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i, _... aEOm TUTANAK Ö2ETİ 
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ter çoğunluk oyunr alamadılar, 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanv ekili Mehmet ünaldı 
KÂTİPLER : Mehmet Varışlı (Konya), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 7 noi Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ııı, büyük 
can ve mal kaybnıa sebebolan Pakistan'da vu
kua gelen tayfun dolayısiyle demeci. 

BAŞKAN — Tabiî üye Sayın Yıldız, Pa- j 
kistan'daki felâket dolayısiyle gündem dışı s öz i 
istemişlerdir. Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Kardeş Pakistan büyük bir felâkete uğramıştır. 
Yüzbinlerce şehit vermiştir. Yüzbinlerce insan 
evsizdir. Milyonlarca insanın içi kan ağlıyor, in
sanlık duygularımız bu acıyı paylaşmayı elbette 
gerektirir. Fakat, biz salt insanlık duygularını 
da aşan, gerçek bir kardeşin duyduğu gönül 
pızlatıcı bir üzüntü duymaktayız. Benim duy
gularımı bütün Türk Ulusu gibi, Yüce Sena
tonun da paylaştığını 'bildiğim için, sizin de 
adınıza konuştuğum inancındayım. 

Dünyanın 'her yerinden gelen ilgi, Türkiye'
de çok daha sıcak, gönül incinmesinin en yüce 
belirtilerini yansıtmaktadır. O kardeş ülkede 
iki yıla yakın 'bir sûra bulunarak oradaki kar
deşlerimin sıcak ilgisine tanık olma mutlulu
ğuna ulaşmış bir arkadaşınızım. Pakistan için 
Türk ibambaşjka bir anlam taşır. Hiçbir ülkede, 
öbür ülke halkı için, Pakistan'da Türkiye için 
beslenen sevgi ve saygıyı göremezsiniz. Bir iki 
örnekle bunu yansıtarak ilgimizin anlamım be
lirtmek isterim. 

Doğu Pakistan'da (bulunduğum bir gün, yüz
başı rütbesinde iken; Genel Vali, bir Türk bu
lunuyor diye, ziyafet verdi. Ziyafette Başba
kanın 'bulunduğu masada bile onör mevkiini 
bir Türk yüzbaşısına verdi. Ve 'bana bir soru 
yönetti; «Yüzbaşım, islâmm şartı kaçtır?» dedi. 
Ve hemen arkasından ekledi;» «Türk'e başka 
her hangi bir müslüman bu soruyu 3oramas» 
dedi. «En az İslâmlığı bilen Türk, hepimizden 
iyi (bilir. Ama, bir şey söyliyeceğim, onun için 

E eniyorum» dedi. Beştir, ekselans diye cevap 
•verdim. Hâlik-üz-zamandır adı. «Türkler için 
beşdiı\» dedi. «Türk'ten başkası için bir şart 
daha vardır, altıncı şart olarak, o da Türk'e 
saygı ve sevgidir.» dedi. Bu çok büyük iltifat
lını tabiî duygulandım ve kendisine bunun ne
denleri üzerinde durur musunuz? diye sordum. 
-.Evet» dedi. «Bütün öbür müslümanlar istiye-
re'k veya istemiyerek şunun bunun kölesi oldu
lar. Başkasının boyunduruğu altında yaşadılar. 
Yalnız senin mensubolduğun yüce millettir M, 
keaı kendi ulusal, hem de dinsel lonörünü ıkim-
£;;?yö çiğnetmedi. Ben o milletin cephesinde sa
vaşa katıldım. Sömürge olduğumuz için, ingi
lizler beni hapsettiler, üç yıl hapis yattım. Ay
nı nersifli görevi sisin cephenizde yapma görevi 
bana verilsin, 30 yıl hapiste yatmaya razıyım» 

Devlet Başkanı Gülam Muhammed Ameri
ka'dan dönerken bizim Elçiliğe geldi, dedi ki 
Amerikan Cumhurbaşkanı; Türkiye ile bağlan
tınız, anlaşmanız, var mı? Elbette var, dedim. 
Resmî ıbelge var mı? dedi. Belge istemez, anlaş-
îiı?mız var, dedim, dedi. Ve bize döndü dedi 
ki; Her dediğinize «evet» diyeceğimizi taah
hüt edersek, açık bono verirsek, anlaşma ol
maması düşünülebilir mi? 

işte arkadaşlarım, bu derecede gönülden 
bizi seven bir Ulus ve onun ülkesi bugün bir 
felâkete uğramıştır. Kıbrıs için her şeyden 
önce dâvamızı yiğitçe, hatır gönül dinlemeden 
açıkça savunan bir ülke. Bir gün Dünya Par-
lâmentoler Birliğinde Pakistan'ın Meclis Başka
nına bu dâvayı nasıl savunacaksınız diye sor
dum. Sözü şu oldu: «Bizim için nasıl yok, iste
diğinizi yapacağız.» 

Bizim her derdimiz için arkadaşlarım, «Ağ-
I.ırsa ananı ağlar, gayrisi yalan ağlar.» Ata-
söslimûse uygan davranışımızın en güzel ör
neklerini vsren kardeş Pakistan'ın büyük acı-

Gl 
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smı yürekten paylaşır, Cumhuriyet Senatosu 
olarak kardeşlerimize (baş sağlığı dilerken, Hü

kümetimizin örnek bir ilgi göstermesini önemle 
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Partisi Grupu Başkanı Ahmet 
Nusret Tuna'nın; dost ve kardeş Pakistan Mille
tine uğradığı elîm felâket dolayısiyle, Cumhuri
yet Senatosunun teessürlerinin duyurulmasının 
karara bağlanmasını istiyen önergesi 

BAŞKAN — Doğu Pakistan felâketi ile il
gili bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Uğradığı elîm felâket dolayısiyle, Cumhu

riyet Senatomuzun teessürlerinin dost ve kar-
deşş Pakistan Milletine duyurulması için Ge
nel Kuruldan karar alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. Gereği yerine getirilecektir. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER (Devamı) 

2. *,. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; Başkan 
seçiminin uzamasından doğan mahzurlara dair 
demeci 

Buyurun Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Bıaşkan, 
sayın senatörler; uzun süreden beri kendisine 
bir Başkan seçmek için Yüce Senato bir çık
mazın içinde tur yapıp durmaktadır. Bir çıkış 
kapışma gelir gelmez, bir başka engel önü
müze çıkmaktadır. Burada her arkadaşın Baş
kanlığa adaylığını koymak yetkisi ve yeteneği 
vardır. Bunun için de aday olmalk her arkada
şın hakkıdır. Ancak, hakları kullanılması hak
sızlık derecesini bulmamalıdır. Cumhuriyet 
Senatosunun bir Başkan seçimi için eba ettiği 
her tur bu fakir millete binlerce liraya mal ol
makta ve acilen ihtiyaç duyulan kanunlar ya
pılamamaktadır. Kanun yapan organı kanun 
yapamaz hale sokmak haksızlıktır. Haksızlık 
yapma hakkını hiç kimse kendisinde göremez. 
Bir majkam ve koltuk ne kadar cazip olursa ol
sun, böyle bir durumda onun hiçbir talebi ken
disini ısrara! direnmede haklı gösteremez arka
daşlar. 

Her seçimde talibolmıak haktır ve fakat ta
lebin meczubu olmak kendi kendine dahi hak
sızlıktır. Lütfen yetişir, artıîk yeter arka
daşlar. Aday arkadaşlarımızın talibolmaları 
kadar, feragatli olmalarını da umuyoruz. Bu
lunduğumuz bu şartlar içinde feragatten doğan 

fazilet, Başkanlık koltuğunun azametinden da
ha şerefli ve daha kutsaldır. Nitekim bu ger
çeğin ve gearğin idraki içinde olan bâzı arka
daşlarımız adaylıktan feragat etmişlerdir, İkenii-
lerine huzurunuzda teşekkür ederim. Diğer ar
kadaşlarımızın da boşuna yaptığımız bu turlar
dan eza duyacaklarına inanmak istiyoruz. Ken
dilerini bir serabın peşinden koşmaktan fe
ragatin tahtına davet ediyorum, gönüllerimize 
buyursunlar. 

Yeni arkadaşlar adaylıklarım koysunlar. 
3 ncü turda en çok oy alan arkadaşın üzerin
de oylarımızı toplayalım. Diğerleri de feragat 
ettiklerini bildirsinler. Çıkar yol budur arka
daşlar, Aksi halde bu gidişle yılda 365 tur at-
sak da, sonuç başlangıcın aynı olarak kılacak
tır. Biz buraya kanun yapmak için geldik, tur 
atmak için değil. 

Sırası gelmişken şu gerçeği vicdanen arz et
mek istiyorum: Bâzı adaylarımızın fiillen ikti
dar partisi yöneticileri tarafından desteklendi
ği zannı yanlıştır. Şahsan bana hiçbir yönetici 
«filâna oyunu ver» dememiştir. Fakat az oy 
alanlara oyumu vermemi istiyenler olmuştur. 
Bütün arkadaşlarım benim için aynı derecede 
maktul ve değerlidir. Ancak biran önce neıti-
C3 almak, millet için daha değerli olduğundan 
oylarımı son zamanda çoğunluğun oylarına kat
tım. Sayın muhalefetin de bu samimî anla
yış İçerisinde kendisini göstermiş olması şayia
nı şükran ve şayanı takdirdir. 

• 0*5 
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Şimdi bütün partili ve partisiz arkadaşla
rımdan istirhamım şudur: Yüce Senatonun, 
daha doğrusu parlamenter rejimin lüzumuna 
gölge düşürmek istemiyorsak biran evvel bir 
Başkan seçip işlerimize, yanı milletlimizin işle-

2. — Fransız eski Devlet Başkanı Charles 
Be Gaülle'ün cenaze törenine katılmak üzere 
Fransa'ya gidecek olan Başbakan Süleyman De-
mireVe, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/932) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınla 

Başbakan Süleyman Demirel'in, Fransız 
eski Devlet Başkanı General Charles De Gaule 
için yapılacak cenaze törenine katılmak üzere 
Fransa'ya yapacağı seyahat dofeyısiyle; dönü
şüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Ha
san Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

Bir başka tezkere var, okutuyorum. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/933) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ha
san Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun g'örülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

rine koyulalım. Kendi mevcudiyetimizin lüzu
muna kendimiz engel olmıyalım. Olumlu her 
noktada süratle birleşelim. Bu birleşimde kı
lavuzumuz kendi vicdanlarımız olmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

4. — Nafaka alacaklarının yabancı memleket
lerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının hava
le edildiği komisyonlardan beşer üyenin iştiraki 
ile kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Refet Rendeci'nin önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketler
de tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ile 
30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Cumhuriyeti arasında konsolosluk Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının havale olundukları Anayasa 
ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe 
ve Plân komisyonlarından katılacak beşer üye
den kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Önerge, bir geçici komisyon 
kurulmasını talebetmektedir. Önergeyi oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Türkiye - Yugoslavya Federatif Cum
huriyeti arasındaki konsolosluk sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının, havale edildiği komisyonlardan beşer 
üyenin iştiraki ile kurulacak bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair Anayasa ve Adalet Komis
yonu Sözcüsü Refet Rendeci'nin önergesi 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyo
rum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA iSUNUŞLARI (Devamı) 

— 63 — 
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Yüksek Başkanlığa 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 

Odalan Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
önemine ve mahiyetine binaen, havale edilmiş 
bulundukları Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân 
komisyonlarından seçilecek beşer üyenin katıl
ması ile kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Refet Rendeci 
BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması hu

susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabuü edilmiştir. 

6. — 6964 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, ha

vale edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak 
suretiyle kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü Refet Rendeci'nin önergesi 

BAŞKAN" — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun haf
tanın Çarşamba ganileri de toplanmasını ve top
lantı günlerinde mesainin saat 14,00 te başlama
sını arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanı 
Ahmet Nusı\=t Tıım 

BAŞKAN •— GnGrgeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul oderâkr.,. Stradyonbr,.. Kabul edil
miştir. 

4. — SEÇİMLER 

1 — BAŞKANLIK DÎVANI SEÇİMİ 

A) BAŞKAN SEÇİ31Î 

BAŞKAN — Seçim şekli ile alâkalı bir öner
ge var, okutuyorum. 

Sayın BaşkanHığa 
Şimdiye kadar yapılan seçimlerde Başkanlı

ğın gerekli oyu alamadığı ve bir müddet daha 
alamıyacağı anlaşılmaktadır. Evvelâ Başkanın 
seçilmesi şart da değildir. Bu itibarla oylamala
rın hem Başkan, hem de Başkanvekilleri için 
yapılmasını, Başkanvekillerinin seçilmesi ha
linde kâtipliklerin seçimine geçilmesini ve böy
lece bir sene için seçilmiş bulunan Başkanvekil-
liklerine meşruiyet verillmiş olacağını arz vs 
teklif ederim. 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

BAŞKAN — Önerge, tüzüğümüzün 4 ncü 
maddesine a3>km olduğu cihetle oya vaz'etmek 
mümkün değildir. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — îzah edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, önergenizi izah 
etmişsiniz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — 4 ncü mad
deye uygun olduğunu izah edeyim. 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin ne olduğunu 
arz ettim efendim. 

Meclis 
a e'ee 
Badra: 

HU-TARA. TldLI (Saksıya) — Aykırı ol
madığını isa'n edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
3f:ndi;ii= arkadaşımız, önergesinin anlaşıla-

madakrı-, aı^raaadnin tüzüğe uygun olduğunu 
iddia atmakladır,. O izahı yapacak arkadaş, o 
bakı:"dan z'5r> verdim, müzakere açmıyorum. 

MUkTÂ*\k TîkLI Sakarya) — Muhterem 
• 'k:cr:;aı arkadadar, evvelâ tüzük, 
'•:aı;Ia-;'"-;. kkayıcı mânada değil, açı-

•: mütalâa edilir. Bir defa, 
bir saıie için seçilmiştir. Sene 

dolunca otomatik man onların vekilliği kalmaz. 
îf0>.r«aiı- fci„ Ync;i, •iiTro-nijj şuraya çıkıp Başkan 
ve B a s ^ ^ e k ! ' >îa i seçimine geçmesidir. Ha
len '--*- «3 ' £• rte olan Başkanvekillikleri se-
r ='7-ı ' - y - H - * «ma Başkan gibi değildir. 
Ç . "* ?[" knamesi halinde, seçilince-
T- ,",c?" 1ı <r " ~ r y devam etmesi, bundan ev
vel H ^ v v ı PT)1-»idamda yapılan bir müzake-
lede k a r ı , n ' ^ î and ı Çünkü bu makam, aynı 
zamanda R,y.,:.,tı Cumhura vekâlet ettiği için, 
yerine Başkan seçilinceye kadar eski Başkanın 
Başkanlık vazifesinin devam edeceğine karar 
verilmiş idi. Hukukan yenisi seçilinceye kadar 
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Senato Başkanı vazifesi başında sayılır. SayıH-
mıyan, bir sene için seçilmiş bulunan Başkanve-
killikleridir. Halen Başkanvekillikleri senelerini 
doldurdukları için bu kürsüyü işgal edemezler. 

Senato Başkanı gelip, ya Senatoya Başkan
lık yapar, yahut bir yaşlı üye çıkarak burada 
Başkanvekilliklerinin ve Başkanla beraber ve
killiklerinin seçimini yapar, hangisi seçilirse 
meşruiyet kazanır ve Başkanvekiflliğini işgal 
eder. Ondan sonra kâtip seçimlerine gelinir, kâ
tipler de seçilir. Başkan seçilmezse seçilinceye 
kadar otomatikman vazifesine devam eder. Çün
kü, Riyaseti Cumhur makamına ondan başka 
vekâlet edecek bir makam yoktur. Riyaseti 
Cumhur makamı ise, daimilik ifade eden bir 
devlet makamıdır. Her zaman seyahat etmek 
mevkiinde olabilir, her zaman hasta olabilir. Bi
naenaleyh o makam boş bırakılamıyacağı için 
Senato Başkanı seçilinceye kadar eski Başkan 
vazifesinde devam eder. Bundan evvel bir ka
rarımızı da böyle almıştık. Bu itibarla evvelâ 
Başkan seçilmelidir. Başkan seçilemezse, Baş-
kanvekillerinin seçimine geçemeyiz tarzındaki 
bir düşünceye, ilelebet seçinceye kadar parlâ
mentoyu muattal bir vaziyette tutmaya ne man
tık ne de tüzüğün gayesi müsait değildir. 

Bugün bir harb ilânı mevkiinde kalsak, bu
gün bir siyasi, bir haricî devlet anlaşmasiyle 
karşı karşıya kalsak ne yapacağız? Meclis, faa
liyetini devam, ettirir. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı... Siz 4 ncü madde
ye uygunluğunu izah etmiyorsunuz, fikirlerini
zi söylüyorsunuz. Halbuki 4 ncü maddeye uy
gunluğunu ispat için kürsüye geldiniz. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Evvelâ 
Başkanın seçileceği emri, seçilemediği takdirde 
hiçbir şey yapılamaz, namütenahi Meclis gayri-
fââl olarak kalır mânasında değildir. Ben bunu 
ifade etmek istiyorum. Hukuk, şekil değildir, 
maksattır, gayedir. G-aye, Meclisin faaliyetini 
devam ettirmektir. Tüzük, bir sene için seçildi
ğini emreder. Bir sene geçmiş tir, nasıl Eaşkan-
vekilliği yapabiliyor? Ona cevap verilsin evvelâ. 
Senesi dolan oturur yerine ve Meclisin yaşlı 
üyesi çıkar, seçime geçer. Ama Başkan seçilir, 
ama Başkanvekili seçilir. Hangisi seçilirse yeri
ne oturur, seçilmiyenler için seçime devam edi
lir. Normal hukuk budur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı'nııı sözleri tüzüğün 
1 nci maddesine, önergesi de 4 ncü maddesine 
aykırı olduğu cihetle muameleye konulmamak
tadır. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
Gündemimiz Başkanlık Divanı seçimidir. Bir 

takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Senato Başkanlığına adaylığımı koymuş bu
lunuyorum. Yüce senatörlerin tasviplerine arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Selâhattin Acar 

BAŞKAN — Sayın Acar da Başkanlığa 
adaylığını, koymuştur. 

30 ncu tur Başkan seçimine geçiyoruz. Oy 
puslaları dağıtılsın. 

Tasnif heyetini seçiyorum... Sayın Yalçuk?.. 
Yok. Sayın Altan? Burada. Sayın Turan? Bura
da. Sayın Hazer?.. Yok. Sayın Özdilek? Bura
da. Tasnif Komisyonu, Sayın Fahri Özdilek, Sa
yın Sami Turan ve Sayın Nahit Altan'tan teşek
kül etmiştir. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler, lütfen acele etsinler. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. Lütfen tasnif heyeti yerini 
alsın. 

Seçim neticeleri gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (139) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye üye 

Çanakkale Kayseri 
Nahit Altan Sami Turan 

üye 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 
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ORHAN" KOR (İzmir) — Bir saniye... 
BAŞKAN — Usule uygun değil. 
ORHAN KOR (izmir) — Adaylar arasın

da ismim geçiyor. 
BAŞKAN — Yani rey vermemelerini mi 

istiyorsunuz? 
ORHAN KOR (İzmir) —Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
32 nci tur Başkan seçimlerine geçiyoruz. 
(Ad okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

üyeler lütfen acele etsinler. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı..? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Secim neticeleri gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (114) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye üye 

Çanakkale Kayseri 
NTahit Altan Sami Turan 

Üye 
Tabiî üye 

F. özdilek 
57 
35 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
8 

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

Atasağun 
Tokoğlu 
Acar 
Ege 
Erdinç 
Ergeneli 
Kayalar 
Dikeçîigil 
Bos 

1. Atasağun 
2. Tokoğlu 
3. Acar 
4. Erdinç 
5. 0. Kor 
6. Ergeneli 
7. Menteşeoğlu 
. Boş 

62 
36 
25 
3 
1 
1 
1 
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139 
BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli 

nisabı dolduramamıştır, 31 nci tur Başkan se
çimlerine geçiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

üyeler lütfen acele etsinler. Oyunu kullanmı
yan sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

Seçim neticeleri gelmiştir, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (135) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Nahit Altan Sami Turan 

üye 
F. özdilek 

1. Atasağun 
2. Tokoğlu 
3. Acar 
4. Erdinç 
5. H. Oral 
6. 0. Kor 
7. Menteşeoğlu 
8. Ege 
9. Boş 

BAŞKAN — Hiçbir sayın 

66 
39 
13 
2 
1 
1 
1 
1 

11 

135 
aday a'erekli 

çoğunluğu elde edememiştir. Onun için 32 nci 
tur Başkan seçimine geçiyoruz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz vermem mümkün &sğ'û. 

114 
BAŞKAN — Sseim neticesinde sayın aday

ların aldıkları reyler aşağıya doğru düşmekte
dir. Reylerin yükseleceğine dair bir emare 
görülmediği cihetle 18 . 11 . 1970 Çarşamba 
günü sat 14,09 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,20 

— 66 — 
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