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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan seçimi için bu birleşimde yapılan 
dört seçim turunda adaylardan hiçbirisi ye-
teıli çoğunluk oyunu alamadılar. 

19 Kasım 1970 Perşembe günü saat 14,00 te 
toplanmak üzere birleşime saat 15,20 de son 
verildi. 

Başkan Geçici Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Mehmet Vnaldı Mehmet Varışlı 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Geçici kâtip Mehmet Varışlı (Konya) 

'BAŞKAN — 9 ncu Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Ad okunarak yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

kerelere (başlıyoruz. 
muza-

Lütfen yoklamadan sonra teşrif eden sayın 
üyeler, kâğıt göndermek suretiyle görevli 
memura yoklamalarını yaptırsınlar. 

S. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca S. V. Tayfur Sök
men'in; son zamanlarda meydana gelen öğrenci 
İıo.reketlerine, Atatürk'ün sol dev yanışlardan da 
sağcılık kadar nefret ettiğine dair demeci. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan; adaylığımla ilgili olmak üzere söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, hay hay kay
dediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Sayın 
Sökmen, son günlerde cereyan eden üniversite 
olayları ve Sayın Gülek'in yazısı Ihakkmda gün
dem dışı söz talebetmişlerdir. Buyurun Sayın 
Sökmen. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem sena
tör arkadaşlarım; 8 - 10 gündür cereyan eden 

esef verici olaylar, müesses nizamı bozup mem
leketin huzurunu ihlâl etmiştir. Bugün için 
vazife ve selâhiyetleri, okutmak ve öğretmek 
elan ilini heyetimizden bâzı yolunu şaşırmış
ların, vazife ve gayeleri okumak ve öğrenmek 
olan talebe ulûmdan bir kısım gençleri şu veya 
bu sebep ve bahanelerle tahrik ederek hergün 
bir fakültede üzücü hâdiseler çıkarmaktadırlar. 
işte elimdeki muteber ve ağır başlı olarak ta
nınan Milliyet Gazetesindeki şu resme bakalım 
ve bakınız: Burası üş ara barınağı mıdır, elin
de tabancası ile hücum eden bu genç de apaş 
veya gangster inidir? 

Arkadaşlarım, vukubulan bu elîm hâdiseler 
arasında yine muteber gazetelerden edindiği
miz malûmata göre, takibe! ulûm olan olan bu 
aldatılmış ve tahrik edilmişlerden bir kısım 

72 — 
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gençler ide, Aziz Atatürk'ün 32 nci ölüm yıl
dönümü münasebetiyle tertifoadilen Mustafa 
•Kemal yürüyüşü sırasında, anma töreni ile hiç
bir veçhile münasebeti olmadığı 'halde, dost ve 
müttefikimiz Amerikalılar aleyhine giriştikleri 
üzücü davranıştır. 

Arkadaşlarım, 17 Kasım 1970 tarihli ve yine 
muteber gazetelerden biri olan Hürriyet gaze
tesinde arkadaşımız Sayın Kasım G-ülek Beyin 
«Amerika bizden kopuyor» başlıklı yazısının 
muhtevasında dost ve müttefikimiz Amerika 
sleyhine Ibirkaç senedir girişilen olayların 
izahı vardır. Bunlar birtakım yolunu şaşır
mış kimselerin masum gençlerimize yaptırdık
ları esef verici devranışların bir neticesi oldu
ğu meydanda. Bu esef verici davranışları ter-
tibedenlerin maksat ve gayeleri bizi Amerika 
dostluğundan ve NATO ittifakından ayırıp 
kendi 'başımıza yalnız bıraktıktan sonra, Tür
kiye'mizi Rusya'nın bolşevik blokuna.. 

SAFFET URAL (Bursa) — Şu vehimden 
kurtulun beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. Devam «din efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Bolşevik 
blokun lokması haline getirmektedir. 

Arkadaşlarım, ne acı ve ne hazindir ki, bü
tün bu üzücü hareketler; ilericilik, devrimci
lik ve nihayet aziz Atatürk namına yapılmak
tadır. O büyük adamın vefatına kadar itimat 
ve teveccühüne mazhar olmuş mutlu ve emek
tar bir vatandaş olarak katiyetle arz ve ifade 
ederim ki, aziz Atatürk kendi namına yapılan 
bu gibi müesses nizamı bozucu, aynı zaman
da asayişi ihlâl eden, dost ve müttefikleri biz
den koparıcı davranışları asla tasvibetmez ve 
etmemiştir. 

Arkadaşlarım, aziz Atatürk sağcılıktan ne 
derece müteneffir idiyse, komünizmin öncüsü 
olan Şark sosyalistliğinden de o derece müte-
neffirdi. («Bravo» sesleri) Hattâ, bugün herke
sin elinde bayrak olarak salladığı 1961 Anaya-
sıamızuı da sosyalist olmayıp, sosyal olduğu 
meydandadır. Nitekim, Ceza Kanunumuzun 
mer'i olan 141 ve 142 nci maddelerinin Anaya
saya aykırı olduğu iddiası ile meriyetten kal
dırılması hususunda zahiren sosyalistliğin öncü
lüğünü yapan, hakikatte ise komünizm ideolo
jisini yaymaya çalışan îşçi Partisinin yaptığı 

\ müracaat üzerine mezkûr maddelerin Anayasa
ya aykırı olmadığı Anayasa Mahkemesinin ver
diği bir karar ile de sabittir. O halde Anaya
sanın kabul etmediği sosyalizmi memleketimiz
de yaymaya, yerleştirmeye kimsenin haikkı ol
madığı gibi, Anayasa fikir ve düşünce -serbes
tisini, memleket, evlâtlarının birbirleri aleyhine 
kullanılmasına da, smıf yaratılmasına da cevaz 
vermiyor ve vermemektedir. 

Her Allah'ın günü bâzı solcu ve sosyalist 
yazarlar vatandaşları birbirleri aleyhine tahrik 
etmektedirler. Hulâsa, bu vaziyetler karşısın
da 28 sene evvel Tekirdağ Mebusu Merhum 
Rahmi Apa'k'm müeddep bir eda ile Meclis kür
süsünden «Hükümet nerededir» diye yaptığı 
suali bugün burada bendeniz de tekrar edece
ğim. Hükümet nerede? Bu sualime yine ken
dim cevap veriyorum. Hükümet buradadır ama, 
Adalet Partisinin içinde bulunduğu anlaşmazlık 
ve keşmekeşin, Hükümetin daha fazla icraat 
yapmasına mâni olduğu kanaatindeyim. Hattâ 
bu yüzden günlerdir Meclislerde Reis geçile
miyor. Ey Adalet Partililer... Solsu sosyalistle
rin ayrıca da muhalefetin sizleri yıpratmalarını 
ta'b'î g;örürüz ve görmelisiniz ama, sizler elleri
nizi vicdanlarınızın ve vatan severliğinizin üze
rine koyarak birleşin, bu anlaşmamanız netice
sinde memleketin bir uçuruma yuvarlanması 
muhakkaktır. Şimdi, bu maruzatım karşısında 
A, P. li arkadaşlarımız arasında «bizim nasiha
te ihtiyacımız yoktur» diyenler bulunabilir. An
cak musibet görmedikleri için böyle düşünenler 
olabilir, Ama, Balkan Muharebesinin faciasını, 
Birinci Dünya Harbinin musibetlerini, Kurtu
luş Savaşının acı ve karanlık günlerini görmüş 
vs yaşamış naçiz, emaktar bir vatandaşın suâl
leri bir nasihat değil, ricadır. 

Takdir sizlerindir, saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Suad Hayrı 
Ürgüplü'nün; Başkan seçiminin uzaması kar 
sıvında Başkanın Danışma Kurulunu toplıya-
rak Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçimi 
mümkün kılacak bir neticenin istihsaline gay
ret sarf etmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Ürgüplü, Yüce Senatomuzun 

1 çalışma imkânı üzerinde mâruzâtta bulunmak 
isliyorlar. 



O. Senatosu B : S 
Buyurunuz, Sayın Ürgüplü. 

SU AD HAYRI ÜEGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Muhterem Başkan, sayın arka
daşlarım, 19 gündür Yüce Senatomuz çalışma 
imkânı bulamadığından dolayı, başta bizzat Se
natomuz ve Sayın Hükümet olmak üzere hepi
miz, sağ kanat, sol kanat üzüntü içerisindeyiz. 
Acaba bu imkân var mıdır, bu imkânı bu ka
dar değerli hukukçu arkadaşlar bulamazlar mı 
ve hazırhyamazlar mı? Diyerek ben de, eski bir 
hizmetkârınız sıfatı ile, bu hususu düşündüm ve 
en çok çalışmaya müsaidolduğu bir anda Hükü
metimizin işlere salâhiyetle, emniyetle katıla
bilmesi için Yüce Senatonun çalışmayı temin et
mesinin mümkün olduğu kanaatine vardım. 

Hatırlarsınız, İçtüzüğümüz yapıldığı za
man bâzı maddelerini 30, 40 kişilik ekseriyetler
le burada müzakere ettik. Fakat, Millet Mec
lisi Tüzüğünü yapmadığı halde biz senatörler 
kendi tüzüğümüzü yapmış bulunuyoruz. O gün
kü düşünce ve şartlara göre İçtüzüğümüzün 
4 ncü maddesine koyduğumuz son fıkrada; Baş
kan seçiminin yapılacağı; sonraki oturumda, 
Başkanvekilleri, İdare Âmirleri ve Divan Kâ
tiplerinin seçiminin gizli oyla ve salt çoğunluk
la 1 yıllık müddet için ayrı ayrı yapılacağı hük
mü vardır. 

İşte bizi hukukî kanaatimize göre bağlıyan, 
bu hükümdür. Fakat, yine bu tüzüğümüz ile 
bizim tesis ettiğimiz bir müessese vardır ki, 
o da Danışma Kuruludur. Bütün grupların 
temsilcilerinin iştiraki ile tüzük üzerinde, di
ğer meseleler üzerinde, oranlar üzerinde selâhi-
yetîe çalışan bu Danışma Kurulu, zannederim-
ki, bizim çalışmamıza bir yol açabilir. Zira, 
biz Başkanı seçmedikçe tüzük tadili için de ko
misyon kurmamız imkânı kalmamaktadır. 

Şu halde bendenizin mâruzâtım şudur: Bu
güne kadar, 19 gündür hakikaten büyük bir sa
bır ile, bîtaraflıkla ve gayret ile birleşimlerimi
zi idare eden Başkanvekili Sayın Ünaldı, Da
nışma Kurulunu biran evvel kendi başkanlığın
da toplıyarak - diğer Başkan adayı arkadaş
larımız da bu yolda kendilerine müzaheret ede
bilirler - hazırlıyacağı bir raporu, ilerideki tü
zük tadilâtının tescili kararını Heyeti Umumi-
yenizden alarak ve bir tavsiyede bulunarak bu
nu temin edemezler mi? Çünkü, bu takdirde biz 
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diğer arkadaşlarımızı seçeriz, vazife başlar, 
Hükümet çalışmaya başlar ve Danışma Kurulu
nun kararı ekseriyetle tasvibinize iktiran eder
se, hemen arkasından hazırladıkları Danışma 
Kurulunun raporundaki bu fıkra ileride tüzü
ğümüzün tadil fıkrasını da teşkil edebilir. Bu 
karar esâmi tâyini suretiyle yapılarak büyük 
bir ekseriyetle tescil edilirse, zannederim ki, 
hiçbir mâni kalmaz. 

Benim istirhamım kısaca budur ve bunun 
lehte ve aleyhte olan kısımliarının miizakereisi 
ile bugün hayırlı bir neticeye ulaşmasını gönül

den temenni ettiğimiz seçim tahakkulk ederse 
ne âlâ, fakat olmazsa burada bir tüzük mesele
si açmak için huzurunuza çıkmış değilim. Eğer, 
Başkanlık tensibeder de böyle bir Danışma Ku
rulunda bu işin müzakeresi olursa gayet müm-
ıkündür ki, hukukçular, hepimiz gayet iyi bili
riz, her fikrin bir muhalif ve mukabil fikri ola
bilir. muhalif noktai nazarda olanların da yi-
r? Danışma Kurulunda noktai nazarları müza
kere ve tetkik edilmek imkânı bulunur. 

Bendeniz bu mâruzâtımı teyiden bir de tek
lif arz ediyorum, Sayın Başkanımıza. Eğer 
mazharı tasvibolursa umarım ki, Heyeti Umu
miye tüzüğe de hâkimdir, tüzük tadilâtını her 
an yapabilir. Fakat bugün bir formalite bakı
mından yeni bir komisyon kuramamak için bu
nu yapamıyoruz. Teklif edecek olsak, bu ko
misyona havale edilmek gibi bir vaziyet arz ede
cek ve buna mecburiyet hâsıl olacaktır. Bu
nu yapamıyacağız. 

Arkadaşlar, düşünelim ki, seçimlerde daima 
bu gibi müşkülâtlarla karşılaşacağız. Bunu 
Yüce Senato 19 gün, 20 gün yenemiyecek du
rumda mıdır? Ben bu kanaatte olmadığım 
için Yüce Senatonun buna çare bulacağına ina
nıyor ve iradesinin tüzük hükmü kadar mute
ber ve müessir olduğu 'kanaatini taşıyorum. 

Mâruzâtım budur, tasvibinizi ve takdirleri
ndi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü, bu takririnizi 
nazarı itibare alacağım, Başkanlık olarak, ama 
bununla ilgili olarak grup yöneticileri üe bir te
mas yapmak ve bunun hukuk yönünden müza
keresini açmak için bir neticeye varmak üzere 
muameleye koymıyacağım, fakat bu teşeb
büste bulunacağız. 
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3. — Kars Üyesi Sırrı At alay'in,' Anayasanın, 
84 ncü maddesinin siyasi parti gruplarının arala
rında anlaşmalarına mâni teşkil etmediğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Yasama organı başkanlarının 
seçilmemesinin nedenleri; seçilme için çözüm 
aranmasının yolları ve gelecek yıllar için gerek
li tedbirler hakkında Kars Üyesi Sayın Atalay 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, yasama organları 20 
günden beri henüz başkanlarını seçmiş değildir
ler. Yurdun en uzak yeri Posof'dan, ülkenin 
çok uzağındaki yabancı yerde çalışan işçilere va
rıncaya kadar ülkede ve ülke dışında düşünen 
bütün insanlar artık bir haber niteliğinin çok 
uzağına geçmiş 'bulunan yasama organlarının ça
lışmasını ve başkan seçimlerini eleştirmekte 
ve bir haber niteliğinin uzağında olarak konu, 
bir kaygı hududuna gelmiş ve dayanmış bulun
maktadır. Mesele, bu niteliği içerisinde iken 
sorumlu çoğunluk partisinin Genel Başkanı, me
seleyi oluruna bırakmış veyahut gecikmede bâzı 
hususları görür seklinde intib alarm gittikçe yo
ğunluk kazandığını görmemek de mümkün değil
dir. 

Yurdun en uzak köşesi Posof'dan, vatandaş 
yoksulluk ve yokluğunu bir kenara itmiş, Baş
kan seçiminin ne olacağını mektupla sorar, Ho-
lânda'nın başkenti Lâheye'in 50 Km. ötesindeki 
bir şehirde Anadolu Kampında çalış anı Türk iş
çisi, kendisini ziyaret eden Parlâmento üyeleri
ne, kendi ıstıraplarını bir tarafa iter, «saati 
250 000 liraya mal olan Parlâmento henüz Baş
kanını seçemedi de gelip bizim ıstıraplarımızı 
mı tesbit edecek» şeklinde şekvacı olur ve Par
lâmento, kendisine Başkanını seçemez. Gerçek-
den bu seçmede ve seçilmede, sorumluluk 1961 
Anayasasında mıdır? Yoksa bizim zihniyetleri
mizde midir? 

Anayasanın 84 ncü maddesini bâzı çevreler 
mahkûm etmek ister. 84 ncü maddenin, siyasi 
parti gruplarının aday gösterilmemesini emre
den hükmü, zannederiz ki, başkanların seçilme-
mesi için bir gerekçedir. Aslında Anayasayı ya
panların, 84 ncü maddeyi koymaktaki amaçları, 
bir siyasi teşekkülün bir kimseyi «.day gösterip 

— 75 
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onda inadetmesi yolu ile hem tarafsız bir Baş
kanlık 'Divanının teşkiline mâni olmak hem de 
böylesine bir siyasi grupun veyahut siyasi bir 
partinin aday gösterip, bir aday üzerinde donup 
kalmasına mâni olmak içindir. Yoksa, 1961 Ana
yasasındaki amaç; siyasi partilerin, grupların 
ve yetkili organların münasip mutabakatler 
arıyarak Başkanı seçmede bir çalışma yapmala
rına engsl hükümler taşımamaktadır. 

Bugün Batı ülkelerinde tek başına iktidar 
kurmuş siyasi partiler mevcut değildir. Yalnız 
Anglosakson memleketleri hariç diğerleri, % 95 i 
karma hükümetlerdir. Fakat onlarda demok
rasi işliyen bir hale gelmiş bulunmaktadır. Şim
di, başka memleketlerde yapılan örnekleri bir 
krıara bırakıyor, kendimize has bâzı düş ünce 
prensipleri içerisinde (hareket etmekte kendimi
zi haklı görüyoruz. 

Çoğunluk partisinin Genel Başkanının, diğer 
siyasi partiler yasama organının yasa faaliyeti 
başlamadan 10 gün önce yasama organlarının 
Balkanını seçebilmek için bir araya gelip, 
Gaip memleketlerinde olduğu gibi, münasip mu
tabakat leri teminine engel bir hüküm mü var
dır? Ve bu yollara niçin başvurulmaz. 

Başka konularda çok dikkatli olan, çeşitli 
yollan eleştiren Sayın Başbakan ve çoğunluk 
partisinin Genel Başkanı bu hususta bu çaba 
yollarını niçin denememeştir ve böyle bir müna
sip mutabakatin zeminini hazırlamamıştır. Bu 
yöniyle bugünkü 20 günlük çıkmazın ilk sorum
lusu olarak çoğunluk partisinin Genel Başkanı-
m ve Sayın Başbakanı gcrmemezlikten gelmek 
mümkün değildir ve bir sorumlu olarak ben, iyi 
bir tesadüf pek kendisini göremeyiz bugün ara
mızdadır, sitemi evvelâ kendisine tevcih edecek 
ve böylelikle başlıyacağım. 

Biz geleneklere ve karşılıklı müzakerelere 
en az yer veren ve buna en az dikkat eden bir 
toplumuz. 1950 yılını iyi hatırlarım, Demokrat 
Parti büyük bir çoğunlukla Meclise gelmişti. 
Sayın Faik Ahmet Barutçu merhum, o çok ken
disine has tatlı sesiyle, grupta bize şunu ifade 
cdiyordı». : «Demokrat Parti büyük bir çoğıın-
lıığ?., sahiptir, Başkanlık Divanını ve Başkanını 
seçme hakkına sahiptir ama bir geleneği hep 
beraber kuralım. Başkan seçiminde hiçolmazsa 
bize kimin Başkan olacağı yolunda bir fikir so
rulsun ve yine çoğunluk partisi Başkanlık Di-
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varanı teşekkül ettirsin.» Bu temaslar badadı, 
o zamanın iktidar mensupları, bir saf er sarhoş
luğu içerisinde, böyle bir danışmaya lüzum ve 
ihtiyacohnadığmı ifade ettiler ve bu alışkanbğı 
1961 yılına kadar devam ettirdik, 1Q8İ yıhm 
hatırlarım; Başkan secimi, o günkü şartlar içe
risinde, 10 günden fasla uzamamı^ idi. Aradan 
10 sene geçti, Başkanlık secimi 20 gündür he
nüz yapılamamıştır. Kaç gün daha bekliyeceği-
mizi de hiç kimse bilmemektedir. Her yerde, kor 
tarafta, hepimize ayrı ayrı ilk rahatsızlığınız bu 
konuyu sarmakta ve hepimiz bir cevap vermek
te nasıl «-üçlük çektiğimizi teker teker vicdan
larımızda hissetmekteyiz. Ne olurdu bir gelene
ği hep beraber kurabil.se idik. Kıyamet mi ko
pardı. İktidar, çoğunluk partkinin G-enel Baş
kanı, Ekim ayının son haftası içinde muhalefet 
liderini, Cumhuriyet Sanatçımda siyavi parti 
gruplarım ve diğer gruplarının yetkili organla
rını Millet Meclisinde grupları ve siyasi parti 
liderlerini toplayıp Başkanların seçiminde mü
nasip bir mutabakatı arayıp, kendi grupuntia, 
Adalet Partisi Grupu içerisinde de grup tema
yüllerini toplayıp Anayasanın tam amacına uy
gun münasip bir mutabakatla kamu oyu önüne 
çıkabilse idi, Garp memleketlerinde olduğu gi
bi. Bunu yapmıyoruz, her şeyi oluruna bırakı
yoruz, ondan sonra çakıyor bir arkadaşımız bi
raz önce burada «Hükümet çalışmıyor» diyor, 
Evvelâ Hükümetin taşı, çoğunluk partisinin 
Genel Başkanı kendisine düşen görevi yerim:; 
getirmiş midir? Anayasada bunu öııliyeıı Ligdr 
sebep yok. Eiçbir memleketin Anakarasında 
Başkamn nasıl seçileceğine ait hükümler yok
tur. Ama geleneklerle, karşılıklı anlayışla, bir
birini kurnazlık yollariyle su çıkmasa sürükle
menin küçük hesapları içerisinden sryırılarak 
münasip mutabakatları bulabilmişlerdir. 3is 
bunda niçin güçlüğü çekiyorım, en ende ve ilk 
adımı çoğunluk partisinin ve onun Genel Baş
kanı atması ırkını. Dünyanın her yerinde böy
ledir. 

Çoğunluk, ebedî değildir. Çoğunluk hiç kim
seye kalmamıştır, şüphesiz kî, Süleyman Beye 
de kalmıyacaktır. Bu sebepleki, fedakârlığın 
ilk adımım Süleyman Beyin yani çoğunluk par
tisinin dene! Başkanının atması lâzım, feda
kârlıkları Adalet Partisinin yapması gerekir. 
Bunu yapamıyoruz, münasip mutabakatları ara-

mıyorus, Sorumluluk evvelâ Adalet Partisi ço-
! ğunluğnnundur, iktidar çoğunluğunu vatan-

dag çoğunlukla size vermiş bulunmaktadır. Bu 
mesuliyet sise mevdudur. Bunun yollarını da, 
her şeyden önce; herkesten çok gerekirse feda
kârlıkları yapmak üzere, sizin bulup getirmeniz 
gerekli. Bu münasip mutabakatlara vardığımız 
glhı memleketi selâmete götürürüz. Aksi tak
dirde hepimiz bilelim ki, geciken Iıer gün ser 
kuvvetlerine, aşırı akımlara, bu memleketin za
yıf düşmesini istiyen kötü niyetlere yazdmış bir 
d :ı reciye, ag?k bir davet mahiyetindedir. Şüphe
siz ki. bunun sorumluluğunun bir kısmı da ço
ğunluk partisine aittir, 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan Süleyman De
mire!. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Müzakere mi 
açıyorsunuz? 

BAŞKAN —• Hayır. Gündem dışı Hükümet 
olarak sos istiyor, efendim. 

SAFFET UBÂL (Bursa) — Seçim için ko
nuşamaz. 

BAŞli; AK AH SÜLEYMAN DEMİEEL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Balkan, ¥üee Se
natonun sayın üyeleri, Cumhuriyet Senatosunun 
Kars Üyesi Bayın Atalay. Meclislerin Başkan 
seçemeyişinin kusurunu Adalet Partisi Genel 
Balkanı ve Başbakan olarak bana yüklemiş bu
lunuyor, Zannetmiyorum ki, bu şekilde bir hük
me varırken ortaya konulan sebepler, böyle 
bir hüküm için kifayetli olsun. Türk Anayasa
sın m meclislerin Başkan seçiminde gruplara 
tanımadığı bir hakkı, Adalet Partisi Genel 
Başkanı kullanmadı diye şikâyet etmeyi hiç 
kimseye anlatmak mümkün değildir. Meclis
lerin Başkan seçilmesi için aday gösteıilemi-
yoceğ: Anayasada sarahaten mevcudolduğu-
na, gruplar tarafından namzet gösterilemi-
yeceği Anayasada sarahaten kayıtlı olduğu
na göre, nasıl olacaktı; Adalet Partisi Genel 

I Başkanı Ekimin sonuna doğru muhalefet par-
j tisinin Genel Başkanını meclislerdeki siyasi 
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partilerin başkanlarını toplayıp bir aday tes-
bit edecek ve bu adayı, Parlâmentonun Senato 
üyelerine tanıdığı hür iradeye rağmen, kabul 
ettirecekti. O zaman olmaz mı idi Anayasaya 
aykırı?.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — O za
man. da «Anayasaya aykırı» diye çıkacaktılar.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri, biz suçlanmalardan, töhmet altın
da bırakılmaktan korkmayız. Yalnız, bunlar
da gerçek payı hiç bulunmadığı zaman da bu
nun tavzihe olan ihtiyacı karşısında da susma
mızı bekliyemezsiniz. Türk Anayasası meclis
lere Başkan seçme sorumluluğu yetkisini si
yasi iktidarın basma mı vermiş ki, seçileme-
di diye siyasi iktidarın basını nasıl mesul tu
tuyorsunuz?. Daha bundan birkaç gün evvel 
şikâyetleriniz var: Güya baskı yapıyormuşuz, 
güya taraflı birtakım kimseleri seçtirmeye 
çalışıyormuşuz diye. Onun içindir ki, Cumhu
riyet Senatosu üyelerine verilmiş bir hakkı biz 
niçin kullanmamış diye muaheze edilemeyiz. 
Nasıl kabul ettirecektik, her üyeye ayrı ayrı? 
Böyle bir komisyonda seçeceğimiz bir aday, 
netice itibariyle bir aday üzerinde mutabık 
kalacaktık değil mi? Yani, böyle bir toplan
tının maksadı, fikir teati etmenin maksadı, ne 
olacaktı; bir aday, iki aday üzerinde muta
bık kalmak olacaktı, değil mi?.. Pekiyi, son
ra dönüp gelip, grup kararı alamadığınıza gö
re, muhalefet partileri kendi içinde, iktidar 
partisi kendi içinde her üyesine tanınmış hak
kın ellerinden alınmasını, üyelerine nasıl ka
bul ettireceklerdi? işte o, Anayasanın şartla
rına riayet etmemek olurdu ve bir netice de 
istihsal edilemezdi. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyele
ri, Başkan seçmek sizin elinizdedir. Bu, size 
tevdi edilmiştir, bunu başka ellerde arama
yınız, başka ellerde aramayınız. (A. P. sırala
rından «bravo sesleri» alkışlar) Ben, bunu söy
lerken, burada sizin hukukunuzu müdafaa edi
yorum. Evet 19 gündür. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hiç ihtiyaç 
yok.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hukuk, ihtiyaçolmadığı zaman da 
müdafaa edilir, sizin yok, olmıyabilir ama, 

mücerret olarak ihtiyaç vardır. 19 gündür 
meclislerin başkanlarını seçemeyişinden her
kesin üzüntü duyduğu bir gerçektir. En çok 
üzüntüyü de biz duymaktayız. Bunu burada 
ifade ediyor değiliz, günlerce önce ifade et
tik. Meclis Başkanı seçmek, veya Senato Baş
kanı seçmek sadece iktidar partisinin, me
selesi değildir. Seçeceğiniz Başkan Senato
nun Başkanı olacaktır, Cumhuriyet Senatosu
nun Başkanı olacaktır. Binaenaleyh, iktidarı 
ile muhalefeti ile geliniz hiçoimazsa bir baş
kanı seçmeyi başarmada bir anlayış havası 
bulalım. Bu anlayış havasını, birisinin reçe
te şeklinde getirip size dikte etmesi yerine, 
Cumhuriyet Senatosunun müşterek düşünce
sinde bu çıksın. Anayasa bunu böyle âmir
dir. Böyle koymuştur. Onun içindir ki, her şey
den sorumlu tutma hevesi içinde bu kürsü
ye gelip, bizim muhatap olmıyacağımız birtakım 
hususları, bize atfetmek ve birtakım hususlar
da bizi muhatap almak haksızlıktır. Mesele 
önümüzdedir, buyurunuz Cumhuriyet Senato
sunun Başkanını seçiniz ve Türk Anayasasının 
içerisinde Cumhuriyet Senatosundan başka 
hiçbir heyete, talî heyete veya kişiye bu yet 
ki verilmemiştir. Verilmemiş yetkiyi «niçin 
kullanmıyorsunuz» diye bize taan etmeyiniz. 

Bu itibarla Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri, ortaya şöyle lâflar atılırmış,, 
ortaya şu çeşit beyanlar çıkarılırmış. Hak
sızlık yapmak mevzubahsolduğu takdirde ga
yet tabu ki, ortaya her şey atılabilir, her şey 
söylenebilir. Ama, bunlarda gerçek yok ise, 
bunların içinde gerçek payı yok ise bunların 
gündelik dedikodunun dışına çıkması müm
kün değildir. 

Bir hususu daha ifade edelim, neden seçe
miyoruz diye meseleyi münakaşa etmek ye
rine, «niçin, siyasi iktidarın başı bu seçimi 
sağlamıyor» diyorsunuz? Benim elimde mi M, 
seçimi, sağlamak?.. Size tevdi edilmiş bir hu
susta benim ne yapmamı istiyorsunuz?.. 
Yapmamı istediğiniz husus tamamen Anayasa
ya da aykırıdır ve pratik bir değeri de yok
tu:*. Ayrıca buraya gelip «Cumhuriyet Sena. 
tosu, Başkanını seçemezse neler olur, gibi Se
natonun hür iradesi üstüne de malûm hikâ
yelerden mülhem bir demokles kılıcı yerleş
tirilmesini de kınıyorum. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 
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Muhterem Senatörler, benim şöyle yapı
ma veya böyle yapınız demeye yetkim yok
tur. Sadece siyasi iktidarın başı olarak, ikti
dar Partisinin Genel Başkanı olarak, Hükü
met Başkanı olarak biran evvel meclislerin 
Başkanının seçilmesini diğer seçimlerin ya
pılması ve meclislerin çalışmaya başlamasını 
canü gönülden arzu ettiğimizi, iştiyakla bek
lediğimizi huzurunuzda ifade eder, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

5. — Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasa-
ğun'un; beş yıl süren Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı devresinde üyelerin kendisinden esirge
medikleri teveccühe teşekkürle Başkam adaylı
ğından çekildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Şevki Atasa-
ğun; Cumhuriyet Senatosu Başkanlık görevi ve 
Başkan seçimi ile ilgili düşünce ve kanaatlerini 
arz etmek üzere gündem dışı söz talebinde bu
lunmuşlardır. 

Sayın Atasağun, buyurunuz. 

İBRAHİM ŞEVKİ ATASAGUN (Nevşehir) 
— Sayın Başkan, çok muhterem senatörler, çok 
değerli arkadaşlarım. 

Başkanlık görevim, Cumhuriyet Senatosu
nun Başkan seçimiyle ilgili şahsi ihsasatım, fi
kirlerim ve kanaatlerim hakkında arzı malû
mat için yüksek huzurlarınızdayım. 

Çok değerli arkadaşlarım; yüksek teveccüh
lerinizin, yüksek itimatlarınızın ve yüksek tak
dirlerinizin neticesi olarak Yüce Senatonun üç 
defa ardı ardına Başkanlığına intihap buyur
dunuz. Nail olduğum bu müstesna, bu cidden 
emsalsiz ve asla baha biçilmez mazhariyetin şu 
anda yüksek huzurlarınızda hakikaten izhar 
ve ifadesinde aczini duyduğum çok tatlı heye
canım ve engin mutluluğunu yaşamaktayım. 

Ömrüm boyunca bana verilmiş vazifelerdeki 
gayretlerim, 39 sene devlet hizmetinde her defa 
irtikam, Yüce Senatoya geldiğim zamandan 
itibaren bir yıllık Başkanvekilliğim, 5 yıl de
vam eden Başkanlığım benim için o derece mu
cibi iftihar ve gurur bir durumdur. Ben, bu 
mazhariyetlere nail olduğumdan dolayı evve
lâ, AUahıma hamd ederim. Beni, çok kıymetli 
oylarınızla bu mevkie getirdiğiniz için de çok 
değerli arkadaşlarım, hepinize gönül dolusu 
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sevgilerimi, saygılarımı ve en kalbî teşekkürle
rimi sunarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 3 defa ardı ar
dına bana tevdi buyurduğunuz çok şerefli, çok 
kutsî ve çok ulvî görevimi başarıyla yapabilme
ye muvaffak olabilmişsem ancak, siz çok değer
li arkadaşlarımın daima üzerimde tecellisini 
gördüğüm yüksek müzaheretleriniz ve kıymetli 
yardımlarınızla mümkün olabilmiştir. Bundan 
dolayı da yine Yüksek huzurlarınızda sizlere te
şekkürü bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım; ben 4 ncü defa Yüce 
Senatonun Başkanlığına seçilmek için bir ça
bada değildim, bir istekte de değildim. Ben, bir 
şeyin ve kutsal bir vazifenin şahsı vahitte kal
masının da taraftarı olmıyan bir insamm. Bu
nun yakın şahitleri Yüce Senatonun içinde her 
tarafta, her siyasi parti içinde veya bağımsız 
arkadaşlar ve diğer gruplar içerisinde vardır. 
Ancak, mensubu olmakla iftihar ettiğim Adalet 
Partisindeki nice arkadaşlar ve yine Yüce Se
natonun hakikaten iftiharı mucip diğer siyasi 
partiler içindeki değerli arkadaşlarım benim 
bu fikrimin yanlışlığım ve bunda asla ısrar et
mememin lüzumunu ve kendime verilecek bir 
vazifeyi yapmanın lüzumunu bana kabul ettir
diler. Ben bu yaşıma kadar bana verilmiş hiç
bir vazifeden kaçınmadım. Bu vazife nasıl veri
lebilirdi? Biraz evvel burada, bu kürsüde ko
nuşan muhterem hatipler Anayasanın 84 ncü 
maddesindeki bir hükmü hatırlattılar. Doğru
dur. Anayasanın 84 ncü maddesi Meclis Baş
kanları için siyasi partiler gruplarına bir hak 
tanımamaktadır. Bu böyle olunca yalnız bir 
teamül haline gelmiş bir durum da vardır. O 
da 1961 yılından bugüne dek siyasi parti grup
larında Başkan veya aday olabilecek arkadaş
lar üzerinde bir temayül düşüncesi olabilir. Bu, 
Anayasaya aykırı değildir, Anayasaya aykırı 
olmıyan bir hareket tarzıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Baş
bakan böyle demiyor. 

İBRAHİM ŞEVKİ ATASAGUN (Devamla) 
•— Bu temayül yapılmış, bu arkadaşların oyla-
riyle teessüs etmiş ve bu temayül neticesi de 
bana tebliğ ve ifham edilmiştir. Yani bu tema
yülde Atasagun daha ön plâna alınmış. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sen de mi Brü-
tüs? 
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İBRAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Devamla) 
— Bununla bu seçime katıldım. 

Muhterem arkadaşlarım; o günkü temayü
lün neticesi olarak 18 Haziranda görevim so
nuçlanmıştı. O günden bugüne dek 58 tur ya
pıldı. 22 tur geçen toplantı yılı içinde 31 Tem
muz günü sonuçlandı; 36 tur da bir Kasımdan 
itibaren başlıyan bu toplantı yılından itibaren 
36 tur da yapılmış bulunuyor. Bu devam eden 
turlar içerisinde en fazla oyu alan aday benim. 
Bu, şunun ifadesiydi. Bu temayülün neticesi 
olarak oyların daha çok benim üzerimde teka
süf ettiğini gösteriyordu. Bu oylardan mühim 
bir kısmını ve çokçasını, hiç şüphe yok ki, men-
subolduğum partiden alıyordum. Fakat; bu, be
nim aldığım oylara kâfi değildi. Yüce Senato
nun iki siyasi parti grupu içinden de oylar al
dığıma o kadar inancım vardı. Kontenjandan 
alıyordum, Millî Birlikten belki bir tane alabili
yordum. 

BAŞKAN — Sayın Ataısağun, teferruata in
memenizi istirham edeceğim efendim. Lütfen. 

İBRAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Devamla) 
— Ama, bunu arz etmek mecburiyetindeyim 
Sayın Başkan. 

Ondan sonra demek oluyor M, Yüce Senato
nun bu oylariyle ben 50 leri, 60 lan, 70 leri, 80 
leri ve nihayet 90 lan buldum. Hiç şüphe yok 
M, bütün demokrasilerde muhterem arkadaşla-
nm, her hangi bir müessesede olursa olsun se
çime adaylar mutlaka katılır. Bu adaylann 
çokluğu dâvanın kaybına asla müessir değildir. 
Bu adaylann mevcudiyeti bilâkis demokrasi
nin ifadesidir; onun bünyesinde var. Yalnız, 
ne zaman bu adaylar hizmetten çekilir ve ne 
zaman adaylıktan çekilir dâvası önem taşır. Bu 
da demokraside vardır. Çok oy alanın karşısın
da az oy alan, devamlılık ifade eden bir turun 
içerisine girmez. Bunun a bu şekilde gitmesi 
bilmem ki, demokrasiye ne kadar uygundur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bana gelin
ce; biraz evvel arz ettim, oylann 60 lan 70 leri 
80 leri ve nihayet 90 ı benim üzerimde tecem
mu etmiştir. Bundan dolayı çok bahtiyarım, 

çok müteşekkirim. Yalnız bu sefer 36 ncı tur
da benim aldığım oy düşmüştür, işte benim için 
bu kadan kâfidir. Beş yıllık Başkanlık görevi
ni yaptığım bu şerefli müessesede aldığım oy 
kifayetsizdir. Buna devamda benim için imkân 
yoktur. («Bravo» sesleri) Bu sebeple Yüce Se
nato önünde bana verilmiş bütün arkadaşlan-
mın oylarına teşekkür eder, artık bana oy ver
memelerini bilhassa rica ederim. Yani adaylık
tan feragat etmiş olduğumu Yüce Senatoya du
yurmuş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım biraz evvel de teba
rüz ettirdiler. Doğrudur, buna inanmak lâzım
dır. Yüce Senato ne kadar zamandan beri ken
disine bir Başkan seçememiştir. Bu, bir vebal. 
Müsaade ederseniz bu vebali hep beraber pay
laşmak zorundayız. Nihayet Başkan seçilmeyin
ce içtüzüğümüzün ahkâmına uyularak Başkan
lık Divanının diğer üyeleri de seçilememekte-
dir. Böylece Cumhuriyet Senatosu çalışmadan 
mahrum kalacaktır. Bu azap bizim Cumhuriyet 
Senatomuzda vardır. Günler devam ettikçe bu
na daha çok ıstırap duyuyoruz. Hiç şüphe yok 
ki, Türk efkân umumiyesi bu meseleye asla bi
gâne değildir ve onun da bünyesinde ve ruhun
da bu sıkıntı vardır. Benim istirhamım, çok kıy
metli arkadaşlanma bilhassa ricam, Yüce Se
natoyu biran evvel Başkana kavuşturmaktır. 
Bu, hepimize huzur verecektir. Ben, Yüksek 
huzurlarınızda Başkan seçilecek arkadaşımı 
şimdiden hürmetle selâmladığımı arz etmek is
terim. Ben, kıymetli senatör arkadaşıma şimdi
den tebriklerimi ve teşekkürlerimi ve muvaffa
kiyet temennilerimi sunanm. 

Çok değerli arkadaşlanm, çok muhterem 
senatörler; hepimizin müşterek bir emelimiz, 
müşterek bir gayretimiz var. O da büyük asîl 
ve aziz Türk Milletinin huzurunun, sükûnunun, 
refah ve saadetinin ve her yönünden itilâsının 
teminine matuf çok şerefli, çok kutsi hizmet
lerimizin devamlı ve baş anlı olmasıdır. 

Çok değerli senatör arkadaşlanmın şahsi 
sağlık ve saadetlerini Allahtan niyaz eder, Yü
ce Senatoyu tekrar tekrar hürmetle ve tazim
le selâmlanın. Teşekkür ©derim. (Alkışlar) 
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4. — SEÇ 

1. — BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ 
A) Başkan seçimi j 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. j 
i 

Gündemle ilgili aynı mahiyette 3 takrir var- i 
dır okutuyorum: 

Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına istanbul 
Senatörü Sayın Tekin Anburun'u arz ve teklif 
ederim.. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

istanbul Senatörü Sayın TeMn Anburun'u 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aday olarak 
arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Haindi özer 

Senato Başkanlığına 

Senato Başkanlığına aday olarak Tekin An
burun'u arz ve teklif ederiz. 

Hatay Zonguldak 
Mustafa Deliveli Tank Remzi Baltan 

Sakarya İzmir 
Osman Salihoğlu Beliğ Beler 

LÛTFi TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Affedersiniz unuttum. Buyurun 
efendim, gündeme henüz geçmedik. 

LÛTFi TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; bu mukaddes ça
tının altında 14 sene müddetle Yüce Türk Mil
letini temsil etmek şerefini yaşadım. 14 sene 
müddetle kazanmış olduğum tecrübeleri, Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı ödevinde kıymet
lendirmek istediğim için 10 Kasım 1970 Sah 
günü Başkanlığa adaylığımı koydum. 

Tekerrür eden turlar göstermiş bulunuyor 
ki, benim bu samimî hissiyatımı kuvveden fiile 
çıkartmak ihtimali bugün zayıflamış bulunmak
tadır. Ben inanıyorum ki, Yüce Türk Milletinin 

yegâne temsilcisi sizler, muhterem senatörlerin 
iradelerine inkıyadetmek faziletlerin en yücesi
dir. Bu ahval ve şerait içinde bana düşen vazi
fe, mizacım ve iktisabetmiş olduğum siyasi şah
siyetimin icabını yerine getirmektir. 

Huzurunuzu bu sebeple işgal etmiş bulunu
yorum. Bu icabı yerine getiriyor ve adaylığımı 
geriye alıyorum. 

Muhterem senatörler, inanmanızı rica ede
rim ki, adaylığımı koyduğum tarihten itibaren 
nâçiz şahsıma göstermiş olduğunuz teveccühler 
hayatımın en mesut hâdisesi ve en mesut hâtı-
rasıdır. Bana, bu mesut hâtırayı lütfeden Yüce 
Heyetinize şükranlanmı arz ediyorum. 

En derin saygılarımı teyiden sunuyorum. 

Muhterem senatörler, Yüce Heyetinizin Baş
kanlık seçiminde muvaffakiyetlerini candan di
liyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Başkan adaylığımdan çekildiğimi arz ede

rim. Saygılanmla. 
Ordu 

Selâhattin Acar 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci maddesi, 
Başkanlık Divanı seçimidir. 37 nci tur Başkan 
seçimine geçiyoruz. 

Tasnif Heyetini çekiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hatunoğlu?.. Yok. Sa
yın Karavelioğlu?.. Burada. Sayın Mahmut Şev
ket Özçe'tin? Burada. Sayın Ferid Melen? Bu
rada. 

Sayın Ferid Melen, Sayın Mahmut Şevket 
Özçetin ve Sayın Kâmil Karavelioğlu Tasnif He
yetini teşkil etmektedirler. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan Sayın 
üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

37 nci tur Başkan seçimi neticeleri gelmişti^, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (138) üye katılmış ve neti-
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cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerimize arz olunur. 

Tasnif heyeti 
üye Üye 
Van Tabiî Üye 

Ferid Melen Kâmil Karavelioğlu 
Üye 

Çorum 
M. Ş. Özçetin 

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

ıc. 

T. Arıburun 
Atasağun 
Kayalar 
Ergeneli 
Erdinç 
Akça 
Sökmen 
Coşkun 
Köker 
Boş 

81 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

43 

138 
BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni

sabı dolduramamıştır. 
38 ncj tur Başkan seçimlerine geçiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen acele etsinler efendim. 

Oyunu 'kullanmıyan sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

38 nci tur Başkan seçimi neticeleri gelmiş
tir, okutuyorum : 

19 . 11 . 1970 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (129) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif heyeti 
üye üye 
Van TaJbiî Üye 

Ferid Melen Kâmil Karavelioğlu 
Üye 

Çorum 
M. Ş. Özçetin 

1, Arılburun 
2. Atasağun 
3. Kayalar 
4. Köker 
5. Coşkun 
6. Aydmer 
7. Boş 

95 
3 
2 
1 
1 
1 

2Q 

129 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Sa
yın Tekin Arıburun 95 oyla ve Anayasamızın 
gösterdiği nisapla seçilmişlerdir. (Önce millete 
ve memlekete hayırlı olsun der, Cumhuriyet Se
natosu adına kendilerini tebrik eder, basanlar 
dilerim. 

15 dakika sonra tekrar toplanılmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 15,46 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Tekin lArıburun 
KÂTİPLER : Ömer Ucuza! (Eskişehir), G-eçici Kâtiıp Mehmet Varışlı (Konya) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 9 ncu Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

6". — Başkan Tekin Anburun'un; üyelerin 
hakkında gösterdikleri teveccühe teşekkür deme
ci. 

BAŞKAN — ^ündemi'mize devam edeceğiz. 

Gündeme devam etmezden evvel müsaadenizle 
Sayın Ulu Senatoya ve sevgili arkadaşlarıma 
yürekten gelen teşekkürlerimi arz edeyim. . 

Vazifenin ne kadar büyük ve lönemli oldu
ğumu müdrijk bulunuyorum. Bir şeye daha ina
nıyorum ki, ISenatoda başarılı vazife görmek 
için bütün Senatör 'arkadaşlarımın hepisinia, 
parti gözetmeksizin, fikir aykırılığı gözetmek
sizin, bu kürsüde oturduğumuz müddetçe, yar
dımlarınıza, teveccühlerinize ve irşadlannıza 
muhtacım. Bunu sağlıyacağınıza yürekten ina
nıyorum. 

Başkanlık sandalyesinde oturan zat, bütün 
Senatonun Başkanıdır. Buna inamyorum. Ve bu
na, lâyık olmaya çalışacağım. Bu, ancak sizle

ri?. bu oylamada gösterdiğiniz teveccühün de
vamı ile kaimdir, ona vabestedir. Sizlerden is
tirhamım; bu teveccühün eksilmemesi, icabeden 
yerde; ister hususi olarak, isterse resmî olarak 
vazifelerim hususunda eksik ve g-ediklerim olur
sa, Jkâz ve irşadetmenizdir. Bu suretle Senato 
içinde, inşallah, vazifeyi başarmak, yâni Sena
to vazifelerimizi; başarmak hususunda hepimiz 
için lüzumlu olan birliği, beraberliğj ve anlayışı 
yerine getirmiş oluruz. Bunun da yine sizlerin 
gayreti ile, sizlerin teveccühü 've ancak başarı
lacağına, sağlanabileceğime inanmaktayım. Bu 
inançla vazifeye başlıyorum. 

Cümlemiz için, bilhassa, Ulu Senatomuz ve 
Ulu Milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını Ce-
naibı - Haktan niyaz eder, (hepinize tekrar tek
rar yürekten teşekkürlerle saygılarımı sunar 
ve selâmlarım! 

(Bütün Senato sıralarından Isüırekli alkışlar.) 

4. — SEÇİMLER 

1, _ BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ 

B) Başkanveküleri seçimi, 

C) Divan Kâtipleri seçimi, 

D) İdare Âmirleri seçimi, 

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz. 
Tüzük mucibince Başkanlık seçiminden sonra 
bir oturum ara verdikten sonra Başkanlık Di
vanının seçilmesi lâzımgelmektedir. 

Bir hususu tensiplerinize arz etmek fotiyo-
r.;.m. Cok vak): kaybetmiş bulunuyoruz şimdi
ye kadar turlar yüzünden. Vakit de geç. Eğer 
tensip buyurursanız namzetler bellidir. Üç sepet 
koyalım. Başkanvekilliği ve diğer Divan üye
leri için ayrı, ayrı fakat bir seferde seçimi yap
mış olalım. 

Bu, işimizi kolaylaştırır ve içabuklaştırır sa
nıyorum. Bu arada Danışma Kurulunun vermiş 
olduğu bir karar vardır. Evvelki kararda bâzı 
değişiklikler olmuştur. Bunu 'okutacağım. 
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4 . 11 . 1970 

GENEL KURULA 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 4 Kasım 1970 tarihli toplantısında alman 2 sayılı 

(karar ille eki dağıltıım cetveli ilişik olarak sunulmuştur. 
Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulu Kararı 

Karar No. : 2 
Karar tarihi : 4 . 11 . 1970 

Toplantı No. : 2 
1. Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 28 Ekim 1970 tarihli toplantısında alman 

1 sayılı Kararla tanzim olunan dağıtım cetvelinin Genel Kurulca tasvibinden sonra Güven Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun teşekkülü sebebiyle Danışma Kurulu 4 Kasım 1970 tarihin
de toplanmış ve Başkanlık Divanı seçimlerine esas teşkil edeöek dağıtım cetvelinin; Millî Birlik 
Grupunun kendisine düşen 1 kâtip üyelikten feragat etmesiyle ilişik şelkillde yeniden tanzimini, 

2. Danışmia Kurul 
'Kararlaştırmıştır. 

Başkan 
/. $. Atasağun 

ıKâtip 
H. Atımla ca 

(Bulunamadı) 
Kâtip 

Â. Ünlü 

• A. P- Grup Başkanı 
A. N. Tuna 

(Anayasaya aniih.al.if olduğu 
iddiamızı muhafaza ederek son 
karara müspet oy veriyorum.) 

M. B. Grupnj Başka.nvekili 
M. Ataklı 

DAĞITIM CETVELİ 

özcülügimü Sayın 

B'aslkanveki'li 
M. ÜımİRİı 

(Baıhın'a.nıadı) 
Kâtip 

D. Barut çuoğlıı 

İdare Âmiri 
Â. Tekin 

(Hastanede) 
ı C. H. 

Sırrı Atal 

P. 
H. 

Grupu 
Goral 

ay'm yapmasını, 

Bflşkanvdkili 
S. Atalay 

Kâtip 
S. Turan 

İdare Âmiri 
Ar. Altan 

adına G- P. 
i. 

Kâtüp 
Ö. Ucuzal 

Kâtip 
Z. Tüzün 

İdare Âmiri 
M. Yurdakuler 

Grup Raşıkaırvekili 
E. Karakapıcı 

A. 

C. 

M. 

Partiler 

P. 

H. 

B. 

Kontj 

G. P. 

P. 

Gr. 

. Gr. 

Yekin 

Başkan Başkanvc'kiH İdare Âmiri Kâtip Yekûn 

13 
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BAŞKAN — Anlaşılacağı üzere değişiklik; 
Güven Partisindeki arkadaşlarımızın evvelce 
bir eksiği ile grup yapamamaları gibi bir keyfi
yetten olmuştu. Sonradan bu tamamlandı, ye
niden grup teşekkül etti. Değişiklik sırf bura
dan gelmiştir. 

Şimdi, gruplardan gelmiş olan adayları oku
tacağım : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Grupumuz Genel Kurulunun 1 - 5 Kasım 1970 
günleri yapmış olduğu toplantı sonunda Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı adaylarını aşa
ğıdaki şekilde tesbit etmiştir. 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

Ahmet Nusret Tuna 

Başkanvekilleri : 
' Mehmet Ünaldı (Adana) 
Macit Zeren (Amasya) 
idare Amirliği : 
Yusuf Ziya Ayrım (Kars) 
Kâtip Üyeler : 
Orhan Kürümoğlu (Bitlis) 
Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına 
Grupumnzdan seçilen adayların adlan aşağıda 
arz edilmiştir. 

Saygılanmla. 
C. H. P. Senatosu Grupu 

Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

C. Senatosu Başkanvekilliğine C. H. P. Gru
pu adayı 

(Tekirdağ Senatörü) Hayri Mumcuoğlu 
C. Senatosu idare Amirliğine C. H. P. Grupu 

adayı 
(İzmir Senatörü) Necip Mirkelâmoğlu 
C. Senatosu Divan Kâtipliğine C. H. P. Gru

pu adayı 
(Sivas Senatörü) Hüseyin Öztürk 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yapılan seçim sonunda Millî Birlik Grupu 

Yönetim Kurulu aşağıdaki İdare Âmiri adayını 
göstermiştir, 

Sayın Muzaffer Yurdakuler. 
Millî Birlik Grupu 
Başkan Yardımcısı 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Güven Partisi Senato Grupunun yaptığı top
lantıda Divan Kâtipliği adaylığına Mardin Se
natörü Dr. Abdülkerim Saraçoğlu seçilmiştir. 

Bilgilerinize ve gereğinin yapılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Güven Partisi Senato 
Grupu Başkanvekili 

Urfa 
Dr. i. Etem Karakapıcı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuza isabet eden iki divan kâtipliği

ne aşağıda yazılı üyeler seçilmişlerdir. 
Saygı ile arz olunur. 
Zerin Tüzün, Âdil Ünlü 

C. Senatosu Kontenjan 
Grupu Başkanı 

Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Hülâsa edersek, Başkanvekil-
liklerine Mehmet ünaldı, Adalet Partisinden; 
Hayri Mumcuoğlu Cumhuriyet Halk Partisin
den; Macit Zeren Adalet Partisinden, namzet
tirler. 

İdare Âmirleri olarak da; Yusuf Ziya Ayrım 
Adalet Partisinden, Muzaffer Yurdakuler Mil
lî Birlik Grupundan, Necip Mirkelâmoğlu 
Cumhuriyet Halk Partisinden namzettirler. 

Divan Kâtiplikleri olarak Orhan Kürümoğlu 
Adalet Partisinden, Mehmet Çamlıca Adalet 
Partisinden, Hüseyin östürk Cumhuriyet Halk 
Partisinden, Abdülkerim Saraçoğlu Güven Par
tisinden, Zerrin Tüzün ve Âdil Ünlü Cumhur
başkanlığı Kontenjanı tarafından seçilmiş olan 
üyeden müteşekkildir. 

Üç tane Tasnif Heyeti seçilecektir, işlerin 
çabuklaştırılması için, 

Başkanvekilliklerine aidoian Tasnif Heyeti: 
Hamdi Özer (Malatya)? Burada. 
Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye)? Yok. 
Sami Turan (Kayseri)? Yok. 
Abdurrahman Bayar (Mardin)? Yok, 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu)? Yok. 
Mebrure Aksoley (İstanbul)? Yok. 
Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin)? Burada. 
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Saffet Ural (Bursa) ? Yok. 
Lütfi Tokoğlu (Kocaeli)? Burada. 
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu)? Burada. 
Birinci Tasnif Heyeti seçilmiştir. 
İdare Âmirleri için ikinci Tasnif Heyetini 

seçiyoruz : 
Ali Kemal Turgut (Denizli)? Burada. («Di

van kâtipleri adaylarının isimlerini bir daha 
okur musunuz?» sesleri.) 

Divan kâtipleri aadayları : 
Orhan Kürümoğlu (A. P.), 
Mehmet Çamlıca (A. P.), 
Hüseyin öztürk (C. H. F.), 
Abdülkerim Saraçoğlu (G. P.), 
Zerrin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), 
Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.). 
İkinci Tasnif Heyeti için ad çekmeye de

vam. ediyoruz : 
İbrahim Etem Erdinç (Kütahya)? Burada. 
Cemal Tarlan (Tekirdağ)? Burada. 
İkinci Tasnif Heyeti de seçilmiştir. 
Kâtipler için Tasnif Heyetini seçiyoruz : 
Mucip Ataklı (Tabiî Üye)? Yok. 
Cemal Madanoğlu (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.)? Yok. 
Celâl Ertuğ (Elâzığ)?. Burada, 
Muslihittin Yılmaz Mete (Adana)? Yok. 
Osman Zeki Gümüşoğlu (İstanbul)? Burada. 
Sırrı Atalay (Kars)? Yok. 
Vahap Güvenç (Cumhurbaşkanınca S, Ü.)? 

Yok. 
Sami Küçük (Tabiî Üye)? Burada. 
Nurettin Ertürk (Sivas)?.. 
Oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Ad okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, seçim ne

ticeleri gelmiştir, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri için 
yapılan seçime (124) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adlan yazılı zevat hizalarında gös
terilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Malatya Kocaeli 

Hamdi özer Lütfi Tokoğlu 
Üye 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

1. Macit Zeren 116 
2. Hayri Mumcuoğlu 105 
3. Mehmet Ünaldı 95 
4. Sırn Atalay 4 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri için ya

pılan seçime (127) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalannda göste
rilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye üye 
Denizli Kütahya 

Ali Kemal Turgut i. Etem Erdinç 
Üye 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

1. Yusuf Ziya ayrım 116 
2. Necip Mirkelâmoğlu 113 
3. Muzaffer Yurdakuler 115 
4. Akif Tekin 2 
5. Nahit Altan 1 
6. Arslan Bora 1 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Divan Kâtiplikleri için 

yapılan seçime (128) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

0. 

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

Tasnif Heyeti 
üye üye 

İstanbul Tabiî Üye 
Z. Gümüşoğlu Sami Küçük 

Üye 
Sivas 

Nurettin Ertürk 

0. Kürümoğlu 112 
M. Çamlıca 111 
A. Saraçoğlu 109 
H. öztürk 104 
Â. Ünlü 102 
Z. Tüzün 99 
Boş 2 

BAŞKAN — Aldığımız neticelere göre, muh
terem oylarınızla Başkanlık Divanı seçilmiş bu
lunuyor. Bu suretle Sayın Mehmet Ünaldı, Sa
yın Hayrı Mumcuoğlu, Sayın Macit Zeren Baş-
kanvekilliklerine seçilmişlerdir. 
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İdare Amirliklerine de Yusuf Ziya Ayrım, 
Muzaffer Yurdakuler, Necip Mirkelâmc-ğlu se
çilmiş bulunmaktadırlar. 

Divan Kâtipliklerine, Orhan Kürümoğlu, 
Mehmet Camlıca, Hüseyin östürk, Abdülke/mı 
Saraçoğlu, Zerin Tüzün, Adil ünlü arkadaşları- ] 
mız seçilmiş bulunmaktadırlar, I 

Kendilerine ve Senatomusa bu vazifelerin 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 

Gündemde başka müzakere edilecek bir şey 
bulunmadığı için gelecek Birleşimimizi 24 Ka
sım Salı günü saat 15.00 e kararlaştırmış bulu
nuyoruz. Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

5. — SOKULAR YE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •—• Cumhuriyet Senatosu Malatya Uy esi 
Hamdı Özer'iıı, Malatya Kayısı Kooperatiflerine 
dair, yazılı soru önergesi ve Ticaret Balenin Gür
han Titreksin cevabı (7/680) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişik sorularımın Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

26 . 6 . 1970 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

1. Malatya Kayısı Kooperatifi ne zaman 
kurulmuştur ve Çuko Birliğe hangi sebeple 
bağlanmıştır?. 

2. Sonra Çuko Birlikten çıkarılmasının se
bebi nedir? 

3. Çuko Birlikten çıkarıldıktan sonra Ma
latya Kayısı Birliği Bakanlığın emriyle han
gi. tarihte kurulmuştur? 

4. 23 . 6 . 1969 tarihinde Malatya Kayısı 
Birliğinin kurulması Bakanlıkça kabul edil
diği halde neden bugüne kadar teşkilâtlan
mamış tır? 

5. Birliğin çalışabilmesi için 5 milyon lira
lık kredi sağla-nmanıasmın sebebi nedir? Aynı 
gaye ile kurulan Fisko, Tariş, Çuko ve Güney 
Doğu birliklerine ne miktarda mubayaa kre
disi sağlanmıştır? 

0. Malatya Kayısı Birliğinin çalışabilmesi 
için istenilen 5 milyon lira verilecek midir? 

j 7. Malatya Kayısı ürününün bu sene fazla-
i lığı dolayısiyle bunun değerlendirilmesi ve müs-
! tahsilin mutazarrır edilmemesi için ne gibi 

tedbir ve yardım düşünülmektedir? 

I 8. 1960 yılından beri Çuko Birlik bünye-
| sinde çalışan memurlardan şimdi açıkta kalan 
| kmıss var mıdır? Varsa hangi sebeple bun-
j lar açıkta ve mağdur vaziyette bırakılmıştır? 

ı 
! T. O. 
| Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube Renizi ve No. 11-307/33 

Konu : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 . 1970 tarih ve 10631-7/680/7817 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özerin 26 . 6 . 1970 - 10631-7/680 sayılı öner
gesi tetkik edildi: 

1. Malatya Kayısı Tarım Satış Kooperati
fi 1960 yılında kurulmuş ve kredi müessesesi 
olan T. C. Ziraat Bankası müstakil kooperatif
lere kredi açmadığı, için, krediden faydalan
malını sağlamak gayesiyle kooperatife en ya
kın birlik olan Çuko Birliğe bağlanmıştır. 

2. Çuko Birlikten çıkarılmamış, Kooperatif 
Genci Kurulu, Anamukavelename gereğince ve 
kurulacak Kayısı Satış Kooperatifleri Birliği
ne bağlanmanın faydalı olacağı kanaatiyle 
Çuko Birlikten ayrılma kararı almıştır. 
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3. Malatya Kayısı Tanm Satış Kooperatif
leri Birliği 28 . 6 . 1969 tarihinde kurulmuş
tur. u 

4. T. C. Ziraat Bankası kaynaklarının el
vermemesi ve Birliğe kredi sağlanmaması yü
zünden, mezkûr birlik teşkilâtlanamanııştır. 

5. a) T. C. Merkez Bankasından reeskont 
imkânı sağlanamaması, 

b) 1970 yılı çalışma programiyle T. S. Ko
operatifleri ve Birlikleri için tesbit edilen plas
man limitinin müsait bulunmaması, 

c) T. C. Ziraat Bankası kaynaklarının el
vermemesi, 

d) Birliğin ödenmiş sermayesinin 200 li
radan ibaret olması, sebepleriyle, birliğe kredi 
sağlanamamıştır. 

1969 - 1970 kampanyasında, Fisko Birliğe 
625 milyon, Tarişe 572 milyon, Çttko Birliğe 500 

milyon, Güney - Doğu Satış Kooperatifleri Bir
liklerine (5 birlik) 79 milyon lira mubayaa 
kredisi tahsis edilmiştir. 

6. T. C. Ziraat Bankası kaynaklarının el
vermemesi sebebiyle bu sene birliğe kredi tah
sisi mümkün görülmemektedir. 

7. Bu kampanyada birliğe kredi temini 
mümkün olmadığından, ancak önümüzdeki kam
panyada gerekli la*edinin temini ile birliğin 
faaliyete geçmesi sağlanacaktır. 

8. Malatya Kayısı T. S. Kooperatifinin 
24 . 11 . 1968 tarihine kadar ve bu tarihten son
ra Çuko Birlik bünyesinde çalışan memuru 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Gürhan Titrek 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

9 NCU BİRLEŞİM 

19 . 11 . 1970 Perşembe 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I Ş L E R 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


