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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde iki o turum yapan Genel Ku
rulda; 

'Başkanlık için yapılan 53 - 59 nen secim tur
larında, adaylardan. hiçbirisi salt çoğunluk oyu-
nu sağlıyanLadılar. 

Konunun, bir defa dalıa, görüşülmesini tc-
minen, Danışma Kuru luna havalesi kabul edildi. 

2 Kasım 1965 Parşembe günü sıaat 15,00 te 

toplanılmak üzere Birleşime (saat 18,40 da) 
son. verildi. 

Başkan Kâ t ip 
Başkanvekili Afyon Karalı isar 

Fikret Turkangil Mustafa Yûmaz înceoğlu 

Kât ip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

-«•»» 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangll 
KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

B A Ş K A N -— Ki <ncı. Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

B A Ş K A N — Yoklama yapılacak. 
(Yok lanı a yapıldı .) 

BAŞKAN -— Çoğunluğumuz vardır , görüş
melere II) aş lüyoruz. 

3. - DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

.1. — Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu'nun; 
emekli aylıklarına yapılacak bir zam vesilesiyle, 
Türkiye'de bütün emeklilik muamelelerinin ye
nil) ast an tanzimi yolunda alınan bir kararla 
emeldi! er e tahmil edilen külfete ve bunun ön
lenmesine dair demeci. 

B A Ş K A N — Sayın Banguoğlu emeklilerin 
du rumu hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Banguoğlu. 

TAHSİN B A . Y O r O n L r (Udime) — Çok 
değerl i a rkadaş l a r ım; yeni bâzı t a tb ika t kar
şısında emeklilerin hazin du rumunu biraz dik
katinize arz etmek ist iyorum. "Hmekli aylıkla
rına yapılacak bir zam vesilesi ile, hi<; şüphesiz 
Maliye Yekfıletiniıı ilgili dairesinin ve Sandı
ğın aldığı bir ka ra r ile Türkiye 'de bütün emek
lilik muameleleri yeni baştan yapı lmakta , yap-
1 ır ı lmakadır . Yani Devletin elimize verdiyi bir 

emeklilik senedi vardır . Onlar keenlemyekün 
sayılıyor. Yeniden her emekli kendinin emek
liliğe hak kazandığını , nereden emekli olduğu
nu, ne zaman emekli o lduğunu yeni evrak tan
zimi ile, tevsik' edecek ve ispat edecektir. Emek
liler bizim memleketimizde maalesef, eskiden 
beri, maliyecilerden kö tü muamele görürler , iyi 
muamele görmezler, Şahidolmuşumdur, iyi 
muamele görmezler. Fakat , bu son muamele 
âdeta bir zulüm şeklini almıştır. 

Bskiden beri emekli aylığını almaya giden
ler bilmiyorum ne fasılalarla altı ayda bir mi, 
bir senede bir mi, haya t ta olduklarını ispata 
mecbur tu tu lur la r . Yahu iste nüfus kâğıdım. 
resimli, ben benim, yasıyorum. Malmüdürü-
nün 'karşısında bunun hükmü yoktur . Ya sen, 
sen değilsen, ya sen yaşamıyorsan? Oi t 'mahal 
le muhtar ına , o senin yaşadığını kâğıt la tevsik 
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etsin, bana getir. Bu çok iptidai , çok geri bir 
muameledir . Elimizde Devletin vesikaları var. 
ben, ben 'miyim? Nüfus kâğıdından belli, üzerin
de fotoğrafım da vardı r . Ben orada ispatı vü
cut ett ikçe ve nüfus tezkeremi fotoğrafı ile 
gösterdikçe ben benim ve yaşıyorum demektir . 
Yeniden mahalle mazbatası yap t ı r ıp yaşadığımı 
.Maliyeye ispat etmeye mecbur tu tu lmaktay ım. 
Eskiden beri meveudolan bu muamele kötü- bir 
muameledir. Şimdi yapılan muamele, ise büs
bü tün ipt idai ve zulüm haddine varan bir mu
ameledir. Ben yaşlı hanımlar tan ı r ın ı ; vaktiyle 
babası .Medine'de memurken ölmüş, yetim kal
mış, kendisine maaş tahsis edilmiş, ondan son
ra evlenmiş kocası ölmüş, yeniden maaş tahsisi 
istemiş. Şimdi bu hanım Medine'ye lanlar geri 
dönecek, orada babasının ne zaman öldüğünü, 
nasıl öldüğünü ispat edecek ve emekli aylığı 
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tahsisini yenil iyecektir . Bu bizde kır tasiye
nin, bürokrasinin son derecede soysuzlaşmış bir 
örneğidir. Hükümet in , Maliye Bakanl ığının 
dikkat in i çekmek ist iyorum. Çok sıkıntı çeki
yor lar bu yaşlı insanlar ve pek çoğu malûl ; ka
pı kapı Devletin emeklisi olduklar ını yeniden 
ispata çalışıyorlar. Eğe r bu yola gidersek ar
kadaş lar ım o turduğumuz evin t apusunu yeni
den . ç ıkar tmak, nüfus kâğıdımızı yeniden çı-
k r t m a k ve evli olduğumuzu yeniden ispat ct-
me)k gibi muamelelerle 'karşıkaışıya 'kalacağız. 

Buradan bunları sizlere duyurmak' istiyo
rum ve ilgili idarecilere duyurmak istiyorum 
ki, bu yaşlı' insanlara yapılan muamele zu
lümdür. ' (.Alkışlar) 

BARKAN — (lündeme geçiyoruz. 

4. — SEÇİMLER 

i. — Başkanlık Divanı secimi. 

BAŞKAN — Başkan seçimi ile ilgili bir Da
nışma Kuru lu karar ı var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kuru lu karar ı 
K a r a r No. : 2 
K a r a r tar ihi : 2 . 12 . lW>r> 
Toplantı No. : • > 

Danışma Kuru lunun 2 Aral ık H)(i5 tarihli 
toplantıs ında Başkanl ık seçimine bir çözüm yo
lu bulunması için görüşmeler yapılmış ise de 
maalesef yeni bir a l ternat i f bulunamamış ve 
Sayın. Senatör ler in Anayasanın 84 ncü madde
sinin ışığı alt ında vicdanları ile haşhaşa kala
rak oy kul lanmalar ı hususunun (lenel K u n d a 
arzına k a r a r verilmiştir. 

İda re Amiri 
Kâmil Karavelioğlu 

Başkanvokil i 
(Müstenkif) 

F ikre t Turhaugi l 
Kâ t ip 

Adil Ünlü 
A. T\ 

Kara ra muhalifim 
Fe th i Tevotoğlu 

"Millî Birl ik 
Haydar Tunçkana t 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilir. 
Başkan seçiminin altmışıncı tu runa geçiyo-

Kâ t ip 
Ahmet Naci Arı 

0. II. B. 
Hıfzı Oğuz Bckata 

ruz. Evvelâ üç kişilik Tasnif Heyetini kur 'a 
ile tesbit ediyoruz. Sayın Oumralr? Buradalar . 
Sayın. Koçaş? Burada la r . Sayın- Kapanlı? Yok
lar. Sayın Baysoy'? Burada la r . 

Oy verme sırası için ad çekiyoruz. Sayın 
Valçuk. 

(Safa Yalçuk' tan başlamak suretiyle oy top
lanma yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye.' 
Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir . 

Başkan seçimine ait 00 neı tu r sonucunu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

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

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
/ Ü y e • • . • : Ü y e 

Sedat Oumralı Sadi Kocas 
. Üye 

Fehmi Baysoy 
İ. Şevki. Atasağun 78 
Enver Aka 63 
Boş 7 
Mehmet Hazer 1 

— 189 —' 
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BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış

tır. Gl nci tura geçiyoruz. 
(Safa Yalçuk'tan başlanarak oy toplama iş

lemi yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullânmryan sayın üye î 

Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
61 nci tur sonucunu arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

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

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Sedat Çıımralı Sadi Köçâ^ 
Üye 

Fehmi Baysoy 
î. Şevki Atasağun 85 
Enver Aka 60 
Boş 3 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 

Sayın senatörlerden tek tek oylarım atmala
rını ve kürsüde tevakkuf etmemelerini Başkan
lık Divanı adına istirham ederini. 

62 nci tura geçiyoruz. 

(Safa Yalçuk'tan itibaren adlar okunmak 
suretiyle oylar toplandı.) 

(Bâzı isimler okunmadı sesleri) 

BAŞKAN — Evet efendim, Divan Üyesi ar
kadaşımız bir sıra atlatmıştır. Bunun halli an
cak bu oy sepetinin 'kaldırılması ile mümkün 
görülmektedir. Lütfen yeniden oyların tanzi
mi ioabettiırmektednr. Lütfen Duvara veririz 
sepeti. (Oy kullanan arkadaşlar oylarını kul
landıkları için dışarı çıktı sesleri) Bunu oyların 
kullanılması bakımından yüksek tasviplerinize 
arz ederek kura dışı geriden okumak mecburi
yetindeyiz. Çünkü, oyunu kullananlar dışarıya 
çıktılar. Şimdi bir defaya mahsus olmak üzere 
tersten okunması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yani Safa Yalçuk'tan başlanmıyacak, geri
den başlıyacak, çünkü oyunu kullanan arkadaş
lar dışarıya çıktılar. 

Erkem Acuner... 
(Ekrem Acuner'den başlıyarak oy verane 

muamelesi yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmr.yan sayın üye 

var ımıf Yo'k. Oy verme muamelesi 'bilmiştir. 
ERDOĞAN ADALI (îstanbu1.) — Divanda 

siz ve (kâtip arkadaşlar yanlış sayıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, «andıktan çıkan zarf

ları tasnif heyeti bildirmekle mükelleftir. Tas
nif heyeti neticeyi bildirsinler. 

62 nci turun sonucunu arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapıTan 

seçime (154) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen ©yları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

üye Üye 
Sedat Çumralı Sadi Koçaş 

Üye 
Fehmi Baysoy 

1. Şevki Ataısaığun 89 
Enver Aka" 64 
Boş 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış.-
ti?. 

Saym senatörlerden oyların sepete, isimlerin 
okunmasını mütaakıp atdmasıin ve oy verilir
ken, verilen oyun Başkana - sepete atılırken -
gösterilmesi hususuru rica 'edeceğiz. 

63 ncü tura devam ediyoruz. 

KÂZIM YURDAKUL (Saikarya) — Bende
niz size reyimi göstererek kullanamam efendim. 
Ben kendi reyimi kendim kullanacağım. Eğer 
şüpeniz varsa o başka. 

BAŞKAN --" Yalnız zarfı göstereceksiniz 
efendim. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Zarfı 
da gösteremem. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz saym se
natörler. Başkanlık Divanı şu hususu bildirmek 
mecburiyetini görmüştür. Heyeti Celilenizi ten
zih ederiz. Fakat bütün tereddütleri izale ede
cek bir sistenim tatbiki mutlaka hepinizce arzu 
edilen bir netice olsa gerektir. Biz de bunu arzu 
ediyoruz. 
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Ö. Senatosu B : 16 
(Safa Yalçuk'taıı itibaren oylama yapıld:.) 
BAŞKAN — Oyunu ikullantmıyan sayın üye ? 

Yak. Oy verme »muamelesi 'bitmiştir. 
BAŞKAN — Sayın senatörlerin yerlerini al

malarını istirham ediyorum. 
Başkan seçimine ait 63 ncli tur sonucunu arz 

ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 
seçime (156) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Sedat Çıımralı Sadi Koçaş 

2. — Başkan İbrahim Şevki Atasağun'un; 
kendisinin Başkanlığa seçilmzsi münasebetiyle, 
hakkında gösterilen teveccüh ve itimada te§ek-
kürü. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yüksek te
veccüh ve itimadınızın kuvvetli delili ve pek 
açık ifadesi olan çok kıymetli oylarınızla beni 
Yüce Senatonun Başkanlığına intihap buyur
dunuz. Nail olduğum bu paıha biçilmez .maz
hariyetin, şu anda, çok zevkli heyecanı ve pek 
engin bahtiyarlığı içindeyim. (Şiddetli alkışlar 
ve «bravo» sesleri) 

Çok muhterem Senatörler, çek değerli arka
daşlarım; hepinize en kâlbî teşekkürlerimi arz 
«derim. (Al'kış&r) UMeme tevdi buyurduğunuz 
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Üye 

Fehmi Baysoy 
• î. Şevki Atasağun 93 

Enver Aka 62 
Boş 1 

(Alkışlar) 

Cumhuriyet Senatomuzda bir ay itki günden-
beri devam eden ve 63 tur neticesi Sayın Atasa
ğun'un, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına se-
çilnrş bulunduğunu arz eder, Senatomuz ve 
şahsı için hayırlı olmasını temenni ederim. 

15 dakika sonra toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17,00 

kutsal vazifenin her yönden ehemmiyetini, salâ
hiyetlerini ve ağır mesuliyetlerini yakînen tak
dir ediyorum. (Bravo sesleri) Bu şerefli hiz
metimi Anayasanın ve İçtüzüğün âmir hükümle
ri içinde tarafsız (Bravo sesleri) ve tamamen 
objektif bir görüş ve anlayışla ve bütün imkân
larımla çalışarak yapacağıma emin olmanızı bil
hassa rica ederim. (Alkışlar) Bu ulvî hizme-
tlmdeki muvaffakiyetimin başlıca âmili, siz de
ğerli arkadaşlarımın kudretli müzaheretleri ola-
lacaktır. (Bravo sesleri) Yüksek teveccühlerinize 
ve itimatlannrza beni mazhar kıldığınız gibi, 
yüksek müzaheretinizin de üzerimden her an 
esirgenmemesini bilhassa rica ederini. (Alkışlar) 

Yüce Senatonun çok değerli üyeleri, Yüksek 
Huzurlarınızda benim için önem taşıyan bir 

I I I I 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılana saati : 17,15 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Sırrı TJzunhasanoğlu (Bolu) 

(Başkan, şiddetli ve sürekli alkışlar arasında' 
kürsüye geldiler.) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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vazifeyi yapmama müsaadelerinizi de rica edi
yorum. Cumhuriyet Senatosunun geçen dört 
yıllık çalışması içinde ikişer yıl müddetle Yüce 
Senatonun Başkanlık -vazifesini', ifa buyuran 
mümtaz seleflerim, Sayın Senatör Ürgüplü'nün 
ve Sayın Senatör Aka'nm hizmetlerini, sizlerin 
de hissiyatına tercüman olarak, takdirle ve 
şükranla, anarım. (««Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Yüce Senatonun çok muhterem üyeleri, bü
yük Türk Milletinin, huzur, refah ve itilâsının 
teminine '-matuf çok şerefli hizmetlerinizin dai
ma üstün başarılı olmasını, şahsi sağlık ve saa
detlerinizi Ulu Tanrıdan niyaz eder, Yüce Sena
toyu hürmetle selâmlarım. («Bravo» sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar) 

"4. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; oturumu 

yarım saat sonra topla'nomask üzere kapatıyorum. 
Yarım saat sonra Başkanvekilleri seçimine geçe
ceğiz. Bu suretle bugün... (Devam edelim ses
leri) Şimdi devam edelim mi efendim? (Devanı 
edelim sesleri) Teşekkür ederim. O halde şimdi 
arkadaşlarım, Başkanlık Divanının diğer üyeleri 
olan Sayın Başkanvekillerinin seçimine geçeceğiz. 

A. P. GKCPr BAŞKANİ FKTHİ TKVRT-
OĞLl' (Samsun) — Sayın Başkan; seçimlere 
geçilmeden evvel bir söz rica edeceğim. 

BAŞKAN Buvurun efendim. 
A. P. GRUPF BAŞKANİ FKTHİ TKVKT-

OĞLF (Samsun) -—Sayın Başkan, .Cumhuriyet 
Senatosunun çok muhterem üyeleri; hakikaten 
32 gündür çetin bir seçim imtihanından sonra 
bugün, Senatomuzun Başkanım seçmiş bulunu
yoruz. Birçok, dünya Parlâmentolarında bu çe
şit seçim zorlukları - daima görülmüş, daima ola-
ge İmiş lı â d i sel erd i r. 

Bu itibarla bizim bu demokratik anlayış 
içinde yaptığımız bu seçim mücadelesi de buna 
bir örnek olmuştur. Bütün sayın üyelere, Ada
let Partisi Grupuna tanınan bu kontenjanın bu 
şekilde tecellisi hususunda gösterdikleri anla
yıştan ve yardımdan ötürü, başta bize bu seçim 
kolaylığını sağlıyan Sayın Millî Birlik Grupu 
arkadaşlarımız olmak üzere, bütün arkadaşları
mıza şükranlarımızı arz etmeyi vazife biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Başkanı Gru-
pumuz adına tebrik eder, kendilerine yeni bü
yük vazifelerinde başarılar dilerken, bundan 
sonra yapılacak olan seçimlerin bugüne kadar 
çektiğimiz müşkülâtı bize unutturacak şekilde 
süratle, bu akşam nihayete ermek üzere karşı
lıklı bir anlayış lıavası içinde tamamlamamızı 
temenni ederek Yüce Senatoyu' hürmetle selâm-' 
larım (Alkışlar) 

'BAŞKAN —- Başkan vekilliği için grupların 
gosteıdiği namzetlerle ayrıca namzetliğini ko
yan arkadaşların isimlerini okutuyorum. 

Adalet Partisi : Fikret Turhangit (Aydın) 
Cumhuriyet Halk. Partisi : Sırrı Ataky 

(Kars) 

Bağımsız ve. gru-pu olmıyan partilerin adar
ları : İhsan Hamit Tigrel (Diyarbakır), Sahri 
Topçuoğlu (Bingöl), Kadri Kaplan (Tabiî 
Üye), Yasli Gerger (Crfa) 

Mfendim, şimdi üç. Sayın Senatörü tasnif 'he
yeti üyesi olarak seçiyorum : 

İskender Cenap Ege, Sayın Kge? («Burada» 
sesleri), Sayın Yusuf Demirdağ? Burada, Sayın 
Hulusi' Söylem ez oğlu? (Alkışlar) Burada. 

F fendim. şimdi de oy vermek için hangi sa
yın Senatörün, isminden başlıyacağımızı tesbit 
için ad çekiyorum : Sayın Ferid Melen. 

(Ferid MelenYleıı başlanarak oylar toplandı.) 

'BAŞKAN — Oyunu kııllanmıyan sayın üye 
var mı? Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın Senatörle]', Başkanvekilleri seçiminin 
turu sonuçlanmıştır. Tasnif neticesini okutuyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu BaşkanvekiHiği için 

yapılan seçime (İ125)) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
.Yusuf Dem i rd ağ t. Cenap Ege 

Üye 
Hulusi Sövlemezoğlu 
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Fikret Turhangil 
Sı ITI At al ay 
İhsan Hamit Tigrel 
Saıbri Topeuoğlu 
Kadri Kaplan 
Vasii (lerger 
Muhittin Kılıç 

115 
86 
35 
22 
63 
18 
18 

BAŞKAN — Bu oylamaya göre, Sayın 'Fik
ret Turhangil salt çoğunlukla P.aşkanvekili se
çilmiştir, tebrik ederim. (Alkışlar) 

ÂFÎMET NUSRKT TUNA (Kastamonu) — 
Fsııl hakkında söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET NTSKET TUXA (Kastamonu) - -
.Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın hükmü 
ve Anayasa Mahkemesinin kararı ile ilgili bir 
husus bizim Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
günlerce müzakere edildi. Anayasa Mahkemesi 
kararının esbabı ı ıucibesini tetkik buyurduğu
nuz lakdirde yanlış bir yola gitmekte okluğu
muzu müşahado edeceksiniz. Onun için ben 
seçim neticesi muallel olmasın diye söz alıyo
rum. Daha evvel çok müzakeresi geçti. Ana
yasa Komisyonu ittifakla bir -karar verdi. Ben 
müsaade ederseniz, bunu izah edeceğim ve Sır
rı Atalay arkadaşımın da seçildiğinin müdafaa
sını yapmaya uğracağım. Şimdi, bizim İçtüzü
ğümüzde, dördüncü maddede hakikaten Ana
yasaya muhalif hükümler vardır. İhı şimdi 
Anayasa Mahkemesinin bizim tüzüğümüzdeki 
iptal etiği hükümler şu idi: İlk iki oylamada 
salt çoğunluk elde edilemezse üçüncü oylamada 
en ç.o'k. oy alanlar sıra ile seçilmiş olurla i'. Şim
di bu iki bakımdan Anayasaya muhaliftir. Bir 
kere "Başkanvekilleri için Anayasa hususi bir 
çoğunluk aramıyordu. 

Anayasanın 8(5 ncı maddesi hükmü söyle 
idi: «iler Meclis üye tamsayısının salt çoğunlu
ğuyla toplanır. AY Anayasalla ''başkaca hüküm 
yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğuyla karar verir.»1 "Bu Başkan ve Baskaııve-
killerinden bahseden madde, Anayasanın 84 ncü 
maddesidir. Anayasanın 84 ncü maddesi yalnız 
Başkan için ilk iki oylamada üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğunu, üçüncü oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu aramaktadır. 
Yalnız ve yalnız bu hususiyet başkanlar içindir. 
Başkanvekilleri için. idareci üyeler için, kâtip- j 

ler için Anayasada ayrı hususi bir çoğunluk 
yoktur. Bu itibarla Anayasa-da umumi bir hü
küm olmadığına göre, Anayasanın 86 ncı mad
desi gereğince toplanıya katılanların salt ço
ğunluğu ile seçimin yapılmış ve bitirilmiş ol
ması lâzımdır. 

Şimdi Anayasa. Mahkemesi iptal etmiş. Ana
yasada hususi bir sarahat olmadığı zaman 
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar vere
bileceğini Anayasanın 8fi ncı maddesi emret
miştir. Ayrıca kir hüküm olmadığı için 
129 üye iştirak, etmiştir. 129 un salt ço
ğunluğu fi5 tir. (55 ile kararın verilmiş 
olması 1 âzını. Biz İçtüzüğümüze ne aldık:' İç
tüzüğümüze aldığımız hüküm «ilk iki oylama
da, üye tamsayısının salt çoğunluğu lâzım» den
mişti. 8fi ncı ve 84 ncü maddelerde sarahat 
olmadığı için bu hüküm Anayasaya muhalif idi. 
Anayasa Mahkemesi bunun için bu fıkrayı ip
tal etti; bir. 

İkincisi, bizim Anayasamız nispî çoğunluk 
esasını kabul etmemiştir. Salt çoğunluk esası
nı kabul etmiştir. Salt çoğunluk esasını ka
bul etmiştir. Yani her kararın, toplantıya iş
tirak edenlerin varmışından bir fazlası ile alın
ması lâzımdır. Bu böyle değil de kim. bir fazla 
oy aldı ise o seçilmiştir dendiği takdirde Ana
yasaya muhalif bir fıkra kabul etmiş oluyoruz 
ki, o bakımdan iptal etmiştir. Binaenaleyh, bu 
mevzu sizin namınıza hizmet gören. Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda tezekkür edilmiş, karara 
bağlanmış ve Anayasa Mahkemesinin kararı ' 
tetkik olunmuştur. Eğer tereddüdeden arka
daş varsa, bunun Anayasa Mahkemesince Ana
yasa Mahkemesi kararı tetkik edilmek, ve Ana
yasa. Komisyonunun mütalâası alınmak üzere 
geri bırakılmasını rica ediyorum. Tetkik etti
ğimiz. üzerinde durduğumuz bir mevzudur. 
Başkanvekilleri için Anayasada hususi bir ni
sap yoktur. Bu itibarla fi5 oy alan üye seçilmiş 
demektir. Hata yapılmamasını'istirham ede
rim. 

(Başkanlık makamına Başkanvekili Fikret 
Turhangil geldi.) 

BAŞKAN — Söz Sayın özdenin. 
BKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sözümden 

ben'vazgeçtim, Reis Bey. 
BAŞKAN — Sayın Tigrel, usul hakkında 

buvurun. 
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İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım* İçtüzüğümüzün 4 ncil 
maddesini okuyorum : 

«Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Diva
nı T. C. Anayasasının 84 ncü maddesi hüküm
lerine göre kurulur.» 

Bu madde (hükümlerine göre Başkan seçim' 
yapıldıktan sonraki oturumda Başkanvekilleri 
İdare Âmirleri ve Divan Kâtiplerinin seçimi 
gizli oyla ve salt çoğunlukla bir yıllık müddet 
için ayrı ayrı yapılır. Buraya kadar şey ettik, 
İçtüzükte şöyle bir fıkra vardı : İlk iki oylamada 
salt çoğunluk elde edilemezse, yani adedi müret-
tep yani 184 ün salt çoğunluğu olan 93 elde 
edilemezse üçüncü oylamada en fazla oy alan
lar sıra ile seçilmiş sayılırlar. Geçen sene tat
bikat böyle idi. Sayın Fikret Turhangil üçüncü 
turda sa1;t çoğunluğu temin etmediği halde İçtü
züğün bu maddesine göre izafi ekseriyetle Baş-
kan vekili olarak seçildi. Fakat İçtüzüğün bu 
maddesi Anayasa Mahkemesinin 2.3.1965 tarih
li kararı ile iptal edildi. Gelen kararda son 
cümlenm yani, «İlk iki oylamada salt çoğun
luk elde edilemezse,» üçüncü oylamada en fazla 
oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar» cümlesi 
iptal edildi. Bunun iptali ne demektir? Bunun 
iptali demek, ondan sonra gelen Başkanvekilleri, 
İdare Âmirleri ve Kâtiplerin de salt çoğunlukla 
seçilmiş olması lâzımgelir neticesine varmak de
mektir. Başka türlü ta'bbike imkân yoktur. Ana
yasada bu hüküm vardır, yoktur, Anayasa Mah
kemesinde yer/iden tetkik edelim diye bir yola 
gitmek katiyen doğru değildir. Seçime doğru 
gitmek zarureti vardır. (Oya oya sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, bizim Anayasamıza göre 
Meclislerin toplanabilmesi için mürettep adedin 
salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması 
lâzımdır. Bu şekilde toplantı açıldıktan sonra 
daima kararlar mevcudun ekseriyetiyle alınır, 
yarısından bir fazlasiyle alınır. Buna da salt 
çoğunluk denir. Fakat 'bu mürettejj âdedin salt 
çoğunluğu değil, mevcudun salt çoğunluğu
dur. Anayasamız 86 ncı maddesinde bir hüküm 
koyuyor; deniyor ki; Meclisler mürettep aded-
îerinin salt çoğunluğu ile toplanırlar. Millet 
Meclisi 226 üye ile, Cumhuriyet Senatosu mü
rettep adedin salt çoğunluğu olan 93 üye ile j 
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Gelelim Başkanvekilleri, Kâtipler ve İdareci 
üyelerin seçimlerine. 

Anayasada bunlar hakkında özel bir hüküm 
yok. özel hüküm olmayınca bunların seçimi Ana 
yasanın 86 ncı maddesindeki umumi kaideye ta
bi olacak. Ne diyor umumi kaide? Bu umu
mi kaide, Meclislerin karar alabilmeleri için top
lantıya katılanların salt çoğunluğu lâzımdır, di
yor. Eğer 100 kişi toplantıya iştirak etmişse 

toplanır. Bunlar tabiî asgari olan sayılardır. 
Daha fazla üye de bulunabilir. Bu suretle top
landıktan sonra, yine 86 ncı madde Anayasada 
başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanla
rın salt çoğunluğuyla karar alır hükmünü ko
yuyor. Seçimler de Meclislerin oylarını yazılı 
veya sözlü olarak ifade etmek suretiyle aldık
ları bir karardır. Zaten Anayasamızda seçim 
hakkında ayrıca bir hüküm mevcut değildir. 
^imdi vaziyet böyle olduğu halde Cumhuriyet 
lenatosu İçtüzüğünün (4) ncü maddesi şu şe-
kilde yazılmış : Evvelâ Başkan seçimi hakkm-
la; «Anayasanın 84 ncü maddesi hükümleri uy
gulanır» denilmiş, tafsilâta girişilmemiş. Baş-
kan seçimi, Anayasanın 84 ncü maddesinde hu-
iiısi bir nisaba tabi tutulmuş. İşte o 86 ncı mad-
lenin; «Anayasada başkaca hüküm olmadığı 
"akdirde...» diye bahsettiği hallerden bir tanesi., 
'rani o başkaca olan hükümler«len bir tanesi 
11: ncü maddedir. Anayasa 84 ncü maddesinde 
3aşkan seçimi hakkında hususi bir nisap aramış. 

Diyor ki, evvelâ ilk iki oylamada 86 ncı mad-
leden farklı olarak, 2/3 çoğunluk lâzımdır. Biz
le 2/3 çoğunluk 123 tür. Bu olmadığı takdirde 
üçüncü oylamada salt çoğunluk lâzımdır, di-
vor. O salt çoğunluk mürettep aded;n salt ço
ğunluğudur. Çünkü üçte iki çoğunluktan bah
settikten hemen sonra salt çoğunluktan bahse
dince bunu mürettep adedin salt çoğunluğu 
diye anlamak zarureti vardır. Tatbikat da böy
ledir. Mürettep adedin salt çoğunluğu da 93 
tür. Demek ki, Başkanvekili seçinrnde birinci 
ve ikinci turda 123 oyu sağlıyamıyan a iay 
üçüncü ve daha sonraki turlarda 93 ovla seçile
bilir. Çünkü Anayasanın 84 ncü maddesi bunu 
böyle emretmektedir. Anavasanm 84 ncü mad
desindeki salt çoğunluk mürettep adedin salt ço
ğunluğudur. Ve bu madde, Anayasanın 86 ncı 
caddesine konmuş olan kaidenin bir istisnası-
dır. 
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elli'bir kişinin öyu ile nasıl kanun yapıyorsanız, 
Başkan vekil ini de seçebilirsiniz. 

Eğer 120 k'şi katılmışsa, Gl kişinin oyu ile 
nasıl kanun yapıyorsanız, Başkanvekili de se
çeceksiniz. Neden seçebileceksiniz? Çünkü, Ana
yasa bu konuda ayrı bir çoğunluk istemiyor. 
Başkanda olduğu gibi ayrı ve özel bir çoğun
luk istemiyor. Şimdi, biz bu içtüzüğün bu dör
düncü maddesine yanlış olarak bir fıkra ekle
mişiz, gözümüzden kaçmış. Eski İçtüzüğün te
siri altında bir fıkra eklemişiz. Anayasa Mah
kemesi haklı olarak bu fıkrayı iptal etti. Ne 
diyoruz? «Başkanvekilleri, îda're Âmirleri, Di
van Kâtipleri seçimi gizli oyla ve salt çoğunlukla 
yapılır.» Mevcudun salt çoğunluğu ile. Başka 
türlü olmasına imkân yok, arz ettim. İşte iptal 
edilen fıkra şu : «İlk iki oylamada salt çoğun
luk elde edilmezse üçüncü oylamada en fazla 
oy alanlar sıra ile seçilmiş olur.» Şimdi, farz 
edin 120 kişi var, reyler dağıldı. Fakat, bu fık
raya güre üçüncü oylamada birisi ellisekiz oy 
aldı, diğeri ellibeş oy aldı. ötekilerin hiçbirisi 
bu rakama ulaşamadı. Bizim bu fıkramıza göre, 
120 üye içinde ellisekiz oy alanlar, mevcudun 
salt çoğunluğundan fazla oy almadıkları halde s 

seçilmiş olacaklardır. İşte bu yanlıştır. Çünkü, 
Anayasada böyle bir hüküm, buna cevaz veren 
bir hüküm yoktur. Bu hüküm Anayasanın 86 ncı 
maddesine aykırı olduğu halde gözden kaçmış
tır. Anayasa Mahkemesi bu gerekçe ile bu son 
fıkrayı iptal ediyor. Dedi ki, olmaz, daima 
iadayın toplantıya katılanların salt çoğunluğu
nu elde etmesi lâzımdır. Aday bunu elde ede
mezse seçilmiş sayılmaz. Halbuki sizin bu hük
münüze göre toplantıya katılanların salt çoğun
luğunu elde edemese bile seçilecek. Biraz evvel 
arz ettiğim gibi 45 - 55 gibi oylar almış ve di
ğer oylar dağılmış, sıra ile 55 ve 50 oy almış 
olan iki tanesini seçmiş sayılacağız. Bu çok 
teihli'keli ve yanlıştır. Bu iptal edilince ayakta 
kalan nedir? Ayakta kalan bundan evvelki fık
ra ve pek tabiî Anayasanın 86 ncı maddesidir. 
86 ncı medde ise, biraz evvel okuduğum gibi, 
gayet açık olarak; «Meclisler mürettep adedle-
rlnin salt çoğunluğu ile toplanırlar ve toplantı
ya katılanların salt çoğunluğu ile karar alırlar.» 
Toplantıya katılanlar 128 olduğuna nazaran, 
burada salt çoğunluk 65 tir. 65 in üstündeki bü
tün oyları alanlar seçilmiş ölür. Diğerleri için 
tekrar turlara devam etmek zarureti vardır. 

Binaenaleyh, bendeniz de Sayın Nusret Tuna 
arkadaşımızın çok yerinde olan görüşüne iştirak 
ediyorum. Anayasa Komisyonumuzun da noktai 
nazarı böyledir. Bu şekilde bir yanlışlığa mey
dan verilmemesini istiı'ham ederim. Eğer ısrar 
edilecekse, bü takdirde Nusret Tuna arkadaşı
mızın dediği gibi, oylamaya devam edilmemesi 
ve bunun incelenmesi için komisyona havale edil
mesini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Nusret Tuna ar
kadaşımız meseleyi izah ettiler. Aşağı - yuka
rı, mesele biraz vuzuh peyda etti. Âmil Ar-
tus arkadaşımız da, bu mesele üzerinde durdu
lar. Ve hakikaten bilgi ile durumu izah ettiler. 
Anayasa Komisyonunun bu mesele üzerindeki 
fikrini de vazıh bir şekilde su üzerine çıkardı
lar. Bu itibarla, Tasnif Heyetinin Başkanlığa 
tevdi ettiği mazbata bu mütalâalar karşısında 
kabul edi]erek Sayın Sırrı Atalay'm ikinci Baş-
kanvekilliğini kazanmış olduğunu Başkanlık 
Divanı tarafından ilân edilmesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Meseleyi uzatmamak: ve ara
mızdaki tesanüdü ve verilen sözleri nazarı iti
bara alarak (A. P. sıralarından alkışlar) bu 
durumu lütfen kabul buyurman1 zı ben Senato
nun Heyeti Umumiyesinden ve Başkandan 'bil
hassa rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. (Vazgeçti sesle
ri'), Sayın Ünaldı, (vazgeçti sesleri),, Sayın Tig-
rel. 

lHSx\N HAMİT TİGKEL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, say~n hukukçularla 
^ü^akasa etmek hakikaten zor. BHMısus Savn 
Âmil Artus gibi bellibsşlı memleketin hukuk 
"inası olarak tanınmış muhterem zatm mütalâ-
ısma karsı olmak ve Sayın Tuna ile aynı fikir
de olmamak hakikaten zordur. Ancak, onlar 
hukukun muhtelif girinti ve çıkıntılarına gire
rek fikirlerini müdafaa ediv^rlar, haklarıdır. 
^ m , nenini d a'™ a kabul ott'P'îm. <"akd io'n y d 
birdir» prensibine dayanarak bu hususu ben de 
arz edeceğim. 

Efendim. İçtüzüğün demin okuduğum gibi; 
«saU çoğunlukla seçilir» fıkrasından sonraki 
hükmü iptal edilmiştir, Anayasa Mahkemesin
ce Sayın -Âmil Arlös diyarlar ki, bu mevzu 
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.Közümüzden -kaçtı, buraya zuhülen koyduk. Ko
ca -hii' Senatonun İçtüzüğü yapıl ırken Sayın 
Ar tus gibi muhterem bir zatın »özümüzden kaç
tı, zühul eseri o larak bu hükmü koyduk, şek
linde du rumu ifade etmesini ben hak ika ten 
üzüntü ile karş ı lamaktayım. Kanunların ve 
İçtüzüğün te tk ik i sırasında o komisyona baş
kanl ık etmiş olan bir zatın, «bu husus »•özü
müzden kaçtı» diye ifade etmesi, şimdi beyan 
ett iği mütalaanın da acaba fikirlerinden de 
kaçmış olması iht imalinin olup olmadığı neti
cesine vardır ıyor, beni. Acaba zühul en mi söy
lediler? Belfci zühulen söylem işlerdir, bunu 
tashih etmesi ieabeder. 

Şimdi Anayasanın 84 neü.maddesi . Reis için, 
üçüncü tun l a salt çoğunlukla seçilir demiş. Ne
y i k a s d e t m i ş t i r , Salt çoğunluktan? Mürct top 
adedi kasdetmişt i r . Anayasa ''Başkan seçimi 
için müret tep adedi kasdet t iğine gön\ burada
ki salt çoğunluğu da biz adedi müret tebolarak 
kabul etmekteyiz. İş te bundan çıkarıyoruz. 
Sonra seçimle ka ra r l a r ı birbirinden ayırmak 
lâzımdır. .Eğer ka ra r la r gibi M 11('' maddeye 
tevfikan seçimi de yapmak icbetse idi böyle bir 
büküm koymaya lüzum .'kalmazdı. Binaenaleyh, 
her hangi hır sııitefehhüme ve anlaşmazlığa ve
ya, dedi - koduya mahal kalmaması için seçimin 
yenilenmesi zaruridir . Aksi t akd i rde çok arka
daşın içinde bir şüphe hâsıl olur. Sayın Sırrı 
Atalay mat lubolan oyu kazanmadığı halde na
sıl oluyor da seçiliyor diye b i r ' şüphe hâsıl olur 
ve bunu kendileri de arzu etmezler. Binaen
aleyh seçimin tekrar lanması lâzungolir. 

BAŞKAN 
na bu vurun. 

Sayın Kalpaklıoğlu, grup adı-

A. p. (TRUPU ADIN A HPSBYİN KAU 
İ M K L I O t t L U (Kayseri) — Tok muhterem ar
kadaşlarım; hâfızalarımızı geriye götürürseniz 
bu meselenin müzakeresi çok yapıldı. Muhte
rem ha t ip arkadaşlarımızı ve benden evvel ko
nuşanları da İm meselenin müzakeresi esnasın
da o zaman dinledik. Bu uzun müzakereler ne
ticesinde tu tu lan zabı t lar meydandadır . Şimdi 
biz salt çoğunluğu i zaili eden arkadaşlar ın man
tığı ile yürürsek 94 veya 9M kişi ile burada top
lanabileceğiz ve binnetice aynı mantıkla yü
kündüğünde 47 rey alan bir arkadaşımız da 
Baskanvekil i seçilecek. Mant ıkî teselsül orava 

gidiyor. Size so ruyorum; kanunu şöyle bir ta
rafa. bırakalım. Heyet i Umumiyi', olarak gön
lünüz buraya seçilecek bir Başkanvekilinin 47 
oyla gelip de Başkatrvekilliği yapmasına razı 
olacak mı? Kaldı ki, 84 ve 8(> ncı maddelerin 
izahında ben bunu çıkaramıyorum, muhterem 
arkadaş lar . Anayasa Mahkemesinin iptaline 
mütedair ka ra r da . Sayın İhsan Hamil Tig-
rel'in izah ettiği gibi, böyle bir neticeye var
mamak içindir. Yani bu üyelerin aşağı rakam
larla seçilmesini önlemek için iptal edilmiştir. 
Bu espriden yürüdüğümüzde 84 neü maddenin 
hudut ve şümulü içerisinde halletmeye» mecbu
ruz. Bunun ötesinde arkadaşımızın biri 8(i rey 
almıştır. Bu belli !)."> e yükselecektir . Ama. 
Yüksek Senatonun günlerce, haftalarca bunu 
İç tüzüğün yapılması sırasında müzakere edip 
zabıtlara bu fikirler geçmişken ve Timimi He
yetin temayülüne uygun olarak Imıumi. Heyet
te, bugünkü müdafaa sisteminin ötesinde bir 
karara varılmış ve tescil edilmişken, bakıyorum 
umumi havada bir değişikliğe müncer olacaık ko
nuşmalar yapılıyor. Şayet ıııuihterem arkadaşla
rım eğer bu. neticeye1 varıp da dünkü Heyeti 
Umumiyenin varmış olduğu kararı, tebdil ve 
tağyir mahiyet inde olacak bugünkü düşünce sis
teminin içine, girsek 47 gibi bir reyle burada 
2 nci Başkanı ve idare âmirlerini sevmemiz im
kânını sağlamış oluyoruz. Ben bu Başkanlık He
yetinin bu şekilde teşekkül tarzına cevaz ver
diğini sanmıyorum. -Binaenaleyh, biç olmazsa He
yeti Umumiyenin bu mevzuda günlerce, hafta
larca müzakere yapdığı bu konuda eski zabıtlar 
okunsun, Üıiç olmazsa tereddütler in izale edil
mesi için eğer 93 .rafcamı benimseumiyorsa, -aid-
olduğu komisyona, gitsin, ve o arkadaşlar tekrar 
Anayasa. M eh kemesinin de 'hangi espri için
de bu maddeleri anlayıp ona göre iptal karar ı 
vermiş olduğunun da burada izahını yapsın
lar. Mutmain olmak suretiyle kesin bir kara
ra varalım. Aksi takdirde Umumi Heyet, d ü n 
vermiş olduğu, kararda bugün başka bir esbabı 
mucibe değişikliği yapmışı olacak ki, ben Umu
mi Heyetin böyle bir kısa' zaman içinde bir mad
demin, 'hele Anayasa gibi büyük bir kanunun 
84 neü ve 86 ncı maddesinin iki sene geçmeden 
bu kadar değişil? surette tefsir edilip ayrı ayrı 
mâna (-ikan İmasın a da gönlüm, razı olmuyor. 
Hürmetlerimle. 

-.-196 —. 
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BAŞKAN — Saym Bekata O. H. P. Orupu 

adına. 
O. H. P. (JKITPU ADİNA HIFZI 0(1 CZ 

BEKATA (Ankara) — Muhterem arkada şiarı in; 
bir seçim konusunda münakaşa varsa, ve Ü mü
nakaşalar* bir noktada katî eözülemiyorsa, o se
çim üzerine gölge düşer demektir. .Demokratik 
düzen içinde bütün müesseseler seçimle kurul
duğuna ve sicime hususi bir hürmet gösterdiği
mize göre, gölgeli bir seçimi kabul edemeyiz. Bu 
itibarla şimdiye kadar çoktan halledilecek olan 
seçime gidiverseydik bu müna-kaşalar üstelik 
bir de Anayasa Mahkemesi zabıtları, Anayasa 
Komisyonu zabıtlarına gitmeden halledilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım tensibcderlerse, bu 
münakaşaların doğrulduğu veya eyriliği üzerine 
hiç -gitmeden seçimi hemen yapalım ve müesse
sesi eri kuralım, bunu rica ediyorum. ("Bravo ses
leri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kangal. 

HASAN KANCAL ((hımhurba'şkanınca S. 
Ü.) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, buyurun. (Vaz
geçti sesleri) 

LÛTFİ TOKOOfd' (Kocaeli) —Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; «Vazgeçsin» sözle
rine iştirak edebilij'dim. Ancak bendeniz Sayın 
Bekata'yi dinledikten sonra bu. «vazgeçsin» söz
lerine iştirak edemiyorum, Çünkü, burada bir 
siyasi mülahaza ile çabukluk elde etmek için bir 
muamele icra etmiyeeeğiz. Hukukim muta olan 
kaidesini teshil etmek mecburiyetindeyiz. Onun 
için müsaade ederseniz bendemiz de fçtiizüğün 
1 ncü maddesi ve Anayasanın 84 ncü maddesin
de anladığını mânayı Muhterem Cumhuriyet Se
natosu. zabıtlarına tescil ettirmek istiyorum. O 
sebepten dolayı bu sözlere ittıba edemedim. 

Muhterem senatörler, İçtüzüğümüzün 4 ncü 
maddesinin 1 ire i fıkrası şu hükmü ihtiva etmek
tedir : «Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Di
vanı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 ncü 
maddesi hükümlerine göre kurulur.» O halde. 
o salt çoğunluk meselesini Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre tatbik etmek mecburiyetindeyiz. 
Yine içtüzüğün 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası: 
«Bu madde hükümlerine göi'e, Başkan seçimi ya
pıldıktan sonraki oturumda Başkan vekil leri, 
İdare Âmirleri ve Divan Kâtiplerinin seçimi giz
li oyla ve salt çoğunlukla bir yıl müddetle ya-
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pılır.» O halde görülüyor ki; «salt çoğunluk» 
tâbirini Anayasanın 84 ncü maddesi hükmü ge
reğince değil ve fakat İçtüzüğün 4 ncü mad
desinin birinci fıkrası hükmü gereğince Ana
yasanın 84 ncü maddesi hükmüne tevfikan yap
mamız lâzımgelir. Buradaki salt çoğunluktan 
anlaşılan mâna ortadadır ve açıktır. Müsaade 
ederseniz 84 ncü maddenin ikinci fıkrasını oku
mak suretiyle huzurunuzdan ayrılacağım. «Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları, 
kendi . Meclislerince üye tamsayısının 2/3 ço
ğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için seçilirler; 
ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt 
çoğunlukla yetinilir.» 

1 Demek oluyor ki 84 ncü maddede, «salt ço
ğunlukla yetinilir» t âhiri mevcuttur. Bu «salt 
çoğunluk» Başkanlık için kaçtır/ 93. O halde .İç
tüzüğün 4 ncü maddesi gereğini yine Anayasa
nın 84 ncü maddesine tevfik etmek iktiza ettiği 
kaziyesi karşısında biz, hu salt çoğunluğu, 
Anayasanın- ^6 nçı umdesi değil, 84 ncü mad
desi gereğince 93 telâkki etmeye mecburuz. 
Kanaatimi ve görüşlerimi arz ettim. Sizi üzdü 
isem özür dilerim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın O.II.P. Crupu adına Hıf
zı Oğuz Bekata konuşmuştur. Başkanlık Diva
nının bu husustaki görüşünün arzına zaruret 
hâsıl olmuştur. Anayasanın 86 ncı maddesi 
karar nisabıdır. 84 ncü maddesi «Başkanlık 
Divanı» mat 1 ahi altında ve salt çoğunluktan 
'bahsetmektedir. Ayrıca İçtüzüğün 4 ncü mad
desi de seçimle ilgili bir salt çoğunluktan bah
setmektedir. Şu halde karar salt çoğunluğu ile, 
seçim salt çoğunluğunu sayın üyelerin birbi
rine1 karıştırdığı kanaatindeyim. Bu sebeple biz 
84 ncü maddede yerini bulan salt çoğunluğu, 
İçtüzüğün 4 ncü maddesindeki salt çoğunlukla 
muvazi olarak yürütmek mecburiyetinde ol
duğumuz cihetle seçimlere devam ediyoruz. 
(Alkışlar) 

Başkam ekil i seçiminin ikinci turuna geçiyo
ruz. 

(Ferid Melen'den başlanarak oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 

Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. Yalnız, 
Sayın Ege rahatsızlığına binaen ayrıldığını be
yan etmiştir. O sebeple tasnif heyeti için bir üye 
rica ediyoruz. Sayın Seyhan- lütfen Tasnif He
yetine buyurunuz. 
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Başkan vekili seçimine ait ikiıiei tur sonucunu 

okutuyorum. 
• Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan vekilliği için 
yapılan seçime (111) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede alları yapılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasrıif Heyeti 

Üye Üye 
Yusuf Demirdağ Necip Seyhan 

Üye 
Hulusi Söylemezoğlu 

Fikret Turhangil — 
Sırrı Atalay 79 
liran Hamit Tigrel 29 
Safari Tbpçuoğlu 12 
Kadri Kaplan 70 
Vasfi Gerger 10 
Muhittin Kılıç 8 ' 

SABRÎ TOPÇUOĞLÜ (Bingöl) — Efendim, 

2 .12 . 1965 0 : 2 
ben îhsân Hamit bey îehin£ adaylıktan feragat 
ediyorum. 

Kürsüden ifade etmenizi rica ediyorum Sayın 
Topçuoğlu. 

SABRÎ TOPÇUOĞLÜ (Bingöl) — Sayın 
arkadaşlarım, göstermiş olduğunuz teveccühe te
şekkür ederim. Seçimleri üzatma'k ve vazifenin 
devamına mâni olmak gibi bir haleti ruhiye için
de sizi bırakmamak için adaylıktan, îhsân Hamit 
Tigrel lehine feragat ettiğimi arz eder, hepinize 
hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yoklama1 yapacağız efendim, 
ekseriyeti tesbit bakımından. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Vaktin gecikmiş ve ekseriyeti
mizin de bulunmadığı tesbit edilmiş olmakla, ve
rilmiş takrirlerle bir karar almaya imkân yok
tur. Bu sebeple 7 . 12 . 1965 Salı saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Siverek ilçesinde7i Kebirka-
zanı köylüleri adına çekilen telgrafa dair yazılı 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sük-
kan'ın cevabı, (7/203) 

9 . 4 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı 
ile rica ederim. 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Siverek ilçesinden Kebirkazanı köylüleri adı
na Ahmet Aydoğdu, Mehmet Demirel ve İsmail 
Gereğin'den alman bir tel yazıda1 aynan (Hakkı 
inkâr eden zalimler idari makamları suiniyetle
rine vasıta kılarak tapulu gayrimenkullerimizi 
kullanmaktan bizi meneylediler. Mevsim faali
yetimiz durdu. Otuz aile mukadder olan açlık 
ve sefaletle başbaşayız. Toprak reformu yapılın
caya kadar âcil tedbir beklemekteyiz.) denil
mektedir. 

Meselenin esası nedir? Mevzu daha evvel yük
sek İçişleri Bakanlığına intikal etmiş midir? Et
miş ise ne mücmele yapılmıştır? işin içinde key
fîlik ve idaresizlik var mıdır? Varsa müsebbip
leri hakkında ne düşünülmüştür?. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 29 . 11 . 1965 
İller id. Gn. Md. 

gb. M. : 3. 23364/59-694/8227 

Konu : Ahmet Aydoğdu ve arka
daşlarının şikâyeti hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 21 . 4 . 1965 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 4983/6562 sayılı yazı
nız. 

Siverek ilçesi Kebirkazanı köylüleri adına Ah
met Aydoğdu, Mehmet Demirel ve İsmail Gere
ğin adlarındaki vatandaşların tapulu gayri-
merikullerin kullanmaktan menedildiklerinden 
ba'hisle ve Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'a çektikleri telgrafa göre adı 
geçen üye tarafından hazırlanıp ilgideki yaaıla-
riyle Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru 
önergesi ile, aynı konuda o zamanki Başbakan 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü adına çekilip Ba
kanlığımıza havale buyurulan 6.4.1965 günlü 
telgraf üzerine Urfa Valiliğinden lüzumlu bilgi 
alınmış, müracaatın devam etmesi karşısında ko
nunun mahallen tetkik ve tahkiki için bir mül
kiye müfettiş; görevlendirilmiştir. 

Mülkiye Müfettişi M. Emin Dündar tarafın
dan düzenlenen 11 . 6 . 1965 gün ve 74/64 sa
yılı tetkik raporunun sonuç kısmında : 

Kebirkazanı köyü muhtarı Halil Demirtaş'-
m izalei şüyu suretiyle satmalıp, icra marifetiyle 
vaziyed ederek o tarihten beri zilyedinde bulun
durduğu Buğdikân mevkiindeki arazilerine adı 
gsçen muhterin aynı köyde oturan esfki ortakçıla
rı Ahmet Aydoğdu, Mehmet Demirel, İsmail Ge
reğin ve arkadaşları taraf inden yapılan müdaha
lelerinin Kaymakamlıkça 5917 sayılı Kanuna göre 
menedildiği, bu işlemde mevzuata aykırı bir cihet 
bulunmadığı, esasen karardan sonra şikâyetçile
rin Urfa Valiliğine şikâyette bulunmaları 
üzerine idarece yapılacak bir işlem ol
madığı, mahkemeye müracaat etmeleri lü
zumunun kendilerine tebliğ edildiği, belirtil
miş ve 'hâdisede her hangi bir keyfîlik, idaresiz
lik ve suçluluk hali mevcudolmadığı ve şikâyetin 
5917 sayılı Kanunun uygulanmasından ileri gel
diği ve iderece yeniden yapılacak bir işlemin 
bulunmadığı tesbit edilmiş olduğundan, keyfi
yet ilgililere bu yolda tebliğ edilmiştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükanı 

İçişleri Bakanı 
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