
DÖNEM : 1 OlLT : 1 TOPLANTI : 1 

Cumhuriyet Senatosu 

TUTANAK DERGİS İ 
>>-e«<c:w ••<«• 

Üçüncü Birleşim 

28 . 10 .1961 Cumarteesi 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 20 

2. — Yoklama 20 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşu 21 

1. — Senato üyelerinin; partilere ayrı
lan yerlerde oturmaya mecbur tutulma-
malarına, istedikleri yerde diledikleri ar-
kadaşlariyle oturmalarına dair önerge 21 

4. — Seçimler 20 

1. — Başkan seçimi 20:21,21:22,23 

2. — Başkanvekilleri, Kâtipler ve İda
reci Üyeler seçimi 23:24,24:25 

t>QKi 



O. Senatosu B : 3 28.10.1961 O : 1 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde dört oturum yapan Genel 
Kurulda : 

Kâzım Orbay, Enver Akoğlu, Cevat Açık-
alm ve Âmil Artus'un Cumhurbaşkanlığı kon
tenjanından Senato Üyeliğine seçildiklerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Başkanlık' için iki defa tekrarlanan seçimde 
yeter sayı sağlanamadı. 

Ekseriyet kalmadığından, 28 . 10 . 1961 Cu
martesi günü saat 10 da toplanmak üzere Bir

leşime son verildi. 
Geçici Başakn 
Diyarbakır 

îhsan Hamit Tiğrel 
Geçici Kâtip 

Yozgat 
Neşet Çetintaş 

Geçici Kâtip 
Ankara 

Osman Alişiroğlu 
Geçici Kâtip 

Bitlis 
Cevdet Geboloğlu 

Geçici Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,15 

GEÇÎCÎ BAŞKAN — İhsan Hamit Tiğrel 
OEÇÎGÎ KÂTtPLEE : Osman AUşiroğlu (Ankara), Macit Zeren (Amasya), Neşet Çetintaş (Yozgat), 

Cevdet Geboloğlu (Bitlis). 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

2. — YOKLAMA 

| (Yoklama yapıldı.) 

4. — SECİMLER 

i. — Başkan seçimi 
BAŞKAN — Efendim ekseriyetin olduğu an

laşılmıştır. Müzakereye başlıyoruz. Oturumun 
tehiri için bir takrir var okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Parti grupları arasındaki görüşmeler henüz 

neticelenmediğinden, toplantının bugün saat 14 
e bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden : 
Manisa Ankara 

Ferit Alpiskcnder Hıfzı Oğuz Bekata 
Nevşehir Sivas 

C. K. M. P. Rifat öçten 
îbrahim Şevki Atasagun 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Oturumun saat 14,00 e tehiri 
hakkındaki takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 

62 kabul, 68 ret, takrir reddedilmiştir efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) 
da söz istiyorum. 

Usul hakkm-

BAŞKAN — Buyurun, 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım; Meclisimizin terekküp tarzı daha 
önce bâzı meselelerde müşterek hareketi, gruplar 
arası anlaşmayı, zaruri kılmaktadır. Bu cümle
den olmak üzere, Riyaset Divanı seçimi gruplar 
arası müşterek karara bağlı meselelerden birisi
dir. Bu itibarla, gruplar dün akşam, gece geç 
saatlere kadar çalışarak müştereken hazırladık-
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C. Senatosu B : 3 
lan ve bir neticeye bağladıkları bu meselede şim- j 
di başka bir karara varmak, ilerdeki işlerimizi 
aksatacağı gibi, bu meclisin çalışmasına da imkân 
bırakmıyaeaktır. 

BAŞKAN — Lütfen usul hakkında konuşun. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Dört par

ti grupunun yetkili şahıslarının anlaştığı bir hu
susun reddedilmesi parlâmentonun hiçbir safha
sında hiçbir zaman görülmüş işlerden değildir. 
Grupların yetkilileri, muayyen meselelerde, cen
tilmen anlaşmasına vardığı takdirde neticesine 
de katlanmak mecburiyeti vardır. Bu itibarla ve
rilen takrirde 4 partinin yetkililerinin imzası ol
ması lâzımdır. Bu olmadan seçime geçilemez. Baş
ka türlü yapmaya da imkân yoktur. Binaenaleyh 
bu hususta bir karar almak için partilerin yetkili 
organlarının bunu nakzeden bir kararı olması lâ
zımdır. Aksi takdirde bunun bir hukuki neticesi 
olmaz... 

— —• a a » 

3, — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. —• Senato üyelerinin; partilere ayrılan 
yerlerde oturmaya mecbur tutulmamalanna, is
tedikleri değil diledikleri arkada§lariyle oturma
larına dair önerge 

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Sıtkı Ulay tara
fından verilmiş bir takrir var onu okuyoruz: 

Senato Yüksek Başkanlığına 
ilk günde, bir talihsizlik eseri olarak, ida

re Amirliklerince Senatoda partilere ayrı ayrı 
yerler gösterilmiş ve üyelerin buralarda oturma
ları mecburi gibi bir durum yaratılmıştır. Yük
sek tasvipleri olursa Senatoda her arkadaşın 
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BAŞKAN — Efendim, karara bağlanmış olan 

(bir mevzu hakkında konuşulmaması lâzımgelir-
ken Mehmet Hazer 'arkadaşımıza söz vermiş bu
lundum. Şimdi saat 14 yerine toplantının 12 ye 
tehir edilmesi hakkında bir takrir gelmiştir. Onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toplantının saat 1? ye tehirini rica ve arz 

ederim. 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Efendim, teklifi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Toplan
tının saat 12 ye tehir edilmesi kabul edilmiştir. 

Saat 12 de toplanılmak üzere Oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 10,30 

GENEL KURULA SUNUŞU 

istediği yerde istediği arkadaşı ile beraber 
oturmada serbest bulunduğu, tarzında bir ka
rar ittihazını arz ve teklif ederim. 

Sıtkı Ulay 

(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Çok yerinde bir arzu. Tesanü-
dü artırma bakımından da çok yerindedir. 

Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden« 
ler... Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir. 

Şimdi seçime geçeceğiz. Fakat, parti temsil
cilerine haber gönderdik hemen geleceklerini 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 12,00 

GEÇÎCÎ BAŞKAN — îhsan Hamit Tiğrel 
GEÇİCİ KATİPLER : Osman Alişiroğlu (Ankara), Macit Zeren (Amasya), Cevdet Geboloğlu 

(Bitlis), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

• " • • » 

BAŞKAN — Efendim ekseriyet var, 'Celseyi 'açıyorum. Takrirler var, okuyacağız. 
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G. Senatosu B : 3 
'bildirdiler. Birkaç dakika imsak buyurulmasmı 
rica edeceğim. 

(Bir müddet beklendi.) 
BAŞKAN —• Efendim, seçime geçmek zaru-

retindeyim. İki arkadaşın namzetliği bahis mev
zuu idi. Namzetlerden birinin namzetlikten fe
ragat ettiğine dair takriri vardır. Müsaadeniz
le okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Divan Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık adaylığın

dan feragat ettiğimi saygı ile arz ederim. 
îzmir Senatörü 

izzet Birant 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —- Verilmiş bir kaç tane daha tak
rir vardır. Okutuyorum. 

C. Senatosu Geçici Başkanlığına 
Senato Başkanlığı için aday gösterilen Prof. 

îzzet Birant'm adaylığını geri almış bulunma
sı sebebiyle Senatomuz Başkanlığına aday ola
rak Kayseri müstakil Senatörü Sayın Suad 
Hayri Ürgüblü'yü Yüksek Heyetinize arz ve 
teklif ediyoruz. 

Maraş Senatörü 
Cenap Aksu 
içel Senatörü 
Cavit Okyayuz 

izmir Senatörü 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Muğla Senatörü 
Muallâ Akarca 
(Alkışlar)' 

Samsun Senatörü 
Dr. Fethi Tevetoğlu 
Kayseri Senatörü 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Trabzon Senatörü 
Dr. Reşat Zaloğlu 
Kayseri Senatörü 
Hüsnü Dikeçliğil 

BAŞKAN — Aynı mahiyette 4 tane daha 
öneVge mevcuttur. Okutmuyorum. 
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KÂZIM ORBAY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ORBAY — Efendim, iki günden 

beri Başkanlık için devam eden konuşma çok 
uzun sürmekte ve bugün bir neticeye ulaşması 
menfaati umumiye bakımından faideli olacağı 
kanaati belirmektedir. "Lütfedip takrirleriyle 
beni aday gösteren Millî Birlik Komitesi arka
daşlarıma ve adaylığım taayün ettikten sonra 
hakkımda oy kullanmak suretiyle iltifat eden 
arkadaşlara arzı teşekkür ederim. Ben de ar
kadaşım gibi adaylıktan feragat ediyorum. Ar
kadaşların yeni aday gösterilen arkadaş üzerin
de ittifak etmelerini rica eder, saygılarımı su
narım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şu hale göre ortada 
bir aday kalmıştır, arkadaşların reylerini isti
mal etmek üzere kâğıt dağıtılacak, ondan son
ra oylamaya başlanacaktır. Bundan evvel ye
ni tasnif heyeti seçelim mi, yoksa eski seçtiği
miz tasnif heyeti tasnif vazifesini görsün mü? 
(Aynı tasnif heyeti kalsın sesleri) O halde oy 
vermeye başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 

var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif heyetini tasnif yapmak üzere davet 

ediyorum. 
Bu arada bir ricada daha bulunacağım, tas

nif yapılıncaya kadar arkadaşlar yerlerim terk 
etmesinler. 

Efendim, tasnifin 15 - 20 dakika sonra bite
ceği anlaşılıyor. 15 dakika sonra toplanmak 
üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 12,45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati* 13,25 

GEÇÎCÎ BAŞKAN — îhsan Hamit Tiğrel 
GEÇlCÎ KÂTÎPLER : Osman Alişiroğlu (Ankara), Macit Zeren (Amasya), Cevdet Oeboloğlu 

(Bitlis), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Başkanlık seçimi sonucuna ait tutanağı oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan 3 ncü seçime (165) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
F. Alpiskender 

Üye 
I. S. Çağlıyangil 

Üye 
A. Aksoy 

Sayın Suad Mayri Ürgüblü 
Sayın K. Orbay 
Bos 

140 
7 

18 

165 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüblü arkadaşı
mız 140 oyla Başkanlığa seçilmişlerdir. Hayırlı 
olsun. (Alkışlar) 

2. — Başkanvekilleri, 
Üyeler seçimi 

Kâtipler ve İdareci 

BAŞKAN — Şimdi üç Başkanvekili, altı 
Kâtip ve üç îdare Âmiri seçilecek. Bunun için 
3 ayrı sepet konmuştur. Oylarınızı, Başkanve
kili, Kâtipler ve îdare Âmirleri yazılı sepetle
re ayrı ayrı atacaksınız. Her biri için şimdi ad 
çekmek suretiyle üçer kişiden mürekkep tasnif 
heyeti seçeceğiz. Başkan, maatteessüf, burada 
olmadığı için yerimi terk edemiyorum, müsaa
de buyurursanız devam edeyim. (Devam, de
vam sesleri) 

Başkanvekillikleri seçimi için tasnif heyeti : 
Mehmet Emin Dural (Denizli), burada mı 

efendim?... Burada. 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara), burada mı 
efendim?... Burada. 

Muallâ Akarca (Muğla), burada mı efen
dim?.. Burada. 

Kâtiplikler için tasnif heyeti. 
Celâl Tevfik Karasapan (Afyon Karahisar), 

Burada mı efendim?.. Burada. 
Nüvit Yetkin (Malatya), burada mı efen

dim?.. Burada. 
Celâl Ertuğ (Elâzığ), burada mı efendim?.. 

Burada. 
îdare Amirlikleri için tasnif heyeti. 
Ali Aksoy (Çanakkale), burada mı efen

dim?,. Burada. 
Tevfik înci (Zonguldak), burada mı efen

dim .. Burada. 
îbrahim Saffet Omay (Ankara), burada mı 

efendim?.. Burada. 
Tasnif heyetleri tamam olmuştur. Şimdi 

adaylar için teklif var mı, efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, ıbu mübarek çatı altında mese
lelerimizi, dâvalarımızı ve işlerimizi kardeşlik 
ve dostluk duyguları ile halletmek karar ve az
mindeyiz. Bugüne kadar bunun çeşitli tezahü
ratını gördük. Şimdi yüksek huzurunuzda bu
nun yeni bir örneğini takdim etmekle bahtiya
rım. Dört parti grupu, kendi aralarında anlaş
mak suretiyle Başkanvekillikleri, Kâtiplikler 
ve İdareci Üyelikler hususunda müşterek nam
zetlerini tesbit etmiş bulunmaktadırlar. 

Şimdi bunları yüksek ıttılaınıza arz ediyo
rum. 

Senato Baş'kanvekilliklerine; Sırrı Atalay, 
îhsan Hamit Tiğrel, İbrahim Şevki Atasağun. 

Kâtipliklere; Fikret Turhangil, Tarık Rem
zi Baltan, Mehmet Ali Demir, Şevket Koksal, 
Ahmet Naci Arı, Kudret Bayhan. 

İdareci Üyeliklere; Kâmil Karavelioğlu, 
Mehmet Ünaldı, Nihat Pasinli. 
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Muhterem arkadaşlar, idareci Üyelikler 

namzetlerinden Kâmil Karavelioğlu, Senatonun 
tabiî üyelerindendir. Biraz evvel Saym Sıtkı 
Ulay, yerler meselesinde bir takrir vermişler 
ve Yüksek Heyetinizce de kabul buyurulmuştu. 
Şimdi o takrirdeki güzel maksadı seçimlerde de 
bu suretle fiiliyat sabasına koymuş bulunuyo
ruz. Allah, bundan sonraki mesailerimizde biz
lere iyilik nasibetsin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanvekillikleri, 
Kâtiplikler ve idareci Üyelikler için verilen bir 
takrir var, müsaadenizle onu okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Senato Başkanvekilliklerine : 
Sırrı Atalay, 
ihsan Hamit Tiğrel ve 
I Şevki. Atasağun'u. 
Kâtipliklere : 
Fikret Turhangil 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Demir 
Şevket Koksal, 
Ahmet Naci Arı ve 
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Kudret Bayhan. 
idareci Üyeliklere de 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Ün aldı s 

Nihat Pasinli'yi. 
Arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. 
Grup Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Y. T. P. 
Grup Başkanvekili 

Cemal Tarlan 
BAŞKAN — Oylama muamelesine başlıyaca-

ğız. Birinci sepet Başkanvekillikleri için, ikin
ci Sepet Kâtiplikler için, üçüncü sepet de ida
reci Üyelikler içindir, isimleri okunan arkadaş
lar lütfen oylarım kullansınlar. Oy toplamaya 
başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 

var mı?... Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oyların tasnifi neticesine kadar oturumu ka

patıyorum. 
Kapanma saati: 13,50 

A. P. 
Grup Başkanvekili 
Ferit Alpiskender 

' C. K. M. P. 
Niyazi Ağırnaslı 

• * • » • 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 14,15 

GEÇÎCÎ BAŞKAN — ihsan Hamit Tiğrel 

GEÇÎCÎ KÂTİPLER : Osman Alişiroğlu (Ankara), Maeit Zeren (Amasya), Cevdet Geboloğlu 
(Bitlis), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Efendim, Celseyi açıyorum. Tas 
nif heyetlerinin zabıtlarını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekillikleri için 

yapılan seçime (151) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Hıfzı OÎ?UZ Bekata Muallâ Akarca 

Üye 
Emin Durul 

ihsan Hamit Tiğrel 151 
Sırrı Atalay 148 
ibrahim Şevki Atasağun 145 
(Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurijret Senatosu Başkanlık Divanı Kâ

tiplikleri için yapılan seçime (151) üye katıl
mış ve neticede aşağıda adları yazılı üyeler kar
şılarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Nüvit Yetkin 

Üye 
Celâl Ertuğ 
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Üye - / 

Celâl Kar^sapam 

Fikret Turhangil / 150 
Tarık Remzi Baltan ' ; 150 
Şevket Koksal 150 
M. Ali Demir 150 
Ahmet Naci Arı 149 
Kudret Bayhan 147 
Bir oy boş çıkmıştır.: 
(Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İdare Amirlikleri için 

yapılan seçime (153) üye katılmış ve neticede 
adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur./ 
Üya Üye 

Ali Aksoy İbrahim Saffet Omay 
Üye 

Tevfik înci 
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Kâmil Karavelioğlu 149 
Mehmet Ünaldı 149 
Nihat Pasinli 149 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bu suretle Riyaset Divanı ta
mamlanmış oluyor. Bizi Riyaset Divanına seç
mek suretiyle göstermiş olduğunuz itimada ken
dim ve arkadaşlarım namına teşekkür ederim. 
İtimadınıza mazhar olmaya çalışacağız. Tama
men tarafsız hareket etmek yalnız Anayasanın 
değil, vicdanımızın da bir emri olacaktır. Bun
dan sonraki çalışmalarımızda da bize müza
hir olmanızı istirham eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

Oturum bitmiştir. 

1 Kasım Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 14,20 
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