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1. - GEÇEN TUTA 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-
dilek'e izin verilmesi hakkındaki başkanlık 
tezkeresi okundu, kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kural toplantı 
günlerinin tesbiti konusunda yapılan görüş me
ler sonunda, Genel Kumlun haftada iki gün 
toplanmasına ve toplantı günlerinin de Salı ve 
Perşembe olmasına karar verildi. 

Başkanlıkça; bâzı komisyonların henüz teş
kil etmedikleri Başkanlık Divanlarını ve Bütçe 
Komisyonunun da Millet Meclisi Bütçe Komis
yonu ile temas ederek Karma Komisyonunu 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Muş sec,i.m. bölgesine kadar yoklama ya

pıldı.) 

/. — Bâzı komisyonlarda açtUın üyelikler 
için seçim yapılması. 

BAŞKAN — Gündemde mühim bir şey yok
tur. Yalnız istifa eden iki encümen üyesinin 
yerlerine iki secim yapılacaktır. Bunlardan bi
risi, istanbul Senatörü Celil Cevherioğlu Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından istifa et
miştir, diğeri de Ahmet Naci Arı arkadaşımız
dır, ki, Malî ve İktisadi işler Komisyonunda 
bulunmakta iken Divan Kâtipliğine intihabedii 
diğl için içtüzük gereğince müstafi addedilmiş
tir. Bunların yerine Anayasa ve Adalet Ko
misyonu olarak Adalet Partisinden Sayın iz
zet Birant namzet gösterilmiştir. Zaten Celil 
Cevherioğlu da aynı partidendi. 

Malî ve iktisadi işler Komisyonuna da Art-
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TAK ÖZETİ 

kurmaları ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisinin de Parlâmentolar Birliği Türk Grupu 
için aday göstermesi hususu temenni edildi. 

7 . 12 . 1961 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

îhsan Hamit Tiğrel Kudret Bayhan 
Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır, oturumu açı
yorum. 

\-in Senatörü Fehmi Alpaslan namzet gösteril
miştir. 

Şimdi kâğıtlar dağıtılacaktır, lütfen reyleri
nizi kullanmanızı rica ederim. 

istifa tezkereleri okunacaktır. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bende-

ni-a Sanayi ve Tarım Komisyonunun aynı za
manda sözcülüğünü deruhde etmiş bulunuyo
rum. Bu itibarla, Malî ve İktisadi işler Komis
yonunda yeniden vazife almam, diğer vazifeleri 
yapmama imkân vermez. (Yaparsın sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz ede
yim, efendim, içtüzüğün 23 ncü maddesi par
tilerce gösterilecek namzetler Riyaset Divanına 
gelir ve Riyaset Divanı Heyeti Celilenize su
na?-. Şimdiki namzetler de bu şekle uygun ola-

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN Başkanvekili îhsan Hamit Tlğrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

I ' » 

BAŞKAN —-.Birleşimi, açıyorum. 

2 YOKLAMA 

3. SEÇİMLER 
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rak teklif edilmiş bulunduğundan Heyetinize 
arz etmek mecburiyetinde kaldım. Takdir kendi
lerinindir. İki komisyonda da çalışmak imkânı 
vardır arzu ederlerse. (Kabul etti, sesleri.) 

Sayın Alpaslan, kararınız nedir, kabul edi
yorsanız kabul ettiğiaiili bildiriniz. Kabul edi
yor musunuz?... Arkadaşımızın bu vazifeyi 
kabul ettikleri anlaşılıyor, oylarınıza arz ede
ceğim. 

Yalnız oylamaya başlamadan evvel bir ilki 
hususu ıttılaınıza arz etmek mecburiyetinde
yim, o da şudur; Senato azalarına dağıtıl
mış olan mal beyanı, aile durumu ile hal ter
cümesine ait kağıtlar arkadaşlarımız tarafın
dan doldurulup Zatişlerme verilmemiştir. Bunun 
için birçok işler sürüncemede kalmakta ve hal 
tercümesine ait kâğıtlar da tamamlanmadığı 
için albümün basılması işi geriye kalmaktadır. 
Arkadaşlarımdan rica ediyorum, mevzuubahis 
kâğıtları alıp kaybetmişi erse Zatişlerinden ye
nisini alsınlar ve bir an evvel bu işi tamamla
sınlar. 

İkincisi de; yine arkadaşlarımızın üzerinde 
hassasiyetle durdukları konseye gidecek Sena
to azasının tesbitidir. Malûmuâliniz Millet 
Meclisi yedi zat seçmiş bize de üç zat seçin 
diye bildirmişlerdi. Sayın Senato Heyeti Umu-
nıiyesi bunu kabul etmemişlerdi. Bu karan 
Büyük Millet Meclisi kararı olarak değil, Mil
let. Meclisinin karan olmak üzere telâkki et
mişlerdi. Bu hususta ihtilâf hâsıl olmuştu. 

Riyaset Divanınızın, diğer Riyaset Divanı 
ile müştereken yaptığı toplantıda ve bunu mü-
taakıp partiler mümessilleriyle yaptığımız top
lantıda maalesef bugüne kadar müspet bir ne
ticeye varılamamıştır. Her iki taraf da nok-
tai nazarlarında" ısrar etmektedirler. 

Bu işin uzun boylu sürüncemede kalması 
caiz olmadığı için ve buna bir hal çaresi bul
mak bakımından Millet Meclisi Başkanından 
ricada bulunulmuş ve o da Pazartesi gününe 
kadar bir mühlet istemiştir. Müsade ederse
niz, bunu Salı günkü toplantımızda Hejyeti 
Celilenize arz edelim. Senatörlerin ııoktai na
zarını müdafaa edeceğimiz tabiîdir. Onlar da 
müdafaa ediyorlar. 

Bu hususu arzdan maksadım, vaziyet hak* 
kında malûmatdar olmanız içindir. 

Efendim, seçime geçmeden evvel istifana
meleri okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Y. Başkanlığına 

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğimi saygılarımla arz eylerim. 

Celil Cevherioğlu 
İstanbul 

\ Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet komisyonundan istifa 

eden Celil Cevherioğlu'nun yerine İzmir Sena
to Üyesi İzzet Birant Grup İdare Heyetince 
seçilmiştir. 

Gereğinin ifası için keyfiyeti saygılarımla 
arz eylerim. 

A. P. Senato Grupu Başkanı 
Ferit Alpiskender 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 . 11 . 1961 tarih ve 1/6 sayılı yazımıza ek

tir : 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler 

Komisyonunda üye olarak gösterilmiş bulunan 
Kırklareli Senatörü Ahmet Naci Arı, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı Kâtipliğine se
çilmiş bulunduğundan, münhal bulunan üyeliğe 
Artvin Senatörü Fehmi Alpaslan seçilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Saygılarımla, 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grapu 
Başkanvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Demin arz ettiğim hususu bu 
tezkereler ifade etmektedir. Heyeti CeMlenizden 
bir istirhamda bulunacağım. Salı günü Kon
sey meselesinin mevzuubahsedilmesi ihtima
li vardır. İki noktai nazar çarpışıyor. Hukuki 
görüşler büsbütün ayrıdır. Mümkün olduğu ka
dar Heyeti Celilenizden taan olarak bulunma
nızı istirham ediyorum. 

Nizamname mucibince oyların tasnifi için 
bir tasnif heyeti seçiyonız. 

Hüseyin Otan (Burdur) (Yok sesleri) 
Mehmet özgüneş (Tabiî Üye) Burada ses

leri 
Esat Mahmut Karakurt (ürfa) (Burada. 

sesleri) 
Gavsi Uçagök (Eskişehir) (Yok sesleri) 
Ekrem Acuner (Tabiî Üye) (Yok sesleri) 
Sabit Kocabeyoğlu (Ankara) (Burada ses

leri) 

— 178 — 



C. Senatosu B : 12 
BAŞKAN -- Tasnif heyeti seçilmiştir. Oy

lanıl toplanması için Tabiî Üyelerden, itibaren 
isimi er okunacaktır. 

(Tabiî Üyelerden :'u,ib;m-:u nylar toplnm'lı > 

BAŞKAN •-- Oy hırını kullan unyaıı var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir, etendim. Tas

nif Heyetinden tasnifi yapmalarını rica ede
rim. 

BAŞKAN Seçim neticelerim ar? ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık bu

lunan üyelik içm yapılan seçime (107) üye 
katılmış ve neticede (104) reyle İzzet Birant 
seçilmiştir. 

Y , 12. 1961 O : 1 
Arz olunur. 
Mehmet özgüneş Sabit KoeabeyoğTu 

Esat Mahmut, K'arakurt . 

Yüksek 'Başkanlığa 
iViaiî ve İktisadi İşler Komisyonunda açık 

bulunan üyelik için yapılan seçime (107) üye, 
katılmış ve neticede (106) oyla Fehmi Alpas
lan seçilmiştir, 

Arz ederiz. 
Mehmet Özgüne§ Sabit Koeabeyoğlu 

Esat Mahmut Karakurl. 

BAŞKAN (iundem.de başka konuşulacak 
mevzu olmadığından 12 Aralık 1961 Salı günü 
saat 15 t e toplanılmak üzere Birleşime son ve-
riyorum. 

Kapanma saati : 15,40 
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