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Sena-tosu B : 15 1 , 13 . 1965 O 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Başkanlık için yapılan 42 - 52 seçim turun
da adaylardan hiçbirisi salt çoğunluk oyunu 
toplıyamadıklarmdan, seçime gelecek birleşim
de devam olunacağı bildirildi. 

Genel Kurulun; 1 Aralık 1965 Çarşamba 
günü toplanması kabul edildi. 

1 Aralık 1965 Çarşamba günü saat 15.00 te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,40 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Ar-

B Î E İ N C I O T U E Ü M 
Açılma saati : 15,13 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KATİPLER : Mustafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, 

Adalet Partisi Grup Başkanlığından aldığı
mız habere göre grup toplantısı devam etmekte
dir. Yüksek Heyetinizin ittihaz etmiş olduğu 
karara göre de aralıksız Başkan seçimi yapılma

sı hususu halen mer'i bulunduğu cihetle yarım 
saat sonra toplanmak üzere... («Bir saat sonra» 
sesleri) Saat 16.00 da toplanmak üzere oturumu 
talik ediyorum. 

Kapanma saati : 15,14 

tKİNGI OTURUM 
Açılma saati ; 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KAT1PLEE : Kudret Bayhan (Niğde), Mustafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi açıyorum. Ço
ğunluğumuz vardır. Gündeme geçmeden evvel, 
gündem dışı Sayın Banguoğlu Emekliler hak

kında söz istemiştir. Buyurun Sayın Banguoğl 
(Yok sesleri) Yok, 

— 180 — 



ö. Senatosu B : 15 1 . 12 . 1965 O : 2 

2. — S 
1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Başkan seçimine geçmeden ev
vel Başkan seçimi ile ilgili bir takrir vardır, 
ıttılâlarmıza arz edeceğiz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkan adayı üzerinde bir anlaşmaya vara

bilmek üzere Senatonun çalışmasına yarım saat 
ara verilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Osman Koksal 

ıBAŞKAN — Sayın Koksal, bu mevzuda an
laşmalar için birçok toplantılar yapıldı. Takriri
nizin bir mahiyeti olsa gerektir, izah etmek ister 
misiniz efendim? 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— İzah etmek istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

-Muhterem arkadaş1 arım, önergemi vuzuha ka
vuşturmak için söz almış bulunuyorum. Çok kısa 
konuşacağım. 

Bir aydan beri Başkan seçimi ile meşgulüz, 
seçemedik. Kazancımız yok, zararımız pek çok. 
Hepimiz üzüntülüyüz, fakat bir neticeye ulaşmak 
mümkün' olamadı. Şimdi neticeye tesir eder dü
şüncesiyle birkaç söz söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato Başkanını 
seçmek için elimizde birçok faktörler var. Bun
ların en kıymetlilerinden ikisi şudur: Senato 
Başkanı, Adalet Partisinden olacaktır, ikincisi, 
gruplar bu yolda aday gösteremezler. Bütün se
natörlerin bu esaslara uyduğu görülmektedir. 
Esasen bunlar kitabî şartlardır, iktidarın dışın
daki üyelerin veyahut grupların, Sayın Enver 
Aka'ya oy vermek suretiyle bu sisteme, bu iki 
esasa sadakatle uydukları görülmektedir. O hal
de, sağlam bir zemin üzerindedirler. 

Şimdi, oylarımıza tesir eden faktörler neler
dir? Tabiî ki pekçıok faktör olabilir. Bunlardan 
en kıymetli iki faktörü mütalâa ediyoruz : 

Birincisi; Başkan, hizmeti esnasında tarafsız 
olmalıdır, ikincisi; yerini dolduraibilmelidir. Biz
ler, yani Kontenjan Grupu, Sayın Enver Aka'ya 
karar verirken reyimizi kullanmada tesir eden 
faktörlerin başlıcaları bu ikisidir. (A.P. sırala
rından, karar var, sesleri) Teker teker konuş

malarımızda arkadaşlarımı gördüm ki, ve yine 
diğer grup arkadaşlarımla konuşmalarında bu 
iki faktörün hâkim olduğu görülmektedir. O hal
de reylere tesir eden faktörlerin, ben Senatonun 
bu safhasında yaptığım temaslarla bu iki faktör 
olduğunu mütalâa ettim. Bu iki faktör muva
cehesinde şahıs aradım. Ve yine yaptığım temas
larda bu iki faktör arasında diğer üyeler de şa
hıs arıyor, .Sayın Enver Aka'yi buluyoruz. Se
bebi; iki seneden beri bu zat, Senatonun Başka^ 
mdır, hizmette tarafsızlığı ile puvan almış du
rumdadır. Yine tatbikat sabasında gördük ki, 
bu kıymetli şahıs, yerini doldurabilmektedir 
Yani Senato Başkanlığı makamını ve Eeisi Cum
hur Muavinliği makamını doldurabilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, takririniz grup
ların anlaşmasını temindir. Bir adayın vasıflan 
üzerinde konuşmamanızı istirham ediyorum. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Oraya ge
liyorum. Ayrıca diğer arkadaşlarımızın da, ya
ni aday gösterilen arkadaşlarımızın da hizmette 
tarafsızlık tutumunu göstereceklerine ve bu yeri 
dolduracaklarına hiç şüphe yoktur. Lâkin, 
Sayın Enver Aka'-nın biır avantajı vardır; 
denenmiştir, bugün denenmiş durumdadır." 
Onun için, iktidarın dışındaki üyelerin kahir 
çoğunluğunun oylarını toplamaktadır. Ve 50 
turda dahi, 80 - 81 oy üzerinde dolaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidarın dışındaki 
oyların, iktidar içinde bir şahısta birleşmesi çok 
değerli ve kıymetlidir. Adalet Partili arkadaşa 
lanmın bu değerli noktayı gözlerinden kaçır
dıklarını zannediyorum. Çünkü tarafsızlık pu-
vanı muhalefetten alınırsa kıymetlidir. Buıgün 
iktidar dışındaki üyelerden Sayın Aka kahir 
şekilde puıvan almaktadır. Bu demektir ki, taraf
sızlığıyla tanınmıştır. Bu noktayı Adalet Par
tili arkadaşlarımın gözden kaçırmamalarını bil
hassa istirham ederim. Burada konuşan Adalet 
Partili arkadaşlarımdan her an bekledim, çı
kacak, diyecek ki; Sayın Senatörler, iktidar 
dışındaki bütün üyeler tarafsız olarak Enver 
Aka'yı tanımışlar, bu makamı dolduracağına 
kanaat getirmişler ve reylerini onda toplamış
lardır. Bu bizim için iftihar edilecek bir olay
dır. Biz de gürül gürül reylerimizi o şahıs üze
rinde birleştiriyoruz. Fakat maalesef olmadı. 
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Muhterem arkadaşlarını, Meclis, Başkanını bir i 
.günde seçti. Bunun tek sebebi Ferruh Bozbey-
li'nin aday olmasıdır. Ferruh Bozbayli'den baş
ka; bir şahıs çıksa idi, sizi temin ederim, Mec
lis de kilitlenirdi. Sistem meselesi değildir. Fer
ruh Bozbeyli tatbikatta denenmiş, tarafsızlığı 
görülmüş, bu makama liyakati görülmüş, muha
lefet tarafından dahi desteklenerek bir günde 
çıkmıştır. Tek sebebi Meclisin Başkan adayını 
iyi seçmesidir. Diğer adaylar fena mı? Hayır. 
Bunun avantajı denenmiş olmasıdır. Ben, şu 
faktörler muvacehesinde Enver Aka'ya oyumu 
veriyorum. Başka his ve heyecan diye bir şey 
yoktur ve olamaz. 

ıSaym Adalet Partili arkadaşlarımdan, şu 
faktörler muvacehesinde her şeyden sıyrılarak 
Sayın Enver Aka üzerinde oylarını toplarlarsa, 
bir aydan beri içinde bulunduğumuz bir çıkmaz
dan ve bir hizmet dışından kurtulmuş ve hizmet 
içine girmiş olacağız ve gönlümüz de rahatlıya-
caktır. Onun için önergemde yarım saatlik müd
deti Adalet Partili arkadaşlarımın bu hususu 
düşünmeleri için mühlet olarak koymak istedim. 
Takdir sizlerindir. I 

'BAŞKAN — Önerge aleyhinde Adalet Par
tisi Grup Başkanı Sayın Tevetoğlu, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANI 
FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
Sayın Koksal arkadaşımızın önergesini ve konuş
masını dikkatle dinledim. Bugüne kadar Sena- ! 
tomuzun mâruz kaldığı müşkilâtı bertaraf etmek I 
için bütün muslihane yolları samimiyetle denemiş I 
hir partinin idarecisi olarak böyle halisane, yani j 
grupların bir aday üzerinde birleşmesi hususun- I 
daki (bu teklifi yine memnuniyetle kabul edecek I 
bir inanışta bulunduğumuz halde, aleyhte konu- I 
saçağım. Üzülerek ifade* edeyim ki, muhterem 
arkadaşımızın' burada yalnız bir aday üzerinde 
fikirlerini savunması ve münhasıran bu muhte- I 
rem arkadaşımızın değerli vasıflarını belirtmesi I 
üzerine, önergenin tarafsız <olarak gruplar ara
sında bir anlaşmaya varmak değil, yalnız ve mu
hakkak mevcut bir aday, bir aydır mevcut bir 
aday arkadaşımız üzerinde birleşmesinde ısrar 
mânası taşıdığı için bu önergenin aleyhinde söz i 
almış bulunuyorum. I 

Çok muhterem arkadaşlar, hepimizin malûmu 
olduğu veçhile Anayasanın 84 neü-maddesi Cum- I 

Inıriyet Senatosu Başkanının Adalet Partisinden 
.seçilmesini âmirdir. Daha doğrusu 84 ncü mad
denin' anlayışına uyan Danışma Kurulu tesbit 
elliği kontenjanda, bu hakkı, en fazla üye sa
yısı bulunan partimize tanımış bulunmaktadır. 
iliç şüphesiz bu demek değildir ki, Adalet Par
tisinin içinden lâalettayin bir arkadaşımızı bu 
mühim vazifeye seçelim. Hepimiz, Sayın Koksal 
arkadaşımızın burada ifade buyurdukları vasıf
ları, elbette seçeceğimiz arkadaşımızda aramaya 
mecburuz. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Senatoda 
lâalettayin hiç kimse yoktur. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Davamla) — Muh
terem ^arkadaşlarım, elbette ki yoktur; lâalettayin 
.°,öziyîo hor hangi bir arkadaşımız demek istiyo
rum. 

Mıı1!!terem arkadaşlarım, nitekim birinci gün-
dnı itübaren Senatomuz iki muhterem arkadaşı
mız üzerinde ve yine birinci gün ismi zikredilen, 
Senatomuza iki. yıl müddetle şerefle Başkanlık 
etmiş diğer yayın bir bağımsız üye üzerinde dur
muştur. F.k günlerde, reyler üç istikamette kul
lanılmaya başlandı. Sayın arkadaşımın ifade bu
yurduğu gibi, burada, bir denenmiş Sayın Enver 
Aka, bir de henüz denenmemiş bir başka arka
daşımız aday olarak arkadaşlarımız tarafından 
gösterilmiş bulunuyordu. 24 gün devam eden 
turlardan şu netice çıktı ki, bu iki arkadaşımızın 
da seçilmesi, yani 93 oyu üzerlerinde toplama
ları, veya daha fazla oy almaları mümkün de
ğildir. 

'Muhterem arkadaşlarım, bunun üzerine Da
nışma Kurulu üç defa toplantı yapmıştır. Ve en 
azından üç defa, diğer grup arkadaşlarımız ve 
yöneticileri ile, başta bendeniz olmak üzere, grup 
idarecilerimiz bu hususta bir görüş birliği ve be
raberliğine varmak için temaslarda bulunmu
şuzdur. Bu temaslarda aşağı - yukarı bütün 
arkadaşlar, bilhassa Danışma Kurulundaki ko
nuşmalarda, bu iki aday arkadaşımızın vasıf
ları üzerinde hiçbirimiz hiçbir noksan veya ku
sur bulmadığımız halde scçilemiyeeeklerini tos-
bit.etmiş, bunların dışında ancak üçüncü bir 
arkadaşta bütün gruplar temayüllerimizi bir-
loştirebilirsok, bu üçüncü arkadaşın .seçilebi
leceği hu.susu'nda' fikir beraberliğine varmışız
dır. Muhterem arkadaşlar biz. Adalet Partisi 
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olarak baştan bugüne kadar, illâ grupumuzun 
temayülünün veya reylerinin ekseriyetle üze
rinde toplandığı falan arkadaşımızı Senatoya 
Başkan seçelim diye bir iddianın içinde bulun
madık. Fakat hâdiseler ve realite bu iki ar
kadaşın seçilemiyeceği gerçeğini ortaya koydu. 
Nitekim bu arkadaşlarımızdan bir tanesi Par
lâmentomuzu, Senatomuzu bu müşkülden kur
tarmak için huzurunuza çıktı ve adaylıktan fe
ragat etti. 

Şimdi muhterem arkadaşımız. Koksal 
hasseten Sayın Enver Aka üzerinde toplanan 
reylerin izahını burada yaptılar. Bundan an
laşılıyor ki, şu veya bu sebeple, Adalet Partili 
arkadaşlar kendi gruplarından bu arkadaşa 
ancak mahdut bir oy veriyor veya hiç oy ver
miyorlarsa, illâ onlar da bu arkadaşta birlen
sinler. Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi 
bu yüksek vazifeyi yapacak 78 - 70 kişilik bir 
kadrodur. Yalnız çok muhterem Enver Aka 
Paşa mıdır grupumuzda bu vazifeyi görecek 
tek insani.. Şu halde arkadaşlarımız takdir bu
yururlar ve eğer insafla düşünürlerse iki sene 
bu vazifeyi şerefle görmüş bir arkadaşınızı, biz 
takdirle anmakla beraber, bu vazifeyi başka 
bir arkadaşımızın da basan ile yapabileceğine 
kaaniiz ve yapması en normal, en tabiî hak
tır. Bu-itibarla bizim Sayın Aka'mıı vasıfları 
üzerinde bir itirazımız, bir sözümüz yok. Ama, 
bugüne kadar gösterdiğimiz bütün iyi niyet te
şebbüslerini arkadaşlarımızın da takdir etmele
ri gerekmektedir. Nitekim Sayın Millî Birlik 
Komistesi Grupu temsilcileri arkadaşlarımız, 
Danışma Kurulunda yapılan müzakereler so
nunda, bizim bu toleranslı, muslihane çabala
rımızı takdir etmek lûtfunda bulunmuşlar ve 
bir olumlu neticeye varmak arzumuzu takdirle 
karşılıyarak, evet, bu iki arkadaş dışında üçün
cü bir arkadaş üzerinde ve meselâ Sayın Ata-
sağun Paşa üzerinde rey kullanabiliriz şeklin
de bize bir müspet cevap lûtfunda bulunmuş
lardır ki, bunu burada takdirle ve şükranla 
anmak isterim. Eğer Sayın Koksal'm önergesi, 
illâ Saym Enver Aka üzerinde grupların bir
leşmesi hususunu taşımıyorsa bu takdirde biz 
bu önergeye memnuniyetle katılmaya hazırız. 
Fakat maalesef önergede böyle bir sarahat yok, 
bilâkis muhterem arkadaşımız konuşmasında 
istedikleri Başkanın ismini zikretmiştir; öner

ge, muhterem arkadaşımın ifade buyurdukları 
gibi illâ Enver Aka Paşanın üzerinde birleşe
lim mânasında ise, bizi mazur görsünler. Hür
metlerimle. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Önerge okundu, önerge sahibi önergesini 

izah ettiler. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Şimdi Başkanlık seçiminin 53 ncü turuna 
başlıyaeağız. Evvelâ Tasnif Heyeti için üç kişi 
ve oylamaya hangi senatörden başlıyacağımızı 
tesbit edecek kur'ayı çekeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ulusman? Yok 
Sayın Söylemezoğlu? Burada. 
Sayın Eyidoğan? Burada. 
Sayın Buladoğlu? Yok. 
Sayın Gümüşoğlu? Burada. 
Saym Alankuş'tan oylamaya başlıyacağız. 
(Muzaffer Alankuş'tan başlanarak oylama 

yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 

Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Saym Eyidoğan ve Sayın Gümüşoğlu, Tasnif 

Heyetine. 
Başkan seçimine ait 53 ncü tur sonucunu 

okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 
seçime (152) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz dunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Hulusi Söylemezoğlu Akif Eyidoğan 

Üye 
O. Zeki Gümüşoğlu 

I. Şevki Atasağun 81 
Enver Aka 69 
Suad Hayri Ürgüplü 1 
Tahsin Banguoğlu 1 

Salt çoğunluk yoktur. 
Muhterem senatörler, 53 ncü tura bir ayda 

idrak etmiş bulunuyoruz. Bir oyun ehemmiyeti 
vardır, saym senatör1 erin oylarım adaylar üze
rine teksif etmelerini Başkanlık Divanı adına ri
ca edeceğim. 
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Başkanlık seçiminin 54 ncü turuna geçiyoruz. 
(Muzafer Alankuş'tan 'başlanarak oylar top

landı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı?.. Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Başkan seçimine ait 54 ncü tur sonucusu oku

tuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (149) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Hulusi Sövlemezoğlu Akif Eyidoğan 

Üye 
O. Zeki Gümüş/oğlu 

î. Şevki Atasağun 81 
Enver Aka 66 
Boş 2 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır, 
55 nei tura geçiyoruz. 

(Muzaffer Alankuş'tan başlanarak oylar top
landı.) 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Oy verme muamelesi bitmiş/tir. 
(Oyla1" tasnif edildi.) 
BAŞKAN — Başkan seçimine ait 55 nci tur 

sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (150) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Hulusi Sövlemezoğlu Akif Eyidoğan 

Üye 
O. Zeki Gümüşoğlu 

î. Şevki Atasağun 81 
Enver Aka 65 
Boş 4 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır, 
56 ncı tura başlıyoruz. 

(Muzaffer Alankuş'tan başlanarak oylama 
yapıldı.) | 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Oyunu kullanmıyan1 sayın üye?.. Yok. Oy verme 
muamelesi bitmiştir. 

Başkan seçimine ait 56 ncı turun sonucunu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (147) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oylan 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Hulusi Söylemezoğlu Akif Evidoğan 

Üye 
O. Zeki Gümüşoğlu 

I. Şevki Atasağun 79 
Enver Aka 66 
Boş 2 

BAŞKAN — Salt çoğunluk yoktur, '57 nci 
tura devam ediyoruz. 

(Muzaffer Alankuş'tan itibaren oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Başkan seçimine ait 57 nci tur sonucunu 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (138) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oylan 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Hulusi Sövlemezoğlu Akif Eyidoğan 

Üye 
O. Zeki Gümüşoğlu 

I. Şevki Atasağun 75 
Enver Aka 62 
Boş 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
(Devam, devam sesleri) Esasen karar var, efen
dim. 

Yalnız bir hususu Başkanlık Divanı olarak 
hatırlatayım; oylamalarda oy eksilmesi vardır. 
Sayın üyelerin bir netice istihsal etmeleri bahis 
konusu ise, oylarını kullanmaları icabetmektedir, 

58 nci tura geçiyoruz. 

— 184 — 
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(•Muzaffer Alankuş'tan başlanarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Başkanlık seçiminin 58 nci turu neticesini arz 
ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (141) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Hulusi Söylemezoğlu Akif Evidoğan 

Üye 
O. Zeki Gümüşoğlu 

î. Şevki Atasağun 74 
Enver Aka 67 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
59 ncu tura geçiyoruz. 

('Muzaffer Alankuş'tan oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var ini? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
Başkan seçimine ait 59 ncu tur sonucunu arz 

• •diyoruz. 

Yüksek Başkanlığa. 
Oumihuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (135) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları .yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Ruhisi Söylemezoğlu Akif Evidoğan 

12 . 1965 O : 2 

Üye 
O. Zeki Gümüşoğlu 

I. Şevki Atasağun 
Enver Aka 
Boş 

74 
60 

1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
Başkanlık Divanı Yüksek Heyetin almış ol

duğu bir kararı teyideder. Başkan seçilinceye 
kadar aralıksız devam kararı vardır. Ancak ço
ğunluk olduğu müddetçe Başkanlık bu karan 
tatbik edecektir. 

Şimdi bir takrir gelmiştir, onu okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Başkanlığa 
Devam eden bütün turlara rağmen netice is

tihsali mümkün görülmemektedir. Bu itibarla 
son bir defa daha Danışma Kurulu hâdiseyi ele 
alarak bir çözüm yolu bulması için Danışma Ku
rulunun yarın saat 10,00 da toplanmasını ve otu
rumun da yarın saat 15,00 e talikini arz ve tek
lif ederim. 

Hasan Kangal 
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-

tiyen üye yok. Takriri oyunuza sunuyorum. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Takrirde iki hu

sus vardır, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Saat 15 t e toplanma hususu 

zaten bizim için normal. Takriri kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karar veçhile yarın saat 10,00 da Danışma 
Kurulu toplantısı var. 2.12.1965 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum 

Kapanma saati • 18,22 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 12 . 1965 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

İ. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

öNCEL1KLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A. - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

R BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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