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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Trab
zon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu'nun tâyi
ninin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğuna dair Cumhuribaşkanlığı tezke
resi okundu, bilgi edinildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri adına, Cumhuriyet 
Senatosu Başkan ve üyelerinin 39 neu Cumhu
riyet Bayramını kutluladığmı bildiren Genel
kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'm ya
zısı okundu Senatonun mukabil hissiyatının Ge
nelkurmay Başkanlığına iblâğ edileceği Başkan 
tarafından bildirildi. 

Başkanlık Divanı, (3 Başkanvekili, 6 Divan 
Kâtibi ve 3 îdare Âmiri) seçimi konusunda bir 
müddet görüşüldü. 

Başkanlık Divanının terekküp tarzı üzerin
de daha önce partilerarasında görüş birliğinin 
sağlanabilmesi için Birleşimin 2 . 11 . 1962 Cu
ma gününe bırakılması hakkında partiler Sena
to Grup Başkanlarının müşterek önergesi okun
du, kabul edildi. 

2 . 11 . 1962 Cuima günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Kâitip 
Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli), Tank Renizi BaJltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapa/cağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı var, gündeme geçi
yoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Başkanlık Divanı için : 
(3 Başkanvekili, 6 Divan Kâtibi ve 3 İdare 

Âmiri seçimi) 
BAŞKAN — Efendim, üç Reiövekıli, 6 kâ

tip, 3 idareci üye seçimi için 'dün kabul buyur
duğunuz önerge üzerine Grup Başkanları top
lanmışlar ve bir yakınlaşma zemini aramışlar
dır. Maalesef, bu mesai müsbet bir netice ver
memiştir. Bu itilbaıla çalışmalarımıza kaldığı 
yerden devam ediyoruz. Söz sırası sayın Yıl
dız'indir. Buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; dünkü müzakerele
rimiz uzun sürdü, faikat bir neticeye varama
dık. Şiımdi aynı görüşmelere devam ediyoruz; 
müsaade ederseniz bendenizin de kaitıldığı bu 
devaımlı görüşmeleri, eski tabiriyle «enne» mi
dir, «inne» midir şeklinde tefsir buyurmayınız. 
Evvelâ Anayasa görüşümüze temas etmek isti
yorum. 

Anayasa görüşümüzde, bağımsızların ve 
grup kuramıyacak miktardaki partilerin de 
Başkanlık Divanına katılmalarının doğru ola
cağı kanaatindeyiz. Bunun alksine hüküm ol-
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madiği gibi, Anayasanın bugünkü ifadesine vü
cut veren eski 'müzakereler, Kurucu Meclis 
Anayasa Komisyonu üyelerinin, Kurucu Mec
lisin iki kanadındaki bugünkü fikirleri topye-
kûn görüşümüzü desteklemektedir. Gerçekten 
84 ncü mıadide; Partti grupları kuvvetleri ora
nında katılırlar 'diyor. Dün de arz ettiğim gibi 
Başkanlık Divanını paylaşılar, demiyor. Kesin 
olarak kanaatimiz, ımademki Başkanlık Divanı 
Senaltonun görevli bir makamıdır, onun namı
na iş ıgörür; o halde Par t i gruplarının görevi
nin bahis konusu olmamak, statüleri bahis ko
nusu olmamak, ıdaha doğrusu grupların hüviye
t i bahis konusu olmamak suretiyle buna katıl
maları doğru lölur kanaatindeyim. 

Bir noktayı ben anlamadım. İzah edeyim: 
Geçen 'sene Başkanlık Divanının kurulması için 
yapılan görüşmelerde varılan bir anlaşma var
dır. Bu anlaşma da, A. P. Grupunun teklif et
tiği veçhile kabul edilmiştir. Bunda, Cumhuri
yet Halk Partisinin, Millet Meclisine ait tekli
finin, ancak bu kabul edildiği takdirde, kabul 
edileceği hükmü vardı, ve iki taraf anlaşmıştır. 
Şimdi görüyoruz ki, Millet Meclisi seçimlerin
de eski anlaşma aynen uygulanmakta ve onlar
da bir değişiklik olmamaktadır. Fakat Senato
da bir değişiklik yapılmak istenmektedir. Bu 
da gösteriyor ki, evvelce yapılan centilmen an
laşmalarının tahakkukunda, takınılan tutumun 
tam uygulanması istenmemektedir. Sonra 
kontenjan bahis konusu değilken, Başkanlık 
Divanına falan partiden beş üye dendiği za
man şunu da hesaba katmak gerekir. Başkanlık 
Özellikle diğer üyelerden çok farklı bir ağırlık 
taşır ; bunu da açıkça belirtmek lâzımdır. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı her bakımdan 
Ba-şkanvekilleri ile kıyas kabul etmiyecek bir 
statü içindedir. Evvelâ Başkan, Cumhurbaşka
nının vekilidir. Ayrıca bütün yetkileri ile kıyas
landığı takdirde Başkana özel hakları ve temsil yet
kisinden başka Senato toplantılarına istediği za
man Başkanlık eder. Ve Başknlık Divanının idare
sine büyük kısmı ile hâkim olur. Bu derecede 
farklı bir kimseyi bir Başkanvekili ya da bir 
kâtip kontenjanı ile kıyaslamak, bir idare âmi
ri kontenjanı ile kıyaslamak katiyen mümkün 
olamaz. Onun için, kanaatimce, evvelâ konten
jandaki her üyenin statüsü önemli rol oynar. Ay
rıca, işittiğimize göre, Millet Meclisinde geçen 
seneki anlaşma bu sene de tatbik edilmiş bu-
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Ummaktadır. Millet Meclisi her ne kadar bizi bağ
lamazsa da Millet Meclisinde beş part i temsilci
sinin hazırladığı seçimler için lâzımgelen hü
kümleri ihtiva eden bir de Tüzük meselesi mev
cuttur. Bu da bizi bağlamaz ama referans mahi
yetinde bir fikir verebilir. Bunu sizlere arz et
miş oldum. 

5 parti temsilcisinin katıldığı bir toplantı ya
pılmış, herhalde müzakereler, münakaşalar ol
muş, neticede şöyle bir esasta anlaşmışlar. O 
anlaşmada aynen şöyle der : 

«Mecliste temsil edilen siyasi part i grupları
nın milletvekilleri sayısı toplamının oranına gö
re Başkanlık Divanında her parti veya grup tem
sil edilir.» denmektedir. 

«Yukardaki fıkrada, Başkanlık Divanı üye
likleri, siyasi part i grupu ve siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlar tesbit edildikten sonra, 
oranların büyüklüğü sırasına göre dağıtılır.» 

Şimdi, orada böyle bir tasarı vardır. 
Burada, özellikle üzerinde durduğum husus, 

nihayet bir münakaşa, partili, partisiz, bağım
sız veya bir grup kuramıyacak sayıda olanla
rın Başkanlık Divanına katılmaları için bir oran 
tesbit edileceği hususudur. 

Başkanlık Divanının ve sonra eski (Kurucu 
Meclis) Anayasa Komisyonu üyelerinin mütalâa
sı da, demin burada açıkça ifade ettiğim şekil
de olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 

Sonra bir noktayı arz etmek isterim : Baş
kanlık Divanı Senatonun faaliyetlerini tanzim
le görevli olduğuna ve yalnız siyasi partileri ida
re eden bir makam olmadıkına göre, bir heyetin 
faaliyetlerini idare eden makam, münhasıran si
yasi partilerin kontenjanından gelenlerle tem
sil edilir demek, zannedersem, hiçbir kurulun 
Başkanlık Divanının kuruluşuna hâkim olan 
prensiplerle bağdaşamaz. 

Fiilî duruma bir göz atalım; bir partinin 28 
üyesi vardır, 3 kontenjana sahiptir, bir partinin 
36 üyesi vardır, ona da 3 kontenjan verilmiş, 
diğer bir grup aynı statü içinde Senatör hü
viyetini haiz olan, Cumhurbaşkanlığı Kontenja
nından seçilenlerle, Tabiî üyelerden müteşekkil 
36 kişidir, bunların Başkanlık Divanında tem
silcisi bulunamaz demek, aklın kabul edeceği 
yol değildir. Kendisinden az üyelerden müteşek
kil bir grup 3 kişi ile Başkanlık Divanında tem
sil ediliyor, buna rağmen, ondan fazla olan top-
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tuluklar Başkanlık Divanının fonksiyonu, anla
yış bakımından, zannederim, temsili ifade eder. 

•Sonra bir nokta i nazar dün burada müdafaa 
edildi. Buna göre 3 parti Başkanlık Divanında 
temsil ediliyor. Başkanlık Divanmclaki temsilci
likleri bölüşüyorlar. Anayasanın 84 ncü madde
si; Başkanlık Divanı temsilcilikleri bölüşülüne-
mij^or. Parti grupları kuvvetleri oranında Baş
kanlık Divanına katılırlar diyor. Anayasanın 
ifadesi* böyledir. Ayrıca, tekrar ediyorum, 85 nci 
maddede, siyasi parti grupları kuvvetleri ora
nında Meclis faaliyetlerine katılırlar, diyor. Bu
na göre, demekki, Meclis faaliyetlerine katılma 
kuvvetleri oranındadır. Acaba, Başkanlık Diva
nı Meclis faaliyetlerinden değil mi? Meclis faa
liyetinden ise, evet. o takdirde siyasi partiler 
katılsın deniyor. 

Komisyonlar da Meclis- faaliyeti içinde, oldu
ğuna. göre komisyonlara da katılmasınlar denebi
lir mi? Parti grupu olmıyanlar, C Başkanlığı 
kontenjanı, bağımsızlar komisyonlara da katıl
masınlar denirse bunun senatörlük vasfı bakı
mından üyeler arasında fark değil mi? Çünkü, 
Meclis faaliyeti içinde şu,- bu diye bir ayırma yok, 
Meclis faaliyetlerinin heyeti umıımiyesi vardır. 

Şu halde, paylaşılır demiyor. Aksi takdirde 
böyle bir gerekçe,'parti grupü kuramıyan 57 ki
şinin Meclis faaliyetinden menedilmesi veya ka
tılmaması "ifadesinden başka bir mâna taşımaz. O 
halde, katılamaz demenin bir hukuki görüş olma
dığı, ne kadar hukuk görüşleri zorlansa da böy
le bir gerekçe imal etmedin. çok güç olacağı 
hakkındaki görüşümü tekrar arz etmek isterim. 

' 'Sonra,'bu maddeyi böyle tatbik edelim, öbür 
maddeyi şöyle tatbik edelim demek, yani 85 e gö
re bütün üyeler komisyonlarda vazife alırlar de
mek ve 84 ncü maddeye göre de bağımsızlar Baş
kanlık Divanında bulunamaz demek acaba Ana-
yasa görüşüne uygun mudur? 

Bir de tarafsızlar meselesine temas etmek is
terim : Başkanlık Divanının bu şekilde kurulu
şunu gerektiren tecrübeler ve dersler ve taraf
sızlık vasfı, Başkanlık Divanı seçimlerine taraf
sızların da katılması için müspet bir puvandır, 
bağımsızların Başkanlık Divanı seçimlerine ka
tılması için müspet bir puvandır. 

Çünkü, parti grupları oranında katılması me
selesi, Başkanlık Divanının tarafsızlığını temin 
içindir. Tecrübelerle sabit olmuştur ki, Meclisleri 
tarafsız Başkanlık Divanı daha iyi idare edebilir. 
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Başkanlık Divanı seçimlerine tarafsızların da ka
tılmasının bundan iyi gerekçesi olamaz. Tama-
miyle gerekçenin aradığı bir esbabı mucibe- olur, 
bu. 

Sonra, Başkanlık Divanına başka bir partinin 
kontenjanından seçilebileceği öne sürüldü. Her 
defasında, 'her Başkanlık Divanı üyesi inlıilâl et
tikçe biz de seçime katılalım, boşalan yere bizden 
seçilsin demek, bence savunması güç bir görüş 
olur. Eski kontenjan kimde ise, inlıilâl eden yere 
yine o topluluktan seçilmesi şarttır. 

1961 Başkanlık Divanı seçimlerinde anlaşma
ya varılınca A. P. nin 69 senatörü varken, Baş
kanlık Divanında 4 kişi ile temsili yöterli gör
düğü halde, şimdi 61 e inen üyesi ile Divandaki 
üye sayısını artırmak istiyor. Bu ters oranlı ar
tış iddiasının da galiba ters bir baza dayandı
ğını temsil için ortaya atıldı. 

Sonra bir ıgörüş daha vardır. Bu görüş beni üz
müş olan bir görüştür. Deniyor ki, «Efendim, Baş
kanlık Divanı üyelikleri parti grupları tarafından 
paylaşılsın, onların kontenjanına konsun, bâzı 
partiler kontenjanından, bunlar namına fedakâr
lık yapsınlar, birer üye oraya verilsin, affedin, 
bir tâbiri yine kullanacağım : Bir atıfetle ma
kam tevzi edilmez. 

Bu, bir lıaksa ki, Anayasaya göre böyledir. 
hiçbir gTupun, partinin böyle bir atıfete ihtiyacı 
yoktur. 

Bu iş .görüşülürken, burada Sayın Sarıgöllü 
dediler ki, iki fonksiyon vardır; birisi : Parti di
siplinine bağlı fonksiyon; diğeri ise; parti disip
linine bağlı olmıyan fonksiyon. Şu halde; Baş
kanlık Divanının bu iki fonksiyonunun bulunuşu 
Senatonun kuruluşunun tabiî bir icabı olur. 

Parti dışı üyeler katılmasın deyince; şimdi, 
Senatonun 183 üyesi vardır. Bunun 126 sınm ar-
zulariyle yapılacak bir seçimle kurulacak Baş
kanlık Divanının tem mânasiyle âdil bir kuruluş 
olacağına inanamıyorum. Dün de ifade ettiğini 
gibi, bu, 126 olmaz da 90 olabilir. 36 bağımsızı da 
hesaba katınca o takdirde azınlığın kuracağı bir 
Başkanlık Divanı Senatoyu idare etmiş olacak ki, 
bunun nasıl savunulacağını merakla beklerim. 

Bir görüş daha savunuldu. Buna da kesin ce
vap vermek isterim : Dendi ki, 'bağımsızlar da 
seçilebilir. Dikkat buyurun, bağımsızlar da seçi
lebilir. Başkanlık Divanında zaten iki bağımsız 
vardır. Ama, kontenjanı tesbit edelim, bağımsız
lar yine Başkanlık Divanı seçimlerine katılsın. 
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İyi ama, böyle dışardan seçime katılmakla Baş- j 
kanlık Divanına seçilemiyeceği de ortada. Bunun 
mümkün olmıyacağmı, bu'görüşü savunanlar be-, i 
nim kadar bilme/, mi? Kontenjanı 13 kişi olarak 
tesbit edelim. Bir bağımsız üye de seçime katıl
sın. Katılsın ama nasıl kazanacak, nereden ka
zanacak? Başkanlık Divanına nasıl oy alıp katı
lacak? 

Muhterem arkadaşlarım, ne hukuk anlayışı 
ile, ve ne de siyasi görüşte ve ne de mukayeseli 
hukukta mesnedi bulunmıyan bu ıgörüşü benim-
siyemiyeceğiz. Ve mutlaka Başkanlık Divanını 
kurarken, grupların, parti kuramıyacak miktar- I 
da olanların siyasi parti kontenjanı nisbetinde 
katılmaları gerektiğini ve buna aykırı bir görü
şün olamıyacağını samimiyetle ifade edeyim; şu I 
şekilde bir ifade ile de bunu Yüksek Heyete arz I 
edeyim : Bu göri'ş demek ister ki, benim görü- I 
şüm, hukuki mesnedi olmıyan bir ıgörüştür; ama I 
ne yapayım ki, ıgönlüm, kanaatim böyle istiyor. I 

Kanaatimce; böyle bir görüş hâkim olmasın. I 
Geleneklere, Anayasaya uygun ve ona vücut ve- I 
ren görüşlere uygun ve dünyadaki görüşlere uy- I 
gun bir Başkanlık Divanı kuralım. 1 

Hürmetlerimle. 1 

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

Efendim, bu konuyu dün iki saat görüştük. Bu 1 
görüşmelerin sonuna doğru bir yeterlik Önerge- I 
si verilmişti. Bu önergenin oya konulacağı sıra- I 
da partilerin grup başkanlarınca imzalanan müş- I 
terek bir önerge geldi. Bir anlaşma zemini ha- I 
zırlanabilmesi için görüşmelerin bugüne bırakıl- I 
ması istendi. Oylanan bu önerge sonunda görüş- | 
meler bugüne bırakıldı. Şimdi Yüksek Başkan- I 
lıkça açıklandığına, göre bir anlaşma imkânı ol- I 
manıış. Bir yeterlik önergesi de Başkanlık Di- I 
vanında durmaktadır. G-rup başkanlarının dün I 
ve bugün devam eden görüşmelerde ve gerekse I 

. bugün Senatoda noktai nazarlarını muhafaza I 
ettiklerine göre, bu görüşmelerin ilânihaye de- I 
vam etmesinde ben bir fayda düşünemiyorum. I 
Yeterlik önergesi bulunduğuna göre, bu önerge- I 
nin oya konulmasını teklif ediyorum, hürmetle- I 
rimle. I 

BAŞKAN Efendim, dün verilen önerge, I 
bugünkü müzakereler için muteber değildir; I 
teamül böyle teessüs etmiştir. Teamüle göre I 
dün verilen önerge, bundan önceki bir celsede I 
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verilmiş olan bir önergeden bugünkü müzakere
ler için istifade edilecek kuvvette değildir, 

Bu itibarla ancak bugün bir kifayet önerge
si verilirse, bu yüksek oylarınıza arz edilebilir. 
Şimdi Sayın Necip Danışoğlu bir yeterlik öner
gesi vermiş bulunmaktadır. 

Fakat, bu arada Sayın Ömer Ergül arkada
şımızın verdiği bir takrir vardır ki, bu takrir 
Başkanlık Divanınca seçimle ilgili bir takrir ola
rak telâkki edilmemektedir. Binaenaleyh, bizim 
bugünkü gündemdeki maddemiz seçim yapılma
sıdır. 

Nüvit Yetkin arkadaşımızın bir önergesi var. 
Seçim hususunda her hangi bir prensip kararı 
alınması, Anayasa hükümlerine göre bugünkü 
seçim dolayısiyle kabil değildir. O itibarla ken
disine önergeleri izah etme hakkını tanıyaca
ğım, fakat Başkanlığınızın kanaatine göre : Se
çim bir usulî muameledir. Kendilerinin verdik
leri takrir ise doğrudan doğruya Senatoyu bağ
layıcı ve Senato kararını intacedici bir taleptir; 
okutuyorum. Ondan sonra bu hususta kendisine 
söz veririm. Ve yüksek reyinize istihsal ederim. 
Buyurun, okuyun. 

Yüksek Riyasete 
Anayasanın 84 ncü maddesinin. (Meclisle

rin Riyaset Divanlarının oranları nisbetinde si
yasi partilerden terekkübedeceği) değil (Siya
si partilere verilecek kısmın oranları nisbetinde 
tevzi olunacağı) veya diğer tâbir ile (siyasi par
tilerin Riyaset Divanına oranları nisbetinde iş
tirak edeceği) şeklinde anlaşılıp tatbik olunma
sı gerektiği hususunun karara bağlanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

BAŞKAN — Buyurun Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, aziz arkadaşlarım, dün burada Yüksek 
Riyasetçe Saim Sarıgöllü arkadaşımızın imza
sını taşıyan bir takrir okundu. Bu takrirde, Ana
yasanın 84 ncü maddesinin, bağımsız Senato üye
lerinin Riyaset Divanına katılmalarına mâni bu
lunduğu esbabı mucibesiyle, sadece siyasi parti 
gruplarından Riyaset Divanının terekkübetmesi 
kanaati ileri sürülüp, bu anlayış içinde aday gös
terilmiş bulunmakta idi. Şimdi bu suretle Ana
yasanın 84 ncü maddesi hakkında bâzı Senato 
üyesi arkadaşlarımızın bir kanaat taşıdıkları ve 
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bu kanaati taşımakla da yetinmiyerek bunu bü
tün Senatoya gelenek halinde teşmil etmeye ça
lıştıkları anlaşılıyor. Halbuki Yüksek Senato 
içinde bu kanaatin aksine, 84 ncü maddenin Ri
yaset Divanının teşkilinde siyasi partilerin 
oranlan nisbetinde katılacağı ve fakat Riyaset 
Divanının onlardan terekkübedeceği yolundaki 
bir anlayışa aykın kanaat taşıyanlar mevcut
tur. öyle olunca; bu prensip mevzuunun Yük
sek Senatoca halledilmesi zarureti vardır. Ve o 
derece vardır ki, dün bâzı arkadaşlarımızın 
söylediği gibi, icabında Anayasanın asıl korun-
masiyle vazifeli bir kazai organ olan, Anayasa 
Mahkemesine Senatonun bu karan intikal ede
bilsin. 

Muhterem Başkanımız dün ifade buyurdu
lar ki, «bir anlayış teessüs etsin ve bu suretle 
hareket edelim. İcabında Anayasanın kazai or-
ganlan vardır, tatbikat tarzı bakımından bu ka
zai organlar meseleyi hallederler.» Bir karar or-
ganma bit seçim işlemi intikal ettirileımez; 
çünkü bu işlem Senatonun iç politikasına ait 
bir husustur. Ama, bu seçim hakkında Sena
tonun alacağı bir karar Anayasa Mahkeme
sine intikal ettirilebilir. Bu bakımdan Anaya
sanın, anlayışı şu merkezdedir veya bu mer
kezdedir diye, bir nihai karar almak çok 
yerinde olur. Seçimi Anayasa Mahkemesine in
tikal ettirmenin tek yolu budur. 

Sonra dünden beri müzakere cereyan et
mektedir; muhtelif hatip arkadaşlarımız çıkıp 
burada konuşmuşlardır. Ve bendeniz de söz 
alanlar arasmdayım ve söz sırası da bende bu
lunmaktadır. Kifayeti müzakere takriri kabul 
buyurulduğu takdirde o husustaki noktai naza
rımı arz edeceğim. Şimdi şunu arz edeyim ki ; 
bu kadar uzun konuşmalardan sonra konuşmalar 
kâfi görülmüştür, seçime gidilecektir demek ol
maz. Konuşmaların neticesini bir karara mutlaka 
iktiran etmesi zarureti vardır. Biz burada şa
hısların propagandasını yapmak için değil, 
her hangi bir prensip mevzuunu, Anayasanın 
ne tarzda anlaşılması lâzımgeldiği hususunda, 
birbirimizi ikna etmek için konuşuyoruz ve bu
nu da mutlaka Senato kararı haline getir
mek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla takririmi 
arz ediyorum takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, ne hususun
da konuşacaksınız? Seçim üzerine mi, yoksa 
Sayın Yetkin'in takriri üzerine mi? 
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FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, hem takrir üzerinde olacak, hem de usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Hayır efendim, şimdi söz 
veremiyeceğim. Kifayet takrirleri var, on
ları ıttılaınıza arz edeyim, ondan sonra takrir
ler aleyhinde söz istiyenlere söz vereceğim. 

Efendim, kifayet takrirlerini reylerinize arz 
etmeden önce, Sayın Yetkin'in teklifinde Ana
yasada, siyasi parti gruplarından başka ve 
onun haricindeki grupların veyahut topluluk
ların seçilip seçilmiyeceği meselesinin bir 
karara bağlanması istenmektedir. Başkanlı
ğınızın tatbik edeecği içtüzük, 1 Kasım günü 
Başkanlık Divanının seçimiyle meşgul olunma
sını emretmiştir. Binaenaleyh Anayasanın 84 
ncü maddesinin tefsirine gidilirse, ki Senato
nun tefsir hakkı olmaması bakımından da, 
bunun üzerinde münakaşalar uzayıp gidecek
tir. Tüzükte âmir hüküm seçimlerin 1 Kasımda 
yapılmasıdır. Bu hüküm bakımından Önergeyi. 
oyunuza arz etmiyeceğim. O itibarla, kifayeti 
müzakere takririni oylarınıza arz edeceğim, 
takririn aleyhinde konuşmak istiyen olursa, ancak 
onlara söz vereceğim. Kifayet takririni okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divanı mevzuundaki vâki müza

kereler neticesinde durum tavazzuh etmiştir. 
Müzakerenin kifayetinin oya arz edilmesini 

saygılarımla rica ederim. 
Rize 

Necip Danişoğlu 

BAŞKAN — ikinci bir takrir var, onu da 
okuttuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Yüce Senato verimsiz 

çekişmelerin üstündedir. Seçimlere geçilmesini 
arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — iki kifayet takriri aleyhinde ko
nuşmak serbestir; konuşmak istiyen varsa 
buyursun... Olmadığına göre kifayet takrirleri
ni oyunuza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 



C. Senatosu B : 
Seçimlere geçiyoruz, puslalar dağıtılacak

tır. Fakat arkadaşlar, seçimden evvel grupla
rın, adaylarını tekrar beyan etmelerini rica 
edeceğim. Evvelâ Adalet Partisinden bağlıya
cağım. Adalet Partisi Başkanlık Divanına gön
derdiği 1 , 11 . 1962 tarihli tezkeresinde, Baş
kanlık Divanına seçilecek Başkanvekili adayı 
olarak, sayın Fikret Turhangil'i, idareci üye
liğe «ayın Tokoğlu'nu, Divan kâtipliklerine sa
yın Zeren ve önal'ı teklif etmektedir* Dün söz
cü olarak konuşan arkadaşımız Saim Sarıgöllü 
üçüncü kâtiplikten, diğer siyasi partilere ve
rilmesi kaydiyle, vazgeçtiklerini beyan etmiş
tir. Binaenaleyh Adalet Partisi Başkanlık Di
vanı adayları 'bu sayın arkadaşlardan mürek
keptir. 

Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını arz 
eldiyoruım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği aday
lığına Sayın Sırrı Atalay. Divan Kâtipliği aday
lığına Sayın Ahmet Naci Arı, Nizamettin öz
gül. Orantıları müsait olmadığı için idareci 
üye adayı göstermiyorlar. 

Sayın Y. T. P. Grup Başkanı, lütfen aday
larınızı gösterir imisiniz. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUP BAŞKA
NI CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Adayları
mızın isimleri yazılıdır. Yalnız kâtiplik için 
Rahmi Arıkan yerine, Ahmet Çekemoğlu'nu 
gösteriyoruz, böyle bir değişiklik yapıyoruz 
efendim; Rahmi Arılkan yerine Ahmet Çekem
oğlu'nu aiday olarak gösteriyoruz; diğerleri 
aynudır. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisinin Baş
kanlık Divanına gösterdiği adayları okuyorum. 

Başkanvekilliğine Sayın Tigrel (Diyarba
kır), İdare üyeliğine Sayın ihsan Akpolat 
(Muş), Divan Kâtipliğine Sayın Ahmet Çekem-
oğlu (Sivas). 

Efendim, sayın üyelerden Ömer Ergül'ün 
bir teklifi vardır, adaylık ifade ettiği için, bu
nu da okutuyorum. 

Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğine 

Turhan Kapanlı'nm, Kâtipliğe Sadık Artuk-
maç'ın, İdare Amirliğine Kâmil Karavelioğ-
lu'nun adaylığım arz ve teklif eylerim. 

(Cumhurbaşkanınca seçilen 
üye) 

Ömer Ergül 
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BAŞKAN — Aynı mahiyette sayın Ağır-

naslı arkadaşımız sayın Artukmaç arkadaşı
mızı Divan kâtipliğine aday teklif ettiklerine 
dair teklifleri de vardır. Adalet Partisi Grup 
Başkanı sayın Cahit Okurer'imde 'bir teklifle
ri varıdır. Onu da arz ediyorum. Okuyacaklar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Refik Ulusoy'dan açılan kâtiplik adaylığı

na partimizce Neşet Çetintaş'm kabul edildiği
ni arz ederim. 

A. P. Senato Grup Başkanı ' 
Cahit Okurer 

BAŞKAN — Bu suretle sayın Neşet Çetin-
taş da bir kâtiplik için aday gösterilmektedir. 
Sayın Senatör Refik Ulusoy A. P. listesindeki 
kâtip adaylığından feragat ettiklerini beyan 
etmiştir. Onu da okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Adalet Partisi listesindeki kâtip adaylığın

dan feragat ettiğimi arz ederim. 
Manisa 

Refik Ulusoy 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu Başkanı 
Sayın İzzet Şener arkadaşımızın Divana verdi
ği 30 . 10 . 1962 tarihli tezkereyi, şayet ken
di partilerine idareci üyelik tahsis edilirse, 
Sayın Senatör Mansur Ulusoy'un, Kâtiplik için 
de Neşet Çetintaş'm partice aday gösterildiği 
ifade eden tezkereyi ıttılaınıza arz ettim. Bu 
suretle partilerin ve "arkadaşlarımızın göster
dikleri muhtelif adaylar tamamiyle anlaşılmış 
oldu. Şimdi İçtüzüğün altıncı maddesi mucibin
ce evvelâ Başkanvekilleri seçimini yapacağız. 
Ad'ay olanlar ıttılaınıza arz edilmiştir. Bu se
çimlerden .sonra yapılacak tasnifi idare etmek 
üzere üç arkadaşın Tasnif Heyetine intihabını 
kur'a çekmek suretiyle yapacağım. 

Hüseyin Ralpaklıoğlu (Kayseri) (Burada 
sesleri) 

Yusuf Demirdağ (Trabzon) (Burada sesleri) 
Zeki Arsan (Çorum) (Burada sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen Tasnif Heyeti ön sıra

da yerlerini alsın. 
Oy toplama muamelesine başlıyoruz. Arka

daşlar sol taraftan gelerek oylarını kullansın
lar. Hemen diğer seçimlere geçebilmek için ar
kadaşların yerlerinden ayrılmamalarını rica 
edeceğim. 
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(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 

varsa lütfen kullansın. Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; yapılan seçimin 
sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri için 

yapılan seçime 137 kişi iştirak etmiş ve netice
de aşağıda adlan yazılı üyeler birinci turda 
hizalannda gösterilen oylan almışlardır, arz 
olunur. 

2 . 11 . 1962 
Üye Üye 

Yusuf Demirdağ Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Üye 

Zeki Arsan 

Fikret Turhangiî 
Sırn Atalay 
î. Hamit Tigrel 
Turan Kapanlı 
î. Şevki Atasağun 
Âmil Artus 
Kâzım Yurdakul 
Cemal Tarlan 
Etem Menemencioğlu 
Sadık Artukmaç 
Akif Eyidoğan 
Sıtkı Ulay 

73 
90 

103 
59 
10 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

BAŞKAN — (Bu neticeye göre Sayın Tigrel, 
salt çoğunluğu sağladığından birinci turda 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğine seçil
miş bulunmaktadır. (Sürekli alkışlar) Kendile
rini tebrik eder, başarılar dilerim. 

Şimdi geri kalan üç adaydan iki arkadaşı
mızı Başkanvekilliğine seçmek için ikinci tura 
•başlıyoruz. Namzetler; Sırrı Atalay, Fikret 
Turhangiî, Turhan Kapanlıdır.. 

Kâğıtlar dağıtılmıştır, kâğıt almıyanlar lüt
fen alsınlar. A harfinden itibaren isimler oku
narak seçime başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı?. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade ederse

niz, sayın milletvekili arkadaşımızın senatör
lerle beraber oturup, seçim esnasında içtüzük 
tetkik buyurma masını, ancak jmiHeıtvekillerine 
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ayrılan yerlerde oturup Senatonun faaliyetini 
takibetmesini rica ederim, özür dilerim. 

Oylama sonucunu arz ediyorum. 

Yü ksek Başkanlı ğa 
•Cumhuriyet. Senatosu Başkanvekilleri için 

yapılan seçime 143 üye iştirak etmiş ve netice
de aşağıda adlan yazılı üyeler 2 ncî turda hi-
azlarında gösterilen oyları almışlardır. 

2 . 11 . 1962 
Üye Üye 

Vusuf Demirdağ Hüsevin Kalpaklıoğlu 
Üye 

Zeki Arsan 

Fikret Turhangiî 
Sırn Atalay 
Turhan Kapanlı 
İ. Şevki Atasağun 

: 68 
: 86 
: 66 
: 10 

BAŞKAN — Hiçbir arkadaş mutlak ekseri
yeti sağlıyamadığı için üçüncü tura geçeceğiz. 
Yalnız arkadaşlar, tam bir selâmetle ««çimi ya
pabilmek için zarf da tevzi edilecektir. Lütfen 
oy puslalarmı bu zarflar içine koyarak oyları
nızı kullanmanızı rica edeceğiz. 

İBRAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) 
— Efendim, müsaade ederseniz, Heyeti Umumi-
yeye küçük bir maruzatım olacaktır. (Efendim, 
Başkanvekilliği için, benim, şahsi her hangi bir 
isteğim olmamıştır. Her hangi bir arkadaş tara
fından da namzet gösterilmiş değilim. Ben, geçen 
içtima yılı içinde, bu hizmeti yaptım. Bu hizmeti 
yapmanın mânevi zevkini bana duyurmuş olan 
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu defa bana rey 
vermek lütfunda bulunan arkadaşlarımın, bana 
rey vermemelerini rica edeceğim. Yani, işin uza-
maması için, reylerin, namzet olan arkadaşlar 
üzerinde teksif edilmesini, bilhassa rica edece
ğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşların zarfları yapıştır
mamalarını rica edeceğim. (Kâğıtlar mühürlü de
ğil, sesleri) 

Arkadaşlar, (tevzii edilen kâğıtların üzerinde, 
sarahaten, «Cumhuriyet Senatosu Başkanvekil
leri seçimi» ibaresi yazılıdır. (Böyle bir şey va
zıh değil, sesleri) 

Yanlışlık olmuş, değiştirilecek efendim. 
Oylama muamelesine başlıyoruz. 
(Oylar toplandı.) 
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BAŞKAN •—• Oyunu kullanmıyan arkadaş 

kaldı mil . . 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
'Tasnif heyeti mazbatasını okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
' Cumhuriyet Senatosu Başkanvekillikieri için 

yapılan seçime 139 üye iştirak etmiş ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler 3 ncü turda hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Hüseyin Kalpaklıoğlu Yusuf Demirdağ 
Üye 

Zeki Arsan 

Başkanvekillıiğine seçilen üyelerin aldığı oy 
adedi 

Sırrı Atalay 84 
Fikret Turhangil '68 
Turhan Kap anlı 68 
Kâzım Orbay 1 
Sıtkı Ulay 1 
Osman Kapanh 1 

1 Boş 1 

BAŞKAN — Üçüncü ve son turda oylamaya 
katılan sayın üye adedi 139 dur. 

Sayın Atalay : 84 oyla üçüncü turda izafi ço
ğunluğu sağladığı için Cumhuriyet Senatosu Baş-
kanvekili seçilmiştir. (Alkışlar) Kendisini tebrik 
eder, başarılar dileriz. 

ilki arkadaşımız sayın Turhangil ve Sayın Ka
panh !68 er oy almışlardır. Sayın Orbay'a bir, 
Sayın Ulay'a bir, boş, bir de Osman Kapanh 
diye bir oy çıkmıştır. Tasnif «heyeti olduğu gibi 
tesbit ettiği hususu Yüksek Genel Kurula arz et
miştir. Şimdi bu durum karşısında eğer Yüksek 
Genel Kurul tasnif Heyetinin oylama mazbata
sını tasdik ederse İçtüzüğün 6 ncı maddesinin 
son fıkrası gereğince «reylerde tesavi olursa ku
raya. müracaat edilir» hükmünü tatbik etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarla bu durum hakkın
da seçim oylama heyetinin mazbatası üzerinde 
reylerinizi almaya, ihtiyaç vardır. 

' Buyurum, (Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, İçtüzüğün 6 ncı maddesine göre 1 ve 2 
nci seçimlerde mutlak ekseriyet temin edilmediği 
takdirde 3 ncü seçimde en ziyade izafi ekseriyet 
kazananlardan istenilen adedin iki misli aday 
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(gösterilerek seçim devam eder ve izafi 'oyla en çok 
alanlar seçilir. İzafi oyla seçime başvurulduğu 
zaman, Sayın Fikret Turhangil, Sayın Turhan 
Kapanh ve Sırrı Atalay aday olarak bulunuyor
du. Bu üç aday için yapılan oylama neticesinde 
iki adayın birisinin isminin Osman Kapanh ola
rak yazıldığı oy puslasından anlaşılmış ve bu oy 
puslası tasnif heyeti tarafından hesaba katılma
mıştır. Seçimlerde adaylara rey verirken isim ve 
soy isminin yazılmasının sebebi kime rey verdiği
ni tercih ve onu ifade etmesidir. Bu ifade de kimi 
kasdettiği anlaşıhyorsa rey onundur. Ve rey ona 
hesabedilir. Maksat kimliğin tesbitidir. Tecelli 
edecek irade, işaretteki maksat kimi kasdettiği ve 
reyi kime verdiğinin ifadesidir. Şayet puslada 
Fikret Turhangil yerine yalnızea Turhangil ya
zılmış olsaydı bu muteber olmıyacak mıydı?.. Ka
panh soy adiyle verilen oylar nasıl muteberse 
aday olmıyan bir Osman'ın yanlışlıkla Osman 
Kapanh diye yazılması neticesinde hu oyun mu
teber sayılmamasına imkân yoktur. 

Seçimlerde, gerek Seçim Kanununun maksat 
ve mahiyeti, gerek seçim kurullarının çeşitli 'tat
bikatlarında ve mahkemelere intikal eden içtihat
larında açıkça ifade edilen husus, ad ve soyadm-
da imlâ hataları (dikkat buyurulacak nokta imlâ 
hatasıdır) başka bir kimsenin sarih olarak aday
lığını ifade etmiyorsa, isadece soyadı veyahut 
dsim yanlışlığından dolayı "bir reyin muteber 
addedilmesine imkân yoktur. Burada Osman 
Kapanh adında hiçbir kimse olmadığına ve 
Turhan Kapanh olduğuna göre Kapanlı'nm 
yanlışlıkla Osman Kapanh yazılması bu reyin 
muteber addedilmemesime cevaz vermez. Bu 
bakımdan Sayın Turhan Kap'anlı'nm 'seçildi
ği aşikârdır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bu hu
susta Seçim Kurulunun bir kararı var mıdır f 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Se
çim Kurulunun da kararları varır. Yanfi ki
min olduğu sarih olarak ifade ediliyorsa. Baş
ka aday olmadığına göre Kapanh bir oy faz-
'lasiyle seçilmiştir. Bu sebeple İçtüzüğün 6 ncı 
maddesinin son fıkrasının tatbikime lüzuım ve 
istiyaç olimadığı meydandadır. Arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Cahit Okurer. 
CAHİT OKURER (tzmiir) — Muhterem ar

kadaşlar; burada Turhan Kapanlı yerine Os-
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man Kapanlı yazılması hususunda bize ışık 
tutacak olan bir sene evvelki bir seçimdeki va
kıadır. Hatırlarsınız, o vakit Başkan seçimi 
yapılarken oyların tasnifinde İzzet Birand aday 
olduğu halde Remzi Birand yazılı olan oy pus-
lası muteber sayılmamıştır. (Remzi Birand da 
vardı, sesleri) 

Remzi Birand da vardı, fakat Senato üye
si değildi, bunu bütün arkadaşlar bilirler. Bu 
itibarla belki dışarıda Osman Kapanlı adı da 
vardır, isimleri yanlış olarak hafızalarına nak
şetmiş arkadaşlar bulunabillir. Bu mevzu İç
tüzük Komisyonunda müzakere olurken, ben 
bilhassa isim ve soyadının aynen yazılması hu
şunu üzerinde ısrarla durdum. Bu itibarla 
Yüksek Başkanlık Divanının da, bundan ev
velki bir seçimde böyle bir yanlışlık dolayı-
siyle bir oy pusulasının muteber sayıltaıadığı-
nı nazara alarak, karar vereceğini ümidediyo-
ruz. Kaldı ki Adalet Partisi Turhan Kapan
lı 'ya verilecek oyların Anayasa muvacehesin
de hiç birisinin muteber olmadığına da kaani-
dir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlar; mesele gayet basittir; bir okuyup yaz
ma meselesinden ibarettir. Senato üyelerinin 
hepsi okuyup yazma bildiğine ve hattâ Anaya-
feaya göre yüksek tahsil yapmaları şart oldu
ğuna göre arkadaşlarımızın yanlış yazma mese
lesi veyahut da ismi yanlış bellemeleri meselesi 
mevzuubahsolamaz. Eğer arkadaşlarımızın yan-
ilış yazdığı veyahut da Turhan Kapanlı yerine 
Osman Kapanlı'yi yanlış yazdığı meselesi mev-
zuubahsolursa o zaman Senato üyelerinin bilgile
rine ve tahsillerine bühtan olur. Bu bakımdandır 
ki, Osman Kapanlı kelimesinin sureti mahsusa-
da, kabul edilmiyecek bir oy olarak kullanıldığı 
neticesine varmak lâzımgelir. Binaenaleyh, kas-
dî olarak ve kabul edilmiyecek bir rey olarak 
bunu burada kullanan üyenin yazdığı iki kelime
den, burada bir kelimeyi alıp, diğerini almamak 
tesaviden uzaklaşmaş olur. 

Bundan evvelki konuşmalarımızda da belirt
tiğimiz gibi, partilerin kuvvet oranlarına göre 
üye bulundurmaları Anayasa icabından olduğu
na göre, esasen bir kur'aya gitmemek ve bu 
usulü tatbik etmemek de lâzımdır. Esas itiba
riyle, kuvvet oranına göre, bu üyeliğin doğru- I 
dan doğruya A. P. sine aidolması lâzımgelir ve | 

— 26 

2.11.1962 Ö: î 
kur'aya gitmeden doğrudan doğruya Fikret f ur-
hangil'in Başkan vekili kabul edilmesi icabeder. 
Her ne kadar tesavi halinde kur'aya müracaat 
edilir demekte ise de burada tesavi meydana 
gelmemiştir. Kur'aya müracaat edilmeyi icab-
ettiren böyle bir tesavi, ancak müsavi şartlar 
halinde rey alındığı zaman olur. 

Burada nazarı itibara alacak bir mesele da
ha vardır ki, o da kuvvetler; yani orandır. 
Bu oranı göz önünde bulundurularak Turhan-
gil'in doğrudan doğruya üyelinin tescil edilme
si, kabul edilmesi icabeder. Sözlerim bundan 
ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Muhterem 

arkadaşlarım, adın yanlış yazılması mevzuu 
cidden İçtüzük Komisyonunda görüşüldü ve 
Sayın Okurer ve o zaman gayet açıkça teklif bu
yurdular ki, «hiçbir eksik olmasın», fakat İç
tüzük Komisyonu böyle, «Sayın üyeler türlü 
sebeplerle isimleri eksik yazılabilir, bunu na
sıl kabul etmeyiz.» dediler. Tüzük Komisyonu 
üyeleri buradadır. Çünkü «oy verirken türlü 
şekilde kelimelerde, harf ve kelime, isim olarak 
bâzı ufak tefek hatalar olursa bunun için se
cim kurulu nasıl karar verir? Şimdiye kadar 
umumi gelenek ne ise yine öyle devam edilir.» 
dendi. 

Şimdi, buradaki tatbikata gelince: Benim gi
bi birçok arkadaşlar da tasnifi seyrediyorlardı. 
Birkaç misal oldu. «İhsan Hamid Atasağun» 
şeklinde pusla çıktı. Aynı kâğıtta Şevki Atasa
ğun da vardı. «İhsan Hamid Atasağun» pus-
lası İhsan Hamit Beye yazıldı. Aynı tasnif kuru
lu, bunu hepimizin gözü önünde karara bağladı. 

Müsaade buyurursanız, aynı tasnif heyetinin, 
ikincisini de tasnif sonuna bırakmadan derhal 
kaydetmesi lâzım gelirdi, kanaatini arz etmek 
isterim. 

Bir nokıta daha vardır. Demin de arz ettiğim 
gibi bir tenakuz içinde olunduğu burada ifade 
edildi. Sayın Adalet Partisi temsilcileriyle ko
nuştuğumuz zaman dediler ki, bir bağımsız üye 
mükemmelen seçilebilir ve Başkanlık Divanına 
katılabilir. Ondan sonra bendeniz arz ettim. 
Kontenjan dolarsa seçilemez. Kazanırsa seçilir, 
dendi. Şimdi bir bağımsız üyenin seçilmesi ha
linde o zaman bu ifadede bulunan, Sayın Grup 
Başkanı Anayasaya aykırıdır, diyor. Müsaade 
ederseniz münakaşası çok güç bir mesele oldu. 
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BAŞKAN — Sayın Yıldız; yalnız isim üze

rinde konuşun. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Anayasaya 

aykırı dendi. Tüzük Komisyonu olarak bu me
seleyi teferruatına kadar görüştüğümüz zaman, 
yazılarda ufak tefek hatalar olursa tasnif kuru
lu, görevli kurul, bunu kabul edebilirdi. Bura
da arz ettiğim gibi, böyle bir hâdise olduğu kâ
ğıtta da açıkça görülmektedir. Bundan iki oyla-
lama evvelki kâğıt açıktır. Sayın İhsan Hamit 
Beyin kazandığı tasnif tetkik edilirse görülebi
lir. Arz ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Tasnif Kurulu adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Şahsımıza sataşma var arkadaşlar, onun için 
söz aldım. (Gürültüler ve kim sataştı, sesleri.) 
Niye sabır göstermiyorsunuz arkadaşlar? (Hepi
niz konuştunuz, müsaadenizle biraz da biz konu
şalım. ('Gürültüler). (Sol tarafa hitaben) Beye
fendi, siz biraz devam etmesini öğrenin, iki ayda 
bir gelirsiniz, hep siz mi konuşacaksınız? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Burası azarlama 
yeri değildir, kimseyi azarlıyamazsınız? (Sol
dan «kimseyi azarlıyamazsmız» seslen) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, müsaade ederseniz, susun da konuşa

yım. (Gülüşmeler) Yani bu şekildeki hareketi
nizle beni konuşmaktan alıkoyacağınızı mı sanı
yorsunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Senatoya saygı göstermenizi 
foilhassa rica ederim. Gürültü edilmemesini de 
istirham ediyorum, aksi takdirde oturumu talik 
ederim. Yalnız mevzu üzerinde konuşunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, biz oylamanın sonunda adayların kaçar 
rey alacaklarını kestiremeyiz. Bu bizim meçhu-
lümüzdür. «Osman Kapanlı» puslası çok daha 
evvel çıktı, tasnifin sonunda çıkmış değildir. 
Minaenaleyh, hangisinin kazanacağı hangisinin 
kayıp edeceği o zaman tamamen meçhulümüz-
dü. Tasnife nezaret eden 15 - 20 arkadaşımız is
mi aynen gördüler. Osman Kapanlı puslası, bi-
lâhara bizim heyet tarafından, Osman Kapanlı 
ismiyle alınmış bir rey olarak mütalâa edildi. 
Biz burada 180 le 183 küsur arkadaş, bir küsur 
seneden beri vazife görmekteyiz. Biri diğerini 
ismiyle, soyadiyle şahsan tanıyor. Hele hele 

l 2.11.196Ö 0 : İ 
partiler içerisinden aday gösterilmiş olan bu ar
kadaşları mutlaka çok iyi tanıyoruz. Binaena
leyh, Osman Kapanlı yazısına dikkat edildi, Os
man Kapani midir diye. Baktık, Osman Kapan
lı şeklinde okunmuyor. Bundan evvel de Mec
liste, eski Başkanvekillerinden bâzılarının isim
leri ve soyadları - İbrahim Kirazoğlu, Agâh 
Erozan gibi - yazılı puslaılarla birer oy almışlar, 
gazeteler yazdılar. Bizler de, buna benzer bir 
şey mi diye düşündük, baktık, Osman Kapanlı 
olması lâzım. 

Arkadaşlar, buraya gelen Senatörlerin hepsi 
yüksek tahsil yapmış kimselerdir. Hepsinin oku
ma yazmaları vardır. Hem de Senatonun bir 
adı da - Okur yazarlar Meclisi - dir. Aramızda 
Turhan Kapanlı'nm adını ve soyadını bilmiyen 
ve onu yazamıyan da yoktur. Eli, kolu sakat 
olan da yoktur, herkesin eli kolu tutuyor. Biz
zat kâğıda Turhan Papanlı diye yazması müm
kündü. Osman Kapanlı diye yazdı ise, bu be
nim takdir edeceğim bir mevzu değildir. Ben 
bu ismi nasıl değiştirip 'bir rey ilâve ederim? 
Osman Kapanlı diye yazdık ve bir rey almış
t ır diye ilâve ettik. Bundan tabiî ne olabilir? 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız'm bahset
tikleri Tiğrel meselesi? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Tigrel meselesine gelince : Biz hiçbir surette 
yanlış anlayışa meydan vermiyecek şekilde, 
isim ve soyadları tutan arkadaşların her birine 
oyları ilâve ettik. Biz hatırlıyamıyoruz, bura
da birinin soyadı diğerinin soyadı yerine yazıL 
mış da, bu <oy diğerine ilâve edilmiş. Birisi 
almışsa, birisi almamış olur. öyle bir tenakuz 
olursa diğerinin bir reyini diğerine yazardık. 
Bir İhsan Hamit Tigrel var bir de İbrahim 
Şevket Atasağun var. (Gülüşmeler, «Şevki»1 

sesleri) Biri diğeri ile karışırsa diğerinin reyi 
öbürüne verilmiş olur. Böyle bir hal mevcut 
değildir. Sözümüz bundan ibarettir. Bir yan
lışlık yoktur. Tasnif Heyeti olduğu gibi yap
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sengel. 
NEVZAT SENGEL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bi
raz evvel arkadaşımızın yaptığı gibi, kendi ko
nuşurken son anda ismi yanlış söylediler. De-

1 mek ki yanlışlık olabilir. İlk tasnifte İhsan Ha
mit Tigrel, İhsan Hamit Atasağun diye geçti 
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ve İhsan Ham.it Beye not olarak kaydedildi. 
Şu halde yapılan yanlış. Bunda da aynı şey 
olmuştur. Bu yüzden bunun Osman Kapanh 
değil, soyadma bakılarak Turan Kapanlı ola
rak kaydedilmesi daha doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Okurer, 

Sayın İzzet Birant'm seçimlerine ait işlemleri 
ifade ederek, orada da Sayın Birant 'a verilen 
bir oyun sayılmadığını söylediler. 27 . 11 . 1961 
günü yapılan seçimlerde Birant 89, Orbay 74, 
ayrıca iki üye ve iki de 'boş, yekûn 166. İşlem 
şeklinde esasa müessir bir netice yok ve bir iti
raz mevcut değildir. 

Şimdi, esasa müessir bir netice olmadığı 
içindir ki, bir itiraz vâki olmamış. Eğer itiraz 
vâki olup da tekevvün etmiş 'bir .muamele kar
şısında olunsaydı, bir emsal gösterilebilecekti. 

Fakat, burada esasa müessir bir netice ile 
karşı karşıyayız, Hukuki yahut fiilî bir durum, 
kaderi değiştirecek bir mevzuu ile karşı karşı
ya olduğumuzda, kesinleşmemiş bir teamülü 
mutlaka hukuki bir örnek veya gelenek olarak 
göstermeye imkân yoktur. Reyin kime verildi
ğini gösteren şekil muteberdir. Hattâ kesin iç
tihatlara göre şekil şudur ki, adayın kimliğini 
gösteren tek ad veya soyadiyle 'kimi kasdedi-
yors'a o rey muteberdir. Reyin /muteber olup 
olmaması hususunda Seçim Kanununun maksa
dına uygun olarak tatbikatta kesinleşmiş içti
hatlar bu şekildedir. Adaylar arasında tereddü
de mahal vermiyeeek şekilde ad ve soyadı ya
zılmışsa muteber oy sayılmaktadır; bu kesin
leşmiştir, bunun üzerinde durmaya lüzum 
yoktur. 

'Güzey arkadaşımız değil okuma - yazma 
meselesi üniversite mezunlarının bulunduğu bir 
heyette, bir yerde yanlışlık olmıyacağı aşikâr
dır, dedi. insandır bu, yanlışlık yapılabilir. 
Biraz önce Nevzat Sengel arkadaşımızın da 
dediği gibi, kıymetli mektep arkadaşım Kal-
paklıoğlu burada konuşurlarken, İbrahim Şev
ki Atasağun yerine İbrahim Şevket Atasağun 
dediler. Bu tip hatalar daima varittir. Yan
lışlıklar, imlâ ha talan yapmak daima mümkün
dür. Asıl mühim olan kimin ifade edildiğidir. 
Kapanlı soyadı, başka bir Mmseye aidolmadı-
ğma ıgöre izhar edilmiş bir irade meydandadır. 
İçtüzüğün altıncı maddesinin son fıkrasının 
tatbikma lâztım yoktur. Seçim işlemi kesindir 
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Âe kesinliği Riyaset Divanı tarafından tatbik 
edilmek Jâzımgelir, kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; T. O. Senatosu, birtakım 
ananeleri tesis ederek tarih içinde yürümekte
dir. Bugün garip bir hâdise; olmuştur. Bir se
çimde, burada mevcudolmıyan ve hattâ Senato 
içinde hüviyeti mevzuubahsolan şahsın ismini, 
kimliğini taşımıyan bir isini listeye girmiştir. 
Aynı soyadı taşıyan iki insanın aynı kişiler ol
madığını birinci ismin farklılığından anlıyoruz. 
Burada seçim listesinde ismi bahsedilen Osman 
kapanlı bizim seçmek istediğimiz Sayın Kapanlı 
değildir. Bu gayet basit bir mantık neticesidir. 
Burada biraz hissi davrandığımızı açıklamak 
gibi bir cesaret gösteriyorum, çok özür dilerim. 

Büyük bir Meclisin anane tesis etmek yolun
da olduğu şu devrede bence realiteler, olduğu 
gibi kabul edilmelidir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, nasıl kabul eder 
siniz ki, Osman Kapanı hüviyeti Turhan Ka
panlı hüviyetidir. İki insan karşı karşıya gelse 
bunlar yine aynı adı ve soyadını taşımamakta
dırlar. Birinci isimleri başkadır. Bu iki şahıs 
aynı değildir, aynı oldukları da iddia edilemez. 
Burada rey veren sayın senatörler, reylerini 
kullandıkları insanları gayet iyi. bilirler, şüphe
leri yoktur. Bu reyi bir kasıtla vermiş olamaz. 
Bu oyun makbul sayılmaması lâzımdır. Şu halde 
yapacağımız şey, misallere doğru gitmektir. 
Birand misalini demin konuşan Atalay arkada
şımız söylediler. Onun için usulümüzü bozmı-
yalım. 

Yine buyurdular ki; İbrahim Şevki Atasa
ğun ve Sayın Tigrelin oy sayısında yanlışlık 
olmuş ve bir oy ilâve edilmiştir. Vakıa böyle 
değildir. Kararı verecek tasnif heyeti de değil
dir. Kararı verme yetkisi, şu anda konuyu mü
zakere eden Yüksek Heyete aittir. Bu karar, bu 
oy, neticeye de tesir edecek değildir. İhsan Ha
mit Tigrel 25 - 30 rey farkı aşmıştır. Binaen
aleyh bu durum onunla kabili kıyas değildir. 
Binaenaleyh bendeniz, çok hürmet ettiğim Yük
sek Senatodan tradisyona daha, uygun olan bu 
ismin makbul sayılmaması hususunda karar 
almasını rica ediyorum. Her iki arkadaş da be
nim için çok muhteremdirler. İkisi de bu işe son 
derece, lâyıktırlar. Her ikisine de hürmet ede 
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rım, fakat bu oyu makbul saydığımız takdirde 
tradüsyona bir paradoks koyacağız. Bu bakım
dan çok rica ediyorum, neticeyi olduğu gibi ka
bul edelim. 

BAŞKAN — Sayın Çetin. 
ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) - Muhterem 

senatörler, bendeniz bu işi daha ziyade esası ve 
ruhu bakımından tetkik buyurmamız icabettiği 
kanaatindeyim. Durum şu : 

Anayasa, bile, tefsir edilmemesi icabeden ga
yet sağlam, şekilli, bütün kanunların esası 
olan bir mevzuda dahi günlerdir şu veya bu 
mülâhazalarla, belirli esaslarla, dahi münakaşa 
kapısı açılmış olması Senatomuzun çalışması 
bakımından üzüntü verici, endişe verici bir hal 
olduğunu ifade etmek isterim. Anayasa o ka
dar sarihtir ki, biz şimdiki haleti ruhiye ile tef
sire gittiğimiz takdirde, o maddenin hükmünü 
yani Divanın ne şekilde teşekkül edeceği mad
desinin hükmünü, tatbik etmemize imkân kal
maz. Maalesef hissi bir sebeple, bugün Senato
da parti olarak Umumi Heyetin üçte birini teş
kil eden Adalet Partisinin, hâsıl olan ve birkaç. 
günden beri de devam eden bir hava yüzünden.. 
(Gürültüler) 

. BAŞKAN — Çetin Bey; çok rica ederim 
konuşmanız yalnız mazbataya inhisar etsin. Bu 
şekil konuşmanız havayı bozabilir. 

ALÂEDDÎN ÇETÎN (Devamla) — Esasında 
Turhan Kapanlı'nın aday olması icap eder. Fa
kat bu isim mevzuuna gelince ; burada bu isim 
esasa müessirdir. Demin de arzettiğim gibi. Ana
yasanın 85 nci maddesi, bugünkü psikolojik ha
va içerisinde işliyemez halde devam eder. Bu iti
barla bu havanın önlenmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim daha 9 arkadaşımız 
söz almış bulunuyorlar. Yanlız bu arada Sayın 
Atalay arkadaşımız, meseleyi tarif ettikten son
ra, Başkanlığın bu rey'i olduğu gibi muteber 
sayıp tebliğ etmesini ifade ettiler. Bu fikir ay
rılığı huzurunda cereyan ettiği için başkanlığın 
böyle bir tasarrufta bulunamıyaeağmı takdir 
edersiniz. Nihayet bir seçim meselesinde Genel 
FCurul olarak izhar ettiğiniz karar sarihtir. Maz
batayı tasdik buyurduğunuz zaman tesavi ha
linde rey istihsal eden arkadaşlar arasında, 6ncı 
madde mucibince, kur'a çekmekten başka Baş
kanlığın yapacağı bir işlem yoktur. 
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Mazbatayı iptal buyurduğunuz takdirde or

taya iki kaziye çıkıyor; ya yeniden seçim yapıl 
ması hususumla Heyeti Umumiyeden bir karar 
istihsil edilir veyahut da bu reyin muteber oldu
ğu hakkında Genel Kurul bir karar ittihaz eder. 
Bunun dışında Başkanlık kendi temayüllerini 
ifade eder şeklinde beyanı mütalaa edemez ve 
Genel Kurulu herhangibir şekilde karar alma
ğa sevk edecek şekilde bir fikir izhar edemez. 

Bunu bu şekiLde ifade ettikten sonra şimdi 
saym Artus arkadaşıma söz vereceğim. 

Yalnız; konuşacak arkadaşlardan istirhamım 
şu olacaktır-sözlerini mazbata üzerine teksif et
sinler geçmiş ve gelecek safhalar üzerinde müta
lâa beyan buyu rması nlar. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca. S. Ü.V 
Muhterem arkadaşlar meselenin halledilmesinde 
esasa baş vurmaktan başka çare yoktur. 

Hukuki bakımdan seçim nedir? Hukuka gö
re seçim: Kollektif bir iradenin izharıdır. Bel 
li bir aday üzerinde, belli sayıda iradenin top
lanması gerekmektedir. Bu suretle de bu aday 
belli bir vazifeye atanmış olmaktadır. Seçimin 
bnkukc-T! mahiyeti budur. 

Bir irade izharı olduğuna yöre. irade izhar
larında tatbik edilen o-ayelerin burada da tat
bik edilmesi icap e d e . Binaenaleyh, irade iz
harlarında. iradenin yararlanması ve hukuki bir 
iradenin anlaşılması ieiıı tatbik edilen diğer hu
kuk kaidelerinin burada da tatbik edilmesi lâ
zım gelir. 

Orada münakaşalı bir oy pusulası vardır. 
Yani, münakaşalı bir irade izharı vardır. Bu
nun içinde Osman Kapanlı tarzında bir irade 
izhar edilmiştir. Eğer Yüksek Senatomuz içeri
sinde bu arkadaşımız mevcut olsa idi, hiç şüp
hesiz oy'un, aday olan Turhan Kapanlı arka
daşımıza muzaf olduğunu kabul zarureti bulu
nurdu. Halbuki vaziyet böyle değildir. Osman 
Kapanlı isminde Senato içinde bir arkadaşımız 
yoktur, insanların sık sık hata yaptıkları gö
rülmüştür. Nitekim Turhan Kapanlı yerine bir 
yanlışlık yapılarak Osman Kapanlı yazılmıştır. 
Bu oy puslasmm Turhan Kapanlıya ait oylar 
arasında sayılmasının, sayın ihsan Hamid Tig-
rel hakkında yapıldığı gibi, bu arkadaşımıza da 
tatbik edilmesinin hukuk esaslarına uygun ola
cağı kanaatindeyim. 
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Diğer taraftan geçen senedeki bir ismi zik-

rettiller. Bu isme gelince : O zaman bu isim
de eski Meclise mensup bir kimse Vardı. 
Fakat simidi bir ceza evinde cezasını çekmek
tedir. Bu tarzda verilen oylar, geçten sene
lerdeki hava içerisinde 'bir gösteri hüviyeti 
taşıdığını açıkça belli etmektedir. (Gürültüler) 

Bu itibarladır k i ; bu oylar bir gösteri hüv-
viyetidir. Muhatap oldukları için muteber say
mamışlar ve sayılmaması da çok yerindedir. 
Bu içtüzük Komisyonunun seçim usullerine ait 
görüşlerdir. 

iSonuş olarak şunu arz edeyim; mazbata
nın tasnif heyetine iadesi ve biraz evvel söz 
konusu etmiş •olduğum ovun Turhan Kanan-
lı 'ya aidolması lâzımge'ldiği kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Üren. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar; hepinizi hürmetle selâmlarım. 
Şimdiye kadar yapı/İlan konuşimalarda yal

nızca Kapanlı soyadı üzerinde duruldu ve Ka-
panlı adında tek namzet olduğu için Osman 
Kapanlı şeklinde yazılan rey puslasının kime 
aidolacağı hususunda bir ihtilâf zuhur etti. 
Bu meseleyi hallettmPık için bu ismi yazan ar
kadaş, Mme oy verdiğini burada açıklarsa 
zannederim mesele halledilir. Şimdi; bu reyi 
veren arkadaş, gönül ister ki, ben falana rey 
verdim desin. Eğer bu reyi veren arkadaş, 
meselâ Grup Başkanı Osman Beye rey ver
mek istedi ise ve onun soyadını sehven Kapan
lı olarak yazmış ise kabul edilebilir. 

Şimdi meseleyi bu şekilde mütalâa ettikten 
sonra, Tüzüğün 137 nci maddesi iptal edile
cek reylerden bahsediyor. Fakat bu iptali key
fiyeti nasıl olacaktır. Bu hususta sarahat yok. 
imlâ hataları bellidir, neticeye müessir de
ğildir. Fakat böyle üzerinde münakaşa cere
yan edebilecek yanlış şekille yazılan reylerin 
mutlaka iptal edilmesi gerektiği kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 

bendeniz bir hususu izah etmek için söz aldım. 
Birinci oylama yapıldıktan sonra, tasnif heye
tinde duruma bakıyordum. Orada birinci isim 
Sırrı Atalay, ikinci isim ibrahim Şevkli Ata-
sagun, üçüncü isim de ihsan Hamit Atasağün 
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şeklinde yazılmıştı. Fakat tasnif heyeti bunu 
ihsan Hamit Tigrel olarak tasrih etti. Bu du
rumu gördüğüm için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti haikkm-
da bir takrir vardır. Evvelâ kifayet takriri
ni reye koymak mecburiyetindeyim. Ondan 
sonra ayrıca bir takrir vardır, onu da okutup 
reylerinize arz edeceğim. Kifayet takririnin 
aleyhinde söz istiyen olursa ayrıca söz vere
ceğim. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Atalay arkadaşı
mızın konuşmasında sataşma vardır, söz isti-. 
yorum. 

BAŞKAN — Başkanlık bir sataşma olduğu 
kanaatinde değildir. Sataşma olduğunda ısrar 
ediyor musunuz? 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN—• Arkadaşım kendisine sataşma 
olduğunu iddia etmektedir. Bir sataşmanın 
olup olmadığı hususunu reylerinize arz edece
ğim. Sataşma olduğu kanaatinde olanlar lüt
fen işaret buyursunlar... Sataşma olmadığı ka
naatinde bulunanlar... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Sayın Sırrı Ata

lay arkadaşımız burada konuşurken dediler 
ki «burada konuşulurken yanlışlıklar yapıl
maktadır. Güzey arkadaşımızın iddiasında 
bir yanlış olmaması icabeder.» 

Arkadaşlar, hakikaten edebiyatımızda bir 
sürçü lisan mevcuttur. Fakat bugün Senato
muzun alacağı kararda bir sürçü tahrir mev-
cudolursa yarın mahkemelerde yanlış bir tea
müle doğru gidilmesi ihtimali kuvvetle beli
rir. Binaenaleyh, bu meseleyi burada kesme
yi, esasen bizim itirazımız olarak değil bir 
Anayasa meselesi olarak bu meselenin üzerin
de durmalı ve A. P. ne hakkını vermelidir 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 

O. Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. Durum tavazzuh etmiş olduğundan mü

zakerelerin kifayetini; 
2. Seçim tutanağının oya arz edilmesini; 
Arz ve teklif ederiz 
Afyon Karahisar Niğde 

Mustafa Yılmaz tnceoğlu izzet Gener 

BAŞKAN — Takrir hakkında konuşacak 
arkadaş var mı? 

— 30 — 



G. Senatosu B : 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

Başkan, muhterem üyeler; 
Meselenin tavazzuh ettiği hakkında bir 

takrir okundu, şimdi reyinize arz edilecektir. 
Bizim kanaatimiz odur k i ; mesele henüz 

tavazzuh etmemiştir : Çünkü meselenin, İçtü
züğün altıncı maddesi hükmü gereğince tah
lil edilmesi hususu henüz mütalâa edilmemiştir. 
içtüzüğün altıncı maddesi şu hükmü ihtiva et
mektedir. «reylerde tesavi olursa kuraya mü
racaat edilir.» 

O halde Mehmet Kapanlı... (Turhan Kapanlı 
sesleri.) Hepsi aynı yola çıkar, aynı yola çık-
mıyan Turhan Kapanlı yazılmamasıdır. 

Gizlilik neyi ifade eder1?.. Bâzı arkadaşlar 
şöyle buyurdular; dediler ki, «Seçim Kanunun
dan istihracetmek lâzımgelir.» Seçim Kanunun
dan istihraeettiğimiz takdirde gizliliğin ihlâli 
meselesi ortaya çıkar. Bir işaret olarak bunu 
ortadan kaldırdığı içindir. O halde, burada bir 
iradenin yanlış izhar edilmesi acaba hüsnüni
yete mi makrundur? Yoksa gizlilik esasına mı 
makrundur? Biz o kanaatteyiz ki, Senato gibi 
Yüksek bir Mecliste bir oyun yanlış kul
lanılması sadece kasda makrundur. îşte bu 
sebeple, bu hususta bir sarahat yoktur. Me
sele bu yönü ile tavazzuh etmemiştir. Onun 
için bendeniz bu takririn aleyhinde oy veril
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte-

terem arkadaşlarım; müzakerenin kifayeti hak
kında verilen takririn lehinde söz almış bu
lunuyorum. Bunun sebebi, iki günden beri 
dışarıya karşı belki de bir sandalye mücadelesi 
mahiyetini de arz edebilecek ve bu mâna çı
karılabilecek (Yok öyle şey, yok., sesleri) Bu 
şekilde Senatonun ahengini bozabilecek bir ma
hiyet arz edebileceğini düşündüğüm için, bu iş 
artık bitsin diye söz aldım. 

Anayasanın 84 ncü maddesi şöyle veya böyle 
anlaşılabilir. İçtihatlar bâzı arkadaşlar tarafın
dan şöyle bâzı arkadaşlar tarafından böyle 
anlaşılabilir. Bu mevzuda da gönül isterdi ki, 
demin bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu Ka
panlı reyini veren arkadaş huzura çıksın ve 
icabederse el yazısını da göstermek suretiyle 
meseleyi kökünden halletsin. Bunu yapmış ol
saydı gizliliği de bozmuş olmazdı. Çünkü se-
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I çim bitmiş, netice tekevvün etmiştir. 
I Şu halde kifayeti müzakereyi kabul buyur-
I manızı ve her ne suretle olursa olsun meseleyi 
I bitirmenizi çok rica ederim. 
I BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; bir nok-
I tayı tavzih etmeye mecburum. Ağırnaslı arka-
I daşımızm kullandığı «sandalye kavgası» keU-
I melerini doğru görmüyorum. Cumhuriyet Se-
I natosu, bütün partilerin hakları gözetetilerek 
I seçimleri yapmak salâhiyetini haizdir. Bu iti

barla, bu hususta sabahlara kadar, icabederse 
I yarın da müzakerelere devam edebiliriz. (AV 
I kışla?.) 
I Şimdi, kifayet takririni tekrar okutuyorum. 
I (Mustafa Inceoğlu ve İzzet Gener'in önergesi 
I tekrar okundu.) 
I BAŞKAN — önergenin kifayet hususunu oy-
I larmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 

et mi yeni er... (57) oya karşı, (64) oyla müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi takririn ikinci kısmı vardır. Bu kısmı 
da.okutup, konuşmak istiyen arkadaşlara söz ve
receğim, ondan sonra reylerinize arz edeceğim. 

(Mustafa Inceoğlu ve İzzet Gener'in takriri-
I n'n ikinci kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci bir önerge daha var,.oku
tuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
I Osman Kapanlı'ya ait reyin aday Turhan Ka-
I panlı'ya aidolduğumm gizli oyla karara hağlan-
I masını arz ve teklif ederiz. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

Malatya 
M. Tulunay 

Ordu 
Şevket Koksal 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Mardin 
Kerim Saraçoğlu 

Konya 
Muhittin KIIIK; 

Okunamadı 

Eskişehir 
Naci Toros 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Ankara 
Osman Alişiroğlıı 

Tokat 
Zihni Betil 
Okunamadı 

Konya 
Muammer Obuz 

Hakkâri 
Âdil Türkoğlu 

Konya 
Sedat Oumralı 

BAŞKAN — Oya arz etmeden evvel takrirler 
üzerinde söz vereceğim. 
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Buyurun, Baki Güzey. 

•BAKÎ GÜZEY (Bursa) — lif endim; vazıyet 
gösteriyor ki, 'burada oylama suretiyle ve 'esaslı 
meseleler mevcutken, meselede henüz anlaşılma
mışken ve bir hakkın sürçi tahriri olmadığı or
tada dururken, lıissî 'hareketlerle ve haksız ola
rak işi oylama yoliyle halletmek, geçenlerde bâ
zı arkadaşların da mevzubahsottikleri gibi, oyla 
bir hakkın teeollisine mani olmuş olacaktır. Bu 
sebepledir ki, 'verilmiş olan takrir de, Osman Ka-
panlı mı kabul edilecektir! Yoksa Turhan Ka-
panlı. mı kabul edilecektir:' Bu hususu ıgizli oy
la tesbite çalışmak, herşeyden evvel Anayasa
nın espirisine muhaliftir. Bu sebepledir ki, esa
sen bütün mevziim uz, üzerinde durduğumuz 
nokta, bu oyun kabul edilip edilmemesi mesele
si değil, Anayasanın esprisine mugayyir olup 
olmaması noktasıdır. Yine gidilen yol, nasıl 
başlamışsa aynı şekilde Anayasan in esprisini 
ihlâl edecek mahiyette kuvvetlere müracaat et
mek suretiyle takip edilmektedir. (Burada l /o 
ekseriyeti olan bir partinin- kuvvetlerini naza
rı itibara -almadan, muayyen zümrelerin bir
leşmek suretiyle oylarını ızahr ederken, haklı
yı hu hakkından mahrum etmeye arkadaşları
mızın hakları yoktur. Anayasanın esprisine mu
gayir olan bu harekete girişil'memesini bilhas
sa rica ve kuvvet oranında parti olarak bilhas
sa ısrar etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; bir noktayı 
ehemmiyetle ihtar edeceğim. Esasen me

sele üzerinde fikir beyanına müsaade etmiye-
ceğim ve söz .vermiyeceğim. Konuşanların sö
zünü keseceğim. Onun için yalnız okunan tak
rir üzerinde ve teklif olunan madde üzerinde 
arkadaşların konuşmalarını istirham ediyorum. 

MEHjMET ÜNALDI (Adana) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — İçtüzük hü

kümlerine göre, gizli oy hakkında müzakere açı
lamaz. 

(MEHMET ÜNALDI (Adana) — Birinci tak
ririn ikinei maddesi üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Seçim tutanağının oylanması 
hakkındaki, birinci takririn ikinci kısım üze
rinde söz istiyor. Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh
terem arkadaşlarım; parlâmentoda taktik; mu-
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hakkakki meşru bir yoldur. Amma, takt ikin 
her mevzu üzerinde yapılmaması icâbeder. \- '•' 

Bir partinin efkârı umumiyede büyük kay
bı olmak gibi mevzularda taktik mühim rol oy
nar. Amma bir esas mevzu üzerinde taktikin 
yeri olmaması ıgerekir. Şimdi, Senatomuza Re 
isvekili seçiyoruz. Bunda taktike güvenıniye-
litn. bir misal arz edeceğim bu mevzuda: 5434 
sayılı Kanunun tadili hakkındaki teklif müd
detinin dolması hasabiyie, kanunlaşıyordu. 
Eğer biz A. 1*. olarak bu yolda kanunlaşması
nı isteseydik, o yokla rey izhar ederdik ve pe
kâlâ kanunlaşır giderdi. Amma, mühim bir-mev
zu -okluğu'için fevkalâde toplantıya gelerek, 
kanunun müzakeresini yaptık. Şimdi müzakere 
mevzuu olan mesele çok mühim olduğu halde, 
reyle bu meseleyi halletmenin doğru olmadığı 
kanaatim arz edeceğim. 

Mecliste şimdi hatalı yazılan rey pu'slasınt 
alıyorum; bu Mecliste Osman ismi de mevcut
tur, soyadı olarak Kapanh ismi de mevcuttur 
ve Osman Kapanh ismi Osman Hacıbaloğlu ile 
ne kadar ah kah ise, Turhan Kapanh ile de ay 
nı derecede alâkalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, sözünüzü kese
ceğim, ayın meseleye, oy puslasmın tefsirine 
giriyorsunuz. Mazbatanın oya konulup 'konul
maması hakkındaki fikrinizi beyan buyurunuz. 

MEHMET ÜNALDT (Devamla). — Evet 
efendim, fikrim budur, oyla halli mümkün de
ğildir, İçtüzüğün 6 ncı maddesinin son fıkrası 
gereğince meselenin halledilmesi lâzımdır. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Okurer. 
ÖAHÎT OKURER (izmir) •— Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım ; bu mazbatanın 
oya, konulabilmesi için önce Başkanlık Divanı
nın bir noktada karara varması lâzımdır. Çün
kü İm mazbata oya konulduğu takdirde, Baş
kanlık Divanı, müstakil bir arkadaşın adaylığı
nın konabileceğini kabul etmiş oluyor. Biz di
yoruz ki, bu mümkün değildir. Başkanlık Diva
nının bu karara varabilmesi için de Yüksek Se
natonun bu hususta bir karara, varması gero-
kir. Binaenaleyh, böyle bir arkadaşın adaylığı
nın konulup konula.nııyacağı hususunda Yüksek 
Senatoca karara varılmadan böyle bir mazbata 
oya konulamaz. Daha evvelki konuşmalarda ha
talı ve yanlış olarak ortaya konmuş olan iddia
lara cevap vermiyeceğim. 
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BAŞKAN — Efendim, bu mesele daha ev

vel Senatoyu terkibeden muhtelif partilere 
mensup kıymetli, hukukçu ve diğer meslekle
re mensup zevat tarafından tetkik edildi. Bu
gün yapılan grup toplantılarında da yine, da
ha evvelkinde olduğu gibi, bir neticeye vâsıl 
olunamadı. Siyasi parti gruplarına mâna ve
rilmektedir, siyasi partiye mensubolup da grup 
teşkil edemiyenlere mâna verilmektedir. Cum
hurbaşkanlığı kontenjanı, Tabiî Üyeler ve ba
ğımsızlardan mürekkep topluluğun Başkanlık 
Divanı kontenjanına iştirak edip edemiyeceği-
ni, kıymetli arkadaşlarımız tesbit edemediler. 
Sayın Cahit Okurer arkadaşımız burada Sena
toya Başkan seçilmek şerefine mazhar olan bir 
arkadaşınızın bu hususta karar vermesini nasıl 
bekliyorlar, ve bu mesuliyeti nasıl bana t'ahmil 
ediyorlar, anlamıyorum. Açık söylüyorum, an
cak Senato Umumi Heyeti bu hususta karar ve
rebilir. Başkanlık Divanında bulunan arkadaşı
nız, ancak Senatonun vereceği karara hürmetle 
amikellcftir, zaten kendi fikirlerini ifade de 
edemez. Bu itibarla seçim tutanağının muteber 
sayılması hakkındaki takriri diğer takrire tak-
dimen oya arz edeceğim. Bütün parlâmento te
amülleri de bunu emreder. 

CAHlT OKURER (izmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, ben Yüksek Başkanlığın doğrudan 
doğruya bu hususta böyle bir karara, varacağım 
işaret etmedim. Yüksek Senato Umumi Heye
tinde bu mevzuda bir karara varılmadan Baş
kanlık, bu mevzuu reye koyamaz dedim. Bizim 
grup başkanları olarak bir araya gelip konuş
tuğumuz sırada arkadaşlara arz ettim, biz bu 
hususta bir komisyon değiliz. Biz, hangi şekil
de karara varırsak varalım bu muteber olamaz. 
Bunun için böyle bir mevzu, Senatoda karara, 
bağlanmadan Yüksek Başkanlığın bunu oya. arz 
etmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Efendim, takririn birisinde 
«Kapanlı» oyunun «Turhan Kap anlı» olarak sa
yılması istenmekte, diğer takrirde ise. Tasnif 
Kurulu mazbatasının oya arz edilmesi isten
mektedir. Bu ildnei takriri takdimen okutup 
oya arz edeceğim. 

(Mustafa Yılmaz İnceoğlu ve İzzet G-ener'in 
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önergelerinin ikinci paragrafı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu takrir gereğince seçim maz
batasını oya arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 47 ye karşı 71 oyla seçim maz
batası kabul edilmiştir. Bu kabule göre sseçim. 
Komisyonunun tereddüt ettiği nokta kabul 
edilmiş sayılmaktadır. O itibarla, müsavi oy 
almış iki arkadaşımız vardır. Kur'aya tâbi tu
tacağız. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz veremem. 
Sonra, mevzu karara iktiran etti. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Öbür tara
fa söz verir, bize söz vermezsiniz; tarafsızlığınız 
bu mu? (Sağdan, Riyasete saygı sesleri) 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Takririmi izah 

etmek için söz istiyorum, Reis Bey, siz tatbika
tı bilmiyorsunuz. (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, arz ede
yim, tatbikattan bahis buyurdunuz... 

MEHMET HAZER (Kars) — Ayıp değil 
ya... 

BAŞKAN — Gayet tabiî ayıp değil. Tatbi
katta şu da var, Sayın Hazer : Bir mesele ka
rara iktiran ettikten sonra dahi belki onbeş, 
yirmi takrir verilmiş olabilir, karara iktiran 
eden meseleye müessir olmadığı için ne hâdise 
tekrar müzakere edilir ve ne de takrir sahibine 
söz verilir. 

Şimdi sayın arkadaşlar, demin doldurduğu-
nuz ayni iki rey puıslasma i'ki isim yazdım. Bi
risi Fikret Turhangil, öteki Turhan Kapanlı'-
dır. Bu reyi çekmeyi Yüce Senatonun en yaşlı 
muhterem üyesi Sayın Prof. Ethom M'enemenci-
oğlu'nidan rica ediyorum. 

ETHEM MENEMENCİOĞLU (İstanbul) 
—• Efendim, ben esasa, yani kur 'aya muhalif 
olduğum için bu vazifeyi ifadan feragat ediyo-
ru!m. (Kâzitm Orbay, sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Kâzım Or
bay'dan kur 'ayı çekmek üzere 'kürsüye gelme
lerini rica ediyorum. 

(Kâzıım Orbay kur'ayı çekti.) 
BAŞKAN — Sayın Turhan Kapanlı!. (Sol

dan ve ortadan şiddetli alkışlar) (Allah var, 
Allah var sesleri. 
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Yalnız arkadaşlar, temayüle mutabık olarak 

yapılan kur 'a sonunda arzunuza uygun oy çık
tığı zaman da bu hissiyatınızı belirtmemenizi 
temenni ederdim. Yani asıl bitaraflığın temeli 
buna istinadeder. 

Seçimlere devam ediyoruz, kâtiplik seçimi 
için oy puflaları dağıtılacaktır. Arkadaşlar yer
lerinizi muhafaza edin, ikinci tasnif heyeti se
çilecektir. 

Adaylık için bir takrir var, okutuyorum, 
bunda bir aday daha taklif edilmektedir. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Divan kâtipliği için bağımsız üye Tarık 

Remzi Baltan'ı arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Tasnif heyetini teşkil etmek 
üzere kur 'a çekiyoruz efendim. 

Cahit Ortaç (Bursa).. (Burada sesleri) 
Gavsi Uçagök (Eskişehir).. (Yok sesleri) 
Aami Erdoğan (Diyarbakır)..(Yok sesleri) 
Hidayet Aydıner (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

(Yok sesleri) 
Burhanettin Uluç (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

(Yok sesleri) 
Nevzat özerdemli (İzmir).. (Yok sesleri) 
Kâmil Ooşkunoğlu (Uşak).. (Burada sesleri) 
Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.).. (Bu

rada sesleri) 
(Başkanlığa, Başkanvekili İhsan Hamit Tiğ-

rel geçti.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, müsaade

nizle bulunduğum yerden konuşacağım, Başkan
lık 'seçiminde, itimat bahşetmek suretiyle beni 
ve arkadaşlarDmı seçtiğiniz için, gerek kendi 
namıma, gerekse arkadaşlarım namına, Yüksek 
Heyetinize en derin şükran ve minnet hislerimi 
arz ederim. (Alkışlar) Vazifemizi yaparken, 
âzami dikkat ve tarafsızlıkla çalışacağımıza 
inanmanızı ayrıca rica ekler ve müzaheretlerini
zi istirham ederek hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

6 Kâtipliğe mukalbil, 8 tane aday vardır. Lis
teyi okutuyorum : 

MacitZeren; (Adalet Partisi) 
Sakıp öna l ; (Adalet Partisi) 
Ahmet Naci Arı, (Cumhuriyet Halk Partisi) 
Nizamettin Özgül (Cumhuriyet Halk Partisi) 
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Ahmet Çekemoğlu, (Yeni Türkiye Partisi) 
Sadık Artukmaç (C. K. M. Partisi) 
Neşet Çetintaş (Millet Partisi) 
Tarik Remzi Baltan (Bağımsız). 
(Listeyi yavaş okuyun, sesleri.) 
BAŞKAN — Efendim tekrar okutacağım. 
(Kâtiplik adaylarına ait liste tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Oylama muamelesine geçiyoruz. 

Ekrem Acuner'den itibaren oylamaya başlıyo
ruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar lüt

fen kullansınlar... 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, müsaade buyurursa

nız, vakitten kazanmak için, İdareci Üyelerin se
çimini de yapalım. 

İdareci Üye adaylarının isimlerini okutuyo
rum : 

Lûtfi Tokoğlu (A. P.), 
Kâmil Karavelioğlu (T. Ü.), 
İhsan Akpolat (Y. T. P.), 
Mansur Ulusoy (M. P.), 
Kemal Oral (C. H. P.). 
Kemal Oral namzetliğini yeni koymuştur. 

Partisi tarafından ismi daha önce bildirilmemiş
tir. Bu hususta bir takrir var okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu Mardin Üyesi Kemal Oral'ı İda

reci Üyelik için aday gösteriyorum. 
Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

BAŞKAN — Yeni tasnif heyeti için ad çeki
yoruz. 

ŞeVket Buladoğiu (Yok sesleri), 
Refet Aksoyoğlu (Burada sesleri), 
Rahmi Sanalan (Burada sesleri), 
Mehmet Çamlıca (Yok sesleri), 
İbrahim Saffet Omay (Yok sesleri), 
Nihat Pasinli (Yok sesleri)., 
Suphi Karaman (Burada sesleri), 
Sami Küçük (Burada sesleri). 
BAŞKAN — Tasnif heyetinin yerini alması

nı rica edeceğim. 
NİYAZİ A&IRNASLI (Ankara) — İdareci 

üyeler listesinin bir daha okutturulmasın! rica 
edeceğim. 
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Kâtipliğe seçilen üyeler aldığı oy adedi : 

C. Senatosu B : 
BAŞKAN — İdareci üyeler listesini tekrar 

okutuyorum. 

(idareci üyeler listesi telkrar okundu.) 

BAŞKAN — Oylama muamelesine başlıyo
ruz, isimler okunacaktır. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
varsa, lütfen oylarını kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir, efendim. Tasnif 
yapılacaktır. 

BAŞKAN — İdareci üyeler için yapılan 'seçi
min neticesini arz ediyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
C. Senatosu Başkanlık Divanı İdare Âmiri 

seçimine 118 (yüzonsekiz) üye 'katılmış olup 
birinci turda adaylar hizalarında, gösterilen 
oyları aldıklarını arz -ederiz. 

Üye Üye 
Sami Küçük Suphi Karaman 

Üye 
Refat Aksoyoğlu 

İhsan Akpolat 
Lûtfi Tokoğlu 
Kemal Oral 
Kâmil Karavelioğlı 
Mansur Ulusoy 
Muallâ Akarca 
özel Şahingiray 

85 
75 
58 

ı 53 
14 
5 
5 

Fikret Turhangil 
Niyazi Ağırnaslı 
Sah'ir Kurutluoğlu 
ISuat Seren 
Cahit Okurer 
Rifat öztürkçine 
Nihat Pasinli 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

BAŞKAN — İkindi tura geçmek zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Divan Kâtiplikleri için yapılan seçimin ne
ticesini arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
'CumChuriyet Senatosu Divan Kâtiplikleri 

için yapılan seçime (l!21) üye iştirak etmiş ve 
netice aşağıda adları yazılı üyeler (1) nci tur
da eldi cetvelde gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye Üye 

Kâmil Ooşjkunoğlu Cahit Ortaç 

Üye 
Âdil Ünlü 

Macit Zeren 65 Muallâ Akarca 16 
Sakıp Önal 66 Özel Şahingiray 3 
Neşet Çetintaş 57 Kemal Oral 1 
Ahmet Çekemoğlu 89 Kâzım Yurdakul 3 
Sadık Artukmaç 77 Sabri Adal 1 
A. Naci Arı 68 Ahmet Gegemoğlu 1 
Nizamettin özgül 63 M. Nuri Ademoğlu 1 
T a n k Remzi Bal- Refik Ulusoy 1 
tan 63 Macit Önal 1 
Sadi Koçaş 8 Remzi Balkanlı 2 
Kudret Bayhan 5 

BAŞKAN — Bu seçimde de nisap hâsıl ol
mamıştır. İkinci tura geçmek zarureti vardır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul (hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhte
rem arkadaşlarım, İçtüzüğün 6 ncı maddesinin 
1 nci fıkrası: «Riyaset Divanı, gizli rey ve mut
lak ekseriyetle intihabedilir.» der. 

Mutlak ekseriyet malûmuâliniz iki türlü
dür. Birisi mürettep azanın mutlak ekseriyeti, 
ikincisi mevcudolanın mutlak; ekseriyettir. 

Her ne kadar iki Meclis arasında müstakil-
lik yönünden bir irtibat yoksa da, yani, her 
iki Meclis kendi bünyesinde müstakil ve birbi
rinden ayrı olsa da aynı İçtüzüğü uygulamala
rı yönünden, aynı İçtüzüğün aynı maddesinde 
zikredilen mutlak ekseriyet tâbirini ayrı ayrı 
anlamışlardır ve seçimler de hu yolda yapıl
mıştır. Binaenaleyh mutlak ekseriyet tâbiri
nin, bir usulü müzakere açılmak suretiyle ev
velâ tesbiti icabeder. Aksi halde Senatomuzda 
yaptığımız seçim ve Millet Meclisinin yapmış 
olduğu Riyaset Divanı seçimi mualleldir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim «mutlak ekseriyet» 
tâbiri, yeni deyimle «salt çoğunluk» tâbiri mü
rettep âzanm yarısından bir fazlasını ifade et
mektedir. Burada bu şekilde muamele (görül
mektedir. Millet Meclisi şu şekilde veya bu şe
kilde hareket etmiş, bu bizi ilgilendirmez. 
Usulsüz bir husus varsa tashihi cihetine ıgidilir. 
Bizim yaptığımız muamelede bir usulsüzlük 

i yoktur. Arkadaşımız arzu ederlerse bu konuyu 
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İçtüzüğün müzakeresi sırasında ortaya atarlar, 
üzerinde müzakere cereyan eder. 

Şimdi seçimler için ikinci tur yapmak icah-
etmektedir. Fakat 'bu durumda, ekseriyet bu
lunmadığı için, ıbu hususa ait seçimi yarın mı, 
Pazartesi günü mü, yoksa Salı günü mü yapa
lım? Evvelâ bir an evvel Riyaset Divanını te
şekkül ettirmemiz iktiza etmektedir. Çünkü 
plân görüşülmesi yapılacaktır. Bunun için bir
leşimin yarın yapılması Ihususunu reylerinize 
arz edeceğim. Yarın saat 10.00 da toplanılması 

Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

İKİNÖÎ BÎRDEŞÎM 

2 . 11 . 1962 Cuma 

Saat : 15,00 

Açılıştaki gündem 

1. — Başkanlık Divanı için : 

(3 Başkan vekili, 6 Divan Kâtibi ve 3 İdare 
Âmiri seçimi) 

hususunu reylerinize arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Pazartesi günü saat 15.00 de toplanılması 
hususunu muvafık görenler... Muvafık ıgörmi-
yenler... Muvafık görülmemiştir. 

Şu halde Salı günü 15 de plân müzakeresi
ne başlıyaeağımız için Salı ıgünü saban saat 
10.00 da toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 20,10 


