp da bütçenin tetkikine 

I Karma Bütçe Komisyonunda başlanacaktır. Şu 
durumda biz, bugün komisyonların teşkiline 
geçiyoruz desek dahi her halde birkaç gün da-

| ha geçecektir. Anayasamn emri, komisyonun 
I teşekkülü ve bütçeyi incelemeye başlamalıdır. 

Şu hale göre Anayasa hükümleriyle İçtüzüğü
müzün «ondan sonra» kayıtları arasında bir ee-

I lişme husule gelmekedir. Elbette takdir bu-
I yürürsünüz ki, her şeyden evvel Devlet niza

mının yoluna girmesi, Devlet organlarının ça-
I lışması esastır. İçtüzük, Anayasadaki hüküm

leri tahakkuk ettirebilmek için bir vasıtadır. 
Binaenaleyh, «ondan sonra»' kelimelerinin arka
mı a sığınıp bu Dev1 etin organlarının işlemesi
ne mâni olmaya hakkımız olmadığım bütün 
arkadaşların takdir edeceğine inanıyorum. O 
bakımdan, komisyonların faaliyete geçebilme
si, Senatonun faaliyete geçip Anayasanın ken
disine verdiği işleri yapabilmesi için t eskil âtı -

I m tamamlamaya mecburdur. Başkan seçeme
dik. Turların durumu huzurunuzdadır. Hemen 

I bugün, yann seçileceği ümidini de" şahsan ben
deniz kaybetmiş bulunuyorum. Bu durum kar
şımada teklifim sudur: Madem ki, Anavasan;n 
âmir hükümleri bu Parlâmentonun derhal faa
liyete geçmesini âmirdir. Bütçe Meclise ve
rilmek üzeredir. Esasen teşkilâtını tamamla
ması için birkaç günlük zamana da ihtiyacı ola
caktır. İçtüzüğümüzdeki «ondan sonra» keli
melerinin de bulacağımız bir usul ile bertaraf 
edilmesi mümkündür. Başkan sepeti en başa 
konur. Daha sonra Ba^kanvekilleri, İdareci 

I üyeler daha sonra, Kâtipler daha sonra konul
mak suretiyle Başkanlık Divanının teşekkülü 
için, sıravari, ilk defa Başkandan başlamak ve 
ondan sonra Başkan vekillerine gelme ve ondan 
s">nra da İdare Âmirlerine ve Kâtiplere gelme 

| suretiyle, tüzüğün bu şeklî ibaresinin bize tah-
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mil ettiği vecibeyi de yerine getirmemiz müm
kündür. Tüzük, Anayasa nizamının temini 
için vasıtadır ve bizim diğer seçimleri yapma
mıza mâni olmaması lâzımdır. Evvelâ Başka n-
kanlık Divanı, diğer Başkanlık Divanı üyeleri
nin seçimlerini yapabilmek için, Başkanlığın 
hazırlığa geçmesi hususunun karara bağlanma
sını - teklif etmekteyim. Anayasa bizi buna zor
lamaktadır. O zaman içerisinde, komisyonlar 
için, elbette Başkanlık Divanı partilere bâzı 
direktifler verecektir, isimlerin bildirilmesini 
istiyecektir. Netice itibariyle «ondan sonra se
çilir» ibaresinin altında şu Senatonun çalışması 
önlenmesin, faaliyete geçsin. Bunun için de di
ğer Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyonların 
seçilmesi için karar almasını istirham etmekte
yim, verdiğim takrir de bu mahiyettedir. Hür
metlerimle. 

!>AŞKAX — Sayın (ler-ger. takririn aley
himle. buyurun. 

VASFİ <İMR(1ER (Vi'in) — Muhterem arka
daşlarım, takririn aleyhinde konuşmak için söz 
aldım. Sayın Nusret Tuna arkadaşımı dinledik
ten sonra, şimdi bu aleyhle konuşmanın d alı a. 
zaruri bir hal aldığını hissettim. 

Anayasamın bizi zorladığı bâzı vazifeleri ifa 
('tinekle «öze başladı ve ifa edememeden dolayı 
da. şöyle bir yol buldum, dedi. Ama, Anayasa
nın asıl âmir 'hükmü evvelâ Başkanı seçmektir. 
Başkansız Riyaset Divanı düşünülemez. Çünkü 
BaşkanvekiUeri ancak Başkanın çıkmadığı za
manlar, ona niyabet en Riyaset eder. Başkan ol
madığı zaznaıı Başkaıvvekîli diye bir müessese 
düşünülemez. Anayasanın âmir hükmü budur. 
Tüzüğü bir tarafa bırakalım, ki Tüzük zaten 
mâni. Yalnız, Tüzüğü Yüksek eHeyitiniz yap
tığı için, bunun değiştirilmesi gibi. tefsiri gibi 
bir yola gitmek kabul edilirse, Başkanı seçmeden 
Başkan vekili erinin seçimine gidilmesi Anayasa
ya aykırı olmaktadır. Anayasa bize, evvelâ Baş
kan seçimini emreder. Başkansız bir teşekkül 
düşünülemez. Başkan seçilmeden ona vekâlet 
edecek-ne bir şahıs düşünülebilir, ne bir mües
sese düşünülebilir. 

Simdi, Başkan seçil emiyor, doğru. Yarın 
bütçe geliyor. Komisyonlar teşekkül edemiyor. 
Hattâ Başkanvekillerinin seçiminin de bir ay 
sürmiyeeeğini kimse temin edemez. Neden temin 
edemez? Evvelce, Tüzük hükmü, Başkan veki I -
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leri adaylarından ikinci turdan-sonra en çok oy 
alanın seçilmesini muteber addediyordu. Ana
yasa Mahkemesi, Tüzüğün bu hükmünü iptal 
etti. Yani Baışkanvekilliğine seçilecek arkadaş
ların da en az 93 rey alması lâzım. Benim en
dişem; BaşkanvekiUeri için de bu Başkan seçi
mindeki maihzurlar varit gibi geliyor. 

NEŞRET TUNA (Kastamonu) - H a y ı r , , ha
yır... 

VASFİ (tEROER (Urfa) — İptal etti Ana
yasa! Mahkemesi. 93 rey almadan Başkan vekili 
seçilemez. Aynen. Bu, Anayasaya aykırıdır, 
diye Anayasa Mahkemesi iptal etti, Sayın Tuna. 

Şu halde, Yüksek Heyetin bir anlayış içinde 
bu Başkanlık seçimi işini halletmesi lâzımdır. 
Bu nasıl halledilir.'' Bir sürü yollar ileri sü
rüldü bu kürsüden. Ayrıca arkadaşlarla hu
susi temaslar yapıldı. İstişare Kurulu toplandı. 
Her siyasi partinin grupu, idare1 kurulları top
landı, bir-çözüm yolu bulamadılar, imledin en 
iyi hal; çaresi, şalisi görüşüme göre, bu turlar
da en çok rey alan arkadaş kimse, onun üze
rinde birleşelim, bir turda bu. işi halledelim ve 
derhal Başkanlık Divanının diğer üyelerinin 
seçimlerine geçelim. Ve bugün bunu saat yedi
ye kadar bitirelim arkadaşlar. Hiçbir mâni yok
tur. Takdir Yüksek Heyetinizin dİr. Hürmetle
rimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Takrir sahibi, takririni izah et
tiler. Aleyhinde bir kişiye söz vermiş bulun
maktayız. Anayasamızın 84 ncü maddesi ışığı 
İçtüzüğümüzün 4 ncü maddesine saraihaile inti
kal ettirilmiş bulunmaktadır. İçtüzüğümüzün 
4 ncü maddesine göre, bu madde1 hükümlerine 
göre; Başkan seçimi yapıldıktan sonraki otu
rumda BaşkanvekiUeri, ond'an sonra İdare Âmir
leri ve Divan Kâtiplerinin seçimi gizli oyla 
ve salt çoğunlukla bir yıl müddet için ayrı ayrı 
yapılır, demiş olmasına ve yine Tüzüğün seki
zinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki mevcut 
prosedür ve son fıkrasının da. Grenci Kurulca 
tasvibedüen dağıtım cetveli esas tutularak Baş
kanlık Divanı seçimine geçilir, demekte olması-. 
na göre takririn İçtüzüğümüzün sarih hüküm
leri karşısında oya arz edilmesine imkân olma
dığı belli olmuştur. 

AHMET NEŞRET TENA (Kastamonu) — 
lrsul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Tuna, ben İçtüzüğün 
sarili maddelerinden bahsettim. Kendi tutumu
mu hiçbir zaman ortaya koymadım. İçtüzüğün 
4, ne it maddesi sarili, 8 nei maddenin arz etti
ğim fıkraları da sarih. Ayrıca Heyeti Emumi-
yeyi işgal etmemek için İçtüzüğümüzün 174 ncü 
maddesi âmiri italik .görevini Başkana tevdi et
miştir. Başkan seçilmeden Senato görevlerinin 
ifasına imkân yoktur. Divanın diğer kısımları
nın teşekkülü, Divanı teşekkül etmiş olarak ka
bul ettirmez. • Başkanlık Divanının İçtüzüğe da
yanan görüşü budur. Buna rağmen bir ısrarı
nız varsa.-.. Biz takriri oya koyamıyoruz. 

AHMET NEŞRET TUNA (Kastamonu) — 
Müsaade ederseniz bunu arz edeceğim. 

BAŞKAN —• Sayın Tuna, sarih bir hüküm
dür. 

AHMET NEŞRET TENA (Kastamonu) — 
Siz benim sözümü tahrif ettiniz. Ben bunu bil
meden söylemiş değilim. Anayasa hükmünü oku
yacağım. 

BAŞKAN —- Yeni bir fikriniz varsa, bir tak
rir daha lütfedin efendim. 

AHMET NESKUT TENA (Kastamonu) — 
Efendim, yanlış anlaşıldı, sözlerimi izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Başkardık Divanının anladığı 
şudur; Başkan serimi yapılamamaktadır. Baş
kan seçimini bir tarafa bırakalım... 

AHMET NEŞRET TENA (Kastamonu) — 
Hayır efendim, İten öyle demedim. 

BAŞKAN — Takririniz böyle 'efendim, böyle 
demedinizse; buyurun tavzih' edin. 

AHMET NEŞRET TENA (Kastamonu') — 
Muhterem arkadaşlarım, ben ilk defa niçin söz 
istedim? Bir aydan beri sükût ettikten sonra 
•niye bugün söz istedim? Şu hususu bildiğim ve 
İçtüzüğün buna mâni olacak şeklî hükümler 
taşıdığını bildiğim için bugüne kadar teklifte 
bulunmadım. Ama bugün diyorum ki; Anaya
sanın âmir hükümleriyle İçtüzük çelişmektedir. 
Ben Sayın Bavşkanın ifade ettiği o İçtüzük hü
kümlerini' bilmemiş olsaydım şimdiye kadar du
rur mu idim? Diyorum ki; yarın bütçe geliyor. 
Anayasa bizim Karma Bütçe Komisyonunda 
bütçenin tetkikini âmirdir. Anayasanın bu hük
mü 'ile İçtüzük hükmü karşı karşıya gelmekte
dir. "Bu iki hükümden birisini tercih etmeye 
mecburuz. Anayasanın işlemesini teminen İçtü-
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/ilkteki hükmün kısmen ihmal edilmesini teklif 
ettim, bir. 

İkincisi;, Başkanlık kalsın, Başkanlık Divanı 
seçimleri, Başkanvekilleri daha evvel -yapjlsiîr 
demedim. Başkan için de sepet konsun, Başkan
vekilleri, İdare Amirleri ve Kâtipler için de kon
sun, secim baştan sona doğru yapılsın, bu suret
le İçtüzüğün hükmü yerine getirilsin, dedim! 
Şunun için rica ettim. Sayın Başkanımızın, İçtü
züğün salim neticeye varmak gayesini güden: 
hükmüne riayetle Devlet organlarının işiemesiîie 
mâni olmak için fikir scrd etmesi mümkün de
ğildir. Ben Yüksek Heyetin oyunu rica ediyx> 
i'iıııı. Devletin normal işleri yapması, komisyon
ların faaliyete geçmesi için şu oylamanın yapıl
ması lâzım geldiğine. Anayasa hükmünün daha 
önde tutulması lâzımgeldiğine, bunun tercih 
edilmesi lâzımgeldiğine kaaniim. Yoksa, başka.bir 
talebim olmadı. Bu 'bakımdan fikrimde ısrar edi
yorum, takririmin oylanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Heyeti .'l"mıımiyeye takriri: bir 
daha okumak mecburiyetinde kaldım. 

Başkan seçimi bitirilemiyor. Anayasa gereğin
ce bâzı komisyonların faaliyete geçmesi zarüri-
dir. Bu sebeple Başkanlık Divanının diğer üye
lerinin ve komisyonların seçimine geçilebilmek 
üzere hazırlık yapılması için Eenel Kurulca k"a-' 
rar alınmasını arz ve teklif ediyorum. 

Tahmin ediyorum ki; takririn Başkanlık •.Di
vaninin diğer üyelerine mütedair hazırlıkları- ya.-. 
pılmıştır. Eğer burada Başkanın seçiminden 
gayrı olan seçimlere geçilmesi arzu ediliyorsa, 
ki. Sayın Tuna nm beyan ettiğine göre bu yok
tur diyor, mesele yok, eğer Karma.Bütçe Komis
yonuna üye seçilecekse, gruplar hali faaliyette
dir, bunun hazırlığını yaparlar. Ama biz, burada 
Millet Meclisinin eski Tüzüğünün onuncu mad
desini1, yani Millet Meclisince halen tatbik edil
mekte bulunan İçtüzüğün onuncu maddesine ve 
bizim ..İçtüzüğümüzün birinci maddesine müste
niden bir gayenin husulü maksadiyle,. Yüksek 
Heyetinizin inzimam eden muvaiakatlariyle, 
muvakkaten vazife görmekteyiz. Başkanlık Di
vanı görevini muvakkaten bir gayenin istihsali 
için yapmakta. Başkanvekili olarak ben, Başka
nın seçildiği an muvakkat görevimi.'bırakacak .vc\ 
buradan çekileceğim. Bu bakımdan muvakkat bir 
gayeyi istihsal için görevli bulunan Başkanlık 
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Divanının:, bu gaye dışında görev ifa etmesi gay-
rimümkündür. Bizim gayemiz münhasıran Baş
kanı seçmektir. Bu itibarla takriri oya arz ede-
miyeceğim. 

İkinci takriri tekrar okutuyorum, efendim. 
(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Orhan 

Akça'nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Divanın tekrar toplanması, bir 
sayın üye tarafından teklif edilmiştir. Bu hu
susu oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... 
Ka'bul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. Bir 
takrir daıha gelmiştir, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yarın bütçenin Parlâmentoya gelmesi kanuni 

ve âmir 'bir tatbikat olduğuna göre Senato Baş
kanını seçmek- üzere toplantının inkıtasız deva
mına karar alınmasını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz buyurun. 
CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, Anayasamı
zın getirdiği orantı içinde buradaki Başkanlığın. 
Danışma Kurulunda sarahat ve vuzuhla Adalet 
Partisine aidolduğu te'b't, tevsik edilmiş olma-
sıra rağmen ve bizim A.P. li arkadaşlarımız da, 
açıkça mânevi ve 'hukukî temayülümüzün bu
gün Sayın Atasağun Paravla birlikte o'duğunu 
ifade ve beyan etmiş bulunmamıza rağmen, ya
zık ki bu arkadaşımızın üzerinde Senatomuzun 
Başkan olarak reyleri biri esenlemektedir. Halbu
ki Karma Bütçe Komisyonunun da hemen ku
rularak, Hükümetten gelecek bütçenin tetkikine 
foaslama^ı zaruri ve kanunidir. Bu büyük ger
çeklere rağmen, A.P. li arkadaşlarınızın, be
nim şahsi kanaatime göre, m k ve vazıh hüs-
nmrvetleri de tamamen mevdanda ve herkes 
tarafından te-'bit ve teslim edilmiş olmasına rağ
men, getirdiğimiz arkadaşımızın Senatonun rev-
lerini adamamış olması hakikaten bizi mustarip 
etmektedir. 

BAŞKAN— Sayın Okyayuz, takririniz üze
rinde; aralıksız devam bakımından konuşun. 

CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (Devamla) — 
Bu itibarla arkadaşlarımızın bu hüsnüniyetin 
huzur ve saadet verecek ışığı içinde Atasağun 
Paşaya reylerini toplayabilmek imkânını sağ

lamak için Senatomuzun devamlı, inkıtasız ça
lışmasını teklif ediyorum. Takririme rey ver
menizi arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, Saym Atasa-
ğun'un aday olarak teklifine mütedair takrire 
beyan ile imza atmış bulundular, efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn adeyhinde buyuran, 
efendim. 
- NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, Senatonun, toplantıya başladığın
dan beri bir Başkan seçememiş olmasından do
layı duyulan üzüntü, sadece takrir sahibi Sa
ym Okyayuz arkadaşımızın değildir; eğer gra-
pu adına konuşuyorsa, grupunun da değildir. 
Senatonun her muhterem üyesinin aynı üzün
tüyü duymakta olduğuna şüphe yoktur. 

Şimdiye kadar çıkar bir yol bulmak için, 
sarf edilen gayretler bakımından Adalet Par
tisinden gayrı olan gruplar ve müstakillerin de 
aynı iyi niyetle bir çıkar yol bulabilmek için 
gayret sarf ettiğine şahidiz. 

Aslında, kanaatime göre çıkar yol, inkıta
sız Senatonun turlara devamı değildir. 

Şimdi Sayın Okyayuz mütalâalarını serd 
ederken Adalet Partisi Grupunun temayülünün 
belli olduğunu ifade ettiler. Adalet Partisi 
Grupunun temayülleri ile ifade etmek istedik
leri şey, bir grup karariyle bir şahsın üzerinde 
durmuş olmalarıdır. (A. P. sıralarından, yok 
öyle şey sesleri ve gürültüler) Ben öyle anla
mış olayım ama, .Senatoda Adalet Partisi Gru-
pundan başka herkesin bunu bu mânada anla
dıklarına da zerre kadar şüphem yoktur. 

Şimdi mese7e şu arkadaşlar; Riyaset Divanı 
ile grup temsilcilerinin müşterek kurulları olan 
Danışma Kurulunda Adalet Partisi mensubu bir 
şah^n Senato Başkanı olması keyfiyetine bü
tün gruplar ve bağımsızlar rıza göstermişler
dir. Bunun en güzel tezahürü, bu karara sada
katin en güzel belirtisi de, Adalet Partisi dışın
da, hiçbir gruptan başka bir adaym ortaya çık
mış olmamasıdır. Binaenaleyh bütün diğer 
gruplar... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Bu karara 

bağlı kalarak Adalet Partisi Grupundan bir 
| şahsın Senato Başkanı olması için gayret sarf 
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etmektedir. (A. P. sıralarından takrir üzerin
de konuşsun, sesleri; gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar takrir üze
rinde görüşsün diyorlar. Sayın takrir sahibi 
de bu mevzuları görüştüğü için görüşüyor. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sizden de rica ediyorum. Tak
ririn aleyhinde konusun. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Takrir 
aleyhinde konuşuyorum, efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Adalet Par
tisi Grupu içinden birkaç aday olursa bunlar
dan birini diğerine tercih etmek, bu grupun al
mış olduğu karara riayetsizlik diye, Adalet 
Partisi dışındaki grupların ve bağımsızlarm 
alınmış bulunan Danışma Kurulu kararma ria
yetsizliği diye tavsif edilemez, bu bir. İkincisi; 
bu durum Devlet muamelesini, Parlâmento işi
ni, bütçeyi geçiktiriyorsa, buna karşı anlayış 
göstermek evvelâ, bu Hükümetin dayandığı ek
seriyet partisine, iktidar partisine düşer. Bu 
anlayış şöy}e tecelli edebilir: 81 oy alan bir 
muhterem Adalet Partili üye, 'bir Adalet Par
tili Senatördür. ÜsteUk bu arkadaşımız iki 
yıllık bir devrede Senatoyu kifayetle, dira
y e t e idare etmiş olduğu gibi bir tecrübesi de 
müsellem. Kendisine de bir kusur atfedilemi-
yor, kendisi feragat etmiyor. Neden Adalet 
Partisi Gramı arkadaşlarımız, büt^e işi p^ri ka
lıyor, Devlet muame^si yürümüyor diye bir 
anlayış gösterip 81 kişiye ilti'hak edip bu isi 
bu celsede bitilmiyorlar1?... B<mce sabaha kadar 
devam etmek çıkar yol değildir. İsterseniz bu
nu kabul buyurursunuz ama yme aynı miktar 
seksenbir, ellialtı, sekseniki, ellibeş devam eder 
gider bu. Bu hususta Senatonun çıkar yolu bul
masında Adalet Partisinin anlayış göstermesini 
bekliyoruz. 

BAŞKAN — Takrir aralıksız seçimlerin de
vamına mütedairdir. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha gelmiştir okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasaya sröre Senato daimiyet ifade eden 

bir Meclis olduğu göz önünde bulundurularak 
1 Aralıkta gelecek bütçenin görüşülmesine im
kân vermek üzere geçen sene Bütçe Komisyo

nunda vazife gören Cumhuriyet Senatosu üye
leri ile eksik üyelikler de seçilmek suretiyle 
doldurularak vazifeye başlamalarının teminini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa Maraş 
Cahit Ortaç Cenap Aksu 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; biraz ev
vel arz ettim. Başkanlık Divanı bir görevi ifa 
bakımından burada bulunmaktadır, bunun is
tihsali gayesiyle bulunuyor, bunun dışında bir 
tasarruf yapmaya mezun değildir. Muvakkat
tir, muayyen gayelidir. 

45 nci tura geçiyoruz. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Oylamaya başr 

lamadan evvel seçim usulü hakkında müsaade 
buyurun. 

BAŞKAN — Seçim usulü efendim; çektik, 
Ömer UcuzaPdan başlıyoruz. Usulümüz bun
dan ibarettir. 

(Ömer UcuzaPdan başlanarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Oyunu vermiyen saym üye?. Yok.. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Saym üyelerin yerlerini almalarını riea ede

ceğim. Başkan seçimine ait 45 nci tur sonu
cunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

secime (144) üye katılmış ve neticede .. aşağıda 
ad'arı yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Akif Eyidoğan Hulusi Söylemezoğlu 

Üye 
Salbaftıattin Orhon 

Enver Aka 82 
1. Şevki Atasağun 56 
Snad Hayri Ürgüplü 6 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Saym Başka

nım, lütuf buyurursanız, Başkan seçimi hakkın
da bir mâruzâtım vardır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sa* 
yın Gerger, belki faydalı olur, bir deva bulunur. 

— 173 — 
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VAShT CiBKdEK f l ı - û ' Muhterem a>-
kadaklat"inı, reylerin dağılış şeklum yöre katı 
I>îi- notice alnuı .imkânı olmadığı günlerden beri 
anlaşılıyor. Biraz e\ vel Sayın Nu.si'et Tuna ar
kadaşımızın önergesinin aleyhinde konuşurken 
l>ir hâl yolu arz etmiştim. Bn cok oy alan ar 
kadaş üzerinde birleşerek hu işi' halledebil ir i / . 
Ondan sonra Sayın <>\it Te\ fik Okyayu/. 'ıı 
dj,n|e4ikt(uı sonra şimdi yeni biı üörüşii Yüce 
Senatoya .ar/, edeceğim. 

Danıştım Kumlunun Yüce Senatoca da ona\ 
lanan k a r a r m a göre. Senato Başkanlığının A.B. 
(Jrupuna mensup bir a rkadaşa \er i lmesi kabul 
edilmiştir. Şimdi karşımızda »-ünlerden beri da
ima iki A. B H a<lay görüyoruz. Bu adakla rdan 
bir tanesi Sayın O i a l BYtıığ ki. reyleıiıı da
ğılış sekline »öre vazgeçti. Simdi Savın (îene-
ral Atasağn<ı a rkadaş ımı / c tknih \ e oldukça d<ı 
mühim bir re.\ a lmaktad t ı . Sayın Oavn Terfik 
Okyayuz un. açık beyanı şu hakikali o r t a \ a ko
yuyor ki. Adalet Banisi Orııpu Sa\ m Oenotal 
Kııvt'f AkaAı tu tmuyor . Şimdi bu hakikat kar
şısında Sayın Aka 'ya tar ihi bir \azife \ e mesu
liyet leveceüh ediyor. A / i / ai kadaşlar ım. Baş-
kan olmak hevesi \ e ka)>risi ile Vüce Scna to \u 
felce uğra tmaya kimsenin hakkı yoktur . Ben 
rica ediyoi'iım. Sa\ ılı Aka 'dan kendisine o\ \ e 
relilere hu kürsüden teşekkür etsin \ e bu işlen 
vazgeçsin. Senatoyu bir tek adayla karşı karşi.\a 
bıraks:n. Jlürrnetlerimle. ı . \ . B. s ı ra lar ından al 
kaslar.'' 

BAŞKAN - 4b mu lııra grçiyoiuz. 
!("hner Bcu/a lMan baş l ı \a rak o\Iar toplaıı-

dı.) 
(Oylama; esnasında üyeler aras ında <*ı;kan 

münakaşa ııeticesincle Tabi î Üye Mucip Atakl ı , 
Bolu Üyesi Rahmi A n k a n ü /e r ine yü rüye rek 
y^tkasinâ-şarılıniş ise de, vuruşmaya mahal kal
madan diğer üyeler t a ra fmdan ayrı lmışlardır . ) 

BAŞKAN — Saynı îd-areci üyeler... Muhte
rem senatörlerin yerler ine oturmalar ını rica ede
ceğim. 

Oyunu ' kul lanmıyan sayın tiye? (Yar, var 

.. T U K B A N K A B A N 1 J (Sakarya) — (Ankara 
Senatörü Bıl#v Oğuz Bekal a 'ya hi taben) Bunlar 
hep senin yüzünden oluyor.. .Otu/ kişilik reyle 
millete hükmetmeye kalk ıyorsunuz. 

•'• '••HÎ^^'-OÖUZ'-'BKKATA' (Ankara ) - - Ter-
feifiSiz herif. 

T k l ü l A N .KAPANI/B ( .Sakamı) — Aynen 
iade ederim, ((-iürüitüler, diğer üyeler .araya gir
diler.) 

. B) AŞK AN — Muhterem senatörler 'kulise çe-
: kilseler nasıl olur? Rica edeceğim. Cok rica. ede

ceğim •••ef'endhır:. ya: .y erle i'iu izi' al ını/ , ya kulisi 
teşrif buyurun. Senatomuza, yakışmıyan haya 
esmeye başlamıştır. O y u n u kul lanmıyan sayın 
üye? Oyunu kul lanmıyan sayın üye var mı ?, 
e I'e ı Velim Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir . 

Sayın üyelerin yerlerine oturmalar ını rica 
edeceğim. Başkan seçimine ait 4(i ncı t u r ne
ticesini. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (133) üye katilmiş ve neticede aşağıda 
adkırı yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Ai'z olunur. 
" Tasnif l'Tcycti 

Üye t iye 
Akif Byidoğai'ı Hulusi Söyleıiıezoğiü 

Üye 
Sabahatt in Orlıon 

Enver Aka 79 
İ. Şevki Atasağtm • -18 
Suad Ilayi'i Ürgüplü (i 

BAŞKAN —'- Salt 'çoğunluk sağlanamamıştır. 
47 ncı tura. geçiyoruz efendim. 
(Ömer reuzalYlan başlanılmak üzere oylama 

yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 

Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir.. 
Başkan: seçimine ait 47 nci tu r neticesini 

okutuyorum. Sayın üyelerin yerlerini almalarını 
rica ederim. 

Yiiksek Başkanl ığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

sı.'(;ime (137) üye katılmış ve neticede aşağıda. 
adları yazılı zeval hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Tî oy eti 

Üye ^ Üye 
Akif Eyidoğaiı Tlulnsi Söyleme/oğlu 

Ü y e •• 

Salıalıatfin Orhun 
Enver Aka - 80 - ' 
t. Şevki Atas'ağun 55 
Suad TTayi'i Ürgüplü 2 
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BAŞKAN -v- Salt -.ıgoğıınluk .sağlanamanüştır. 
Her ne kadar -Yüksek Heyetin, Başkanlık ' se

çilirine .aralıksız-deyaın. kar#n varsa da, buna ri
ayetle. beraber,, yarnı s&at. 15 te toplanma husu
sunda karar istihsali zarureti hâsıl olmuştur. 
Netice istihsal edilmezse. 1.12.1 965 Çarşamba 
«rünü saat 15,00 t e ; toplanm-ak , İmsusunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler..:. Kabili edilmiştir, (Devam edelim sesleri) 
Devam,.ediyoruz efendim. Devam etmek hakkın
da bir-karar tefhim olunmadıkça ikinci bir tak-
rir o-elineeye kadarr devam edeceğiz. 

. ;;48 ne i: turai devam ediyoruz efendim. 
MEHMET Ü^AIiB) (Adana) — Benim de 

bir takririm vardı efendim, okunmadı. 
BAŞKAN — Rfendinu turlar biraz dana 

devam etsin. Takririnizin nraMyeti da'ha açıkça 
meydana çıkacağı kanısındayız Başkanlık Diva
nı olarak, müsaade ederseniz eğer. 

-48 nei turun oy verme muamelesine haşlıyo
ruz. 

(Ömer l'euzal'daıı itibaren isimler okunarak 
oylama. yapıldı.) 

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

Başkanlık seçimini» 48 nei turuna ait tasnif 
heyeti mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime' (138) . ü y e -katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz otunur; 
Tasnif Hcveti 

• Ü y e - . " . : •• ; Ü y e 

Akif Evi doğan Hulusi Sövlemezoğlu 
Üye 

Sabahattin Or'hou 

Enver Aka 76 
I. Şevki Atasağun 57 
Suad Hayri.Ürgüplü 4 
Ekrem Özden 1 

BAŞKAN -— Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
Bir takrir râr, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Cumhuriyet Stnatosunun bir aydan beri -Baş

kan seeememesinin sebebi 'Danışma Kurulunun 
puvan taksimi protokolüdür. . 

3<3 . 11 . im 6•: $ 

Bu tertip ve.tesbit-çıkar yoi • bırakmadığın a 
«öre yeni bir tertip yapmam için Danışma Ktu-
riılunun toplanmasını ve g0tireeeği:.ye|ii şqius-:_ 
yöna kadar toplantıya ara;.verilmesini abîV«;ttk-;: 

Uf ederim. " " .:.;•.,, J:..-.,,..:•., 
Adana. 

Meftmet ÜffaMı-••' •; •• '•' 

BAŞKAN — Takririn/solüsyon bulununcaya 
kadar olan, kısmı hakkında Yüksek.". Heyetiniz 
karar vermişti, yarın saat 15;ÖG fe- toplanmak 
üzere. Diğer hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Danışıma Kurulunun tapianmasıJ mevzuunu ka
bul edenler işaret buyursunlar,.. Ea'hul etmi-
yenler... Takrir reddedijınâş tir. "I 

49 ucu tura, devam ediyoruz. \'[ 
Alınmış bir karara, göre, 'aralıksız, Balkan 

seçilinceye kadar Birleşime devam, edilecektir. 
Oylarınız- buna imkân verdiği .müddetçe hiç, ara 
vermeksizin" tura devam edeceğiz. 

Şimdi 49 ncu turda oy verme muamelesine g-e-
eiyoruz. Sayın reuzardan bağlıyoruz yine. 

(Ömer lTcuzal'da.n başlanarak oylar verildi.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyon sayın üye? 

Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Başkan seçimini^ 49 neti tur neticesini okıı-

tuyomm. •••.-•••• 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapıla» 

seçime (138) üye katılmış ve neticede aş,a|»ıda 
adlan yapılı zevat hizalarında güşteriîett:' oyları 
almışlardır. " • •'""-' "•'•'"•• :: ; 

Arz olunur. 
- Tasnif Meveti .-••... ••.,-. *• 

"". Ûye '"; . ^.Üye-:;. ' , ;- , , , . 
Akif Evidoğan Hulusi. SövîeîMötoğlu . 

' :' •"" ' " ü r f t " ' " " " ' '\;\\::,:;,/-, 
Sabahattin Orhun ,.-,4. •••-. • .;:: 

Knver Aka 7.7 
1. Şevki Atasağun 58 
Suad Hayri Üru-üplü 3 

; BAŞKAN — S a l t çoğunluk'ğağianamâlnıştır. 
50 nei tura devam ediyoruz. Oy verme mna-

melesine başlıyoruz. ' 
(Ömer Ucuza-l'dan. başlanılmak üzere isimler 

okundu, reyler toplandı..) . 
BAŞKAN — Oyunu kuilanmıyaiı.. uâfı üy« 

var mı? Yak. Oy verme muamelesi bttmiftir. 
Başkan seçimine ait 50 nei tur netieesM' âkrr-. 

tUTorum. ;- ,::,; 
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Yüksek (Başkanlığa 

Cumhuriye't Senatosu Başkanlığı için yapılan 
seçime (116) üye katılmış ve neticede aşağıda 
ad1 arı yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Akif Eyidoğan Hulusi Söylemezoğlu 
Üye 

Sabahattin Orhon 

Enver Aka 65 
î. Şevki Atasağun 50 
Suad Hayrİ Ürgüplü 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
51 nci turun oy verme muamelesine geçiyoruz. 
(Ömer Ucuzal'dan başlanarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kulknmıyan sayın üye 

var mı? 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Yüksek Heyetin ittihaz etmiş olduğu bir 

kararı bir kere daha tekrar etmekte fayda mü
lâhaza ediyorum. Karar Başkan seçilinceye de
ğin aralıksız Birleşime devamdır. Başkanlık 
Divanı bu kararı göz önünde bulundurarak Bir
leşime 15 dakika ara vermiştir. Tasnifi 15 daki
ka sonra yapacağız. Oy pusMarı tasnif heyeti
nin yedieminine tevdi edilmiştir. 

Kapanma saati : 19,00 

t>m<t 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 19,20 

BAŞKAN — Başkanvek'li Fikret Turhangil (Aydın) 
KÂTtPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

.BAŞKAN — Başkan seçimine ait 51 nci tu
run sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (126) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Akif Eyidoğan Hulusi Söylemezoğlu 
Üye 

Sabahattin Orhon 
Enver Aka 59 
t. Şevki Atasağun 64 
Suad Havri Ürgüplü 2 
Ekrem özden .1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
52 nci tura geçiyoruz. (Ekseriyet yok sesleri) 

Usulüne göre bir talep vâki olmuştur. Yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır efendin. 
(A. P. sıralarından «Sayın Başkan, isimleri 

yoklamada oikundu'ktan sonra dışarı çıkan ar
kadaşlarımız var» sesleri.) 

BAŞKAN — Onlara rağmen var efendim. 
52 nci turun oy verme muamelesine geçiyoruz, 
efendim. 

(öımer Ucuzal'dan oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan? Sayın Ce-

vat Açıkalm 'dan başka üye? Yok. Oy verme mua
melesi bitmiştir. 

[Başkan seçimine ait 52 nci turun neticesini 
okutuj'orum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (102) üye katılmış ve neticede aşağıda 
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ad'arı yazılı zevat hizalannda gösterilen oylan 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye • 
Akif Eyidoğan Hulusi Söylemezoğlü 

Üye 
Saıbahattin Orhon 

Enver Aka 48 
t. Şevki Atasağun 52 
Suad Hayri Ürgüplü 2 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır, 53 ncü tura devam etmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü bir saniye evvel arz ettim, bir oylama 
vardır, usulüne göre bir müracaat yoktur. Baş
kanlık Divanı re'sen hakkını Ikullanamaz. Zil

leri çalıyoruz, arkadaşlar dışarıdadır, neticeyi 
alırız. 53 ncü turun oylamasına geçiyoruz. 

(C. H. P. sıralarından beş kişi ayağa kalka
rak çoğun1 uk olmadığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Beş aıtkadaşmıız çoğunluk ok 
madiğini beyan ediyorlar, sayacağız efendim. 

(Başkanlık Divanınca mevcut üye sayısı tes-
bit edildi.) 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyede 56 kişinin 
bulunduğu anlaşılmış olduğu cihetle çoğunluğu
muz kalmamıştır. 

Almış olduğumuz karar veçhile 1 . 12 . 1965 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmaik üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,40 
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