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CİLT: 16 

Birinci Birleşim 

1 . 11 . 1963 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Yoklama 2 

2. — Seçimler 2 

1. — Başkan] ık Divanı seçimi 2;5,6 



BIRÎNOÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamlt Tigröl 

KÂTİPLER — Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Üçüncü içtima yılının ibininci birleşimimi açıyorum. 

1. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamı a yapılkıcaktı r. 
(Yoklama yapıldı) 

2. — SE 

/. — Başkanlık Divanı seçimi 

BAŞKAN — GİMid©rmımjiz 'Başkanlık Diva
nı 'seçimidir. Evvelâ başkan seçilecek, lba<şka-
nın seçimini mütaakıp başkan vekilleri, idare 
âmirleri ve kâtipler seç ile çektir. Başkanlık için 
şimdiye -kadar yalnız bir teklif var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Seniaito.su Başkam Tığıma adıay ola

rak Bursa Senatörü ihsan Sabri •ÇağlayaımgilM 
arz ve teklif ederini. 

Manisa. 
Refik Ulnsoy 

AKİF1 KYİDOĞAN (Zonguldalk) — Sııad 
Hayri Ürgüpllü'yü teklif ediyoram. 

SCTAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — 'Buyurun. 

ŞUA I) HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Muhterem arkada'şlaran, sayın arkadaşlar imim 
benim adaylığımı, teklif etmelerine karşı çok 
teşekkürler ederim, kendilerime şükranlıarıımı 
sunarımı. İki senedir* gösterdikleri büyük iltifat 
ve teveccühlere de teşekkür ederim. Yialniız, t>u 
sene, kendilerine m'erhanlgi bir seçim mücadele
sinde bir •arkadaşla ikarşı karşıya gelmek iste
mediğimin sebeplerini izaih etmiştim. 

Bu itibarla reylerin dağılımaısına vesile ol
mak istemiyorum. Arkadaşlarımın, seçimi vic
danlarının emrettiği şekilde yapnwda.rını bilhas-

BAŞKAN — (Yoğunluğumuz vardır. Gün
deme geçiyoruz. 

s a. rica. edeceğimi. («yani istinlkâf •nıı ediyor» 
•sesleri) 

ıBAŞKAN — (Benim anladığıma ıgöre, Sayın 
Ürgüplü 'bir miıücadeTeye girmek ist enlediğini 
ifade etmiştir. O itibarla istinlkâf ifade odilim'ek-
tedir. («kayır, istinlkâf ifadesi yok» sesleri) 
«ırası! anlaşılırsa öyle olsun» sesleri. 

Arzu eden Suıad Hayri Ürgüpllü hakkında. 
reylerini verir, arzu letmeyen vermez. 

:Bir tekili' id aha geldi, Sııad Hayri Ürgüplü'-
yü başkanlığa teklif •ediyorlar. İmza Hasan 
Kangal. 

BU AD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
.Maruzatta, bulunmnıştuını. Maruzatının tekrar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tasnif heyeti için 
isim çekiyoruz. 

Cahit Tokgöz burada mı? (Burada sesleri), 
Uaruk Işık? (Burada sesleri), Esat Çağa? ((Bu
rada sesleri) 

Taısnif heyeti ıseçilmıiştir. Lütfen yerlerini 
alsınlar. Oy puslalarının dağıtımı 'bittikten son
ra reylerinizi kuılllamımak üzere birer birer isim
leri okutacağını. 

İzzet Gener .arkadaş um izim 'da Ibir teklifi var, 
«'Başkanlık için Sayım. Suad Hayri Ürgüplü'yü 
teklif ediyorum» diyor. 

Oy toplama, muamelesine nereden naşlıya-
eağımızı tâyin etmek üzere ad çekiyorum : 
Artvin. 

Artvin'den başlamak üzere isimler okuna
caktır. 

http://Seniaito.su


C. Senatosu B : 1 
(Fehmi Alpaslan'dan başlamak üzere oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkada
şımız varsa, lütfen kullansın. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın... 
Oylamanın neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (165) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Oy sayısı 

1. — İhsan Sabrı Çağlıyang 
2. — Suad Hayri Ürgüplü 
o. —• Hasan Kangal 
4. —• Kâzım Orbay 
5 —• Akif Eyidoğan 
6. —• Âmil Artus 
7. — Boş 

Samsun 
Cahit. Tokgöz 

Cum hu rbaşkanınca 
Esat Cağa 

il 

Van 

48 
27 
4 
1 
1 
1 

83 

^ai'uk Işık 

S. Ü. 

BAŞKAN — Üçte iki çoğunluk temin edi
lemediğinden Anayasanın 84 ncü maddesi gere
ğince tekrar seçim yapılacaktır. 

Kâğıtlar dağıtılıyor, (Gürültüler) Kangal 
üzülmeyiniz, belki bu sefer fazla oy alırsınız, 
şimdi yerinize oturunuz. (Gülüşmeler.) 

İkinci tur^ı geçiyoruz. Ad çekiyorum. Ah
met Çekemoğlu (Sivas.) 

(Ahmet Çekemoğlun'dan başlamak üzere 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı': Oy toplama muamelesi bitmiştir 
efendim. 

İkinci turun neticelerini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (103) üye katılmış ve neticede aşa-
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gıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1 
2. 
••> 
o. 4. 
t). 

6. 
7. 
8. 

— İhsan Sabri Çağlıyaııgii 
— Suad Hayri Ürgüplü 
— Kâzım Orbay 
— Hasan Kangal 
— Enver Aka 
—• Muallâ Akarca 
— Sırrı Atalay 
— Boş 

53 
34 
13 
7 
2 
2 
1 

51 

Samsun Van 
Cahit Tokgöz Faruk Işık 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Esat Çağa 

BAŞKAN —• Anayasanın 84 ncü maddesi 
hükmü yerine gelmemiştir. Değil üçte iki, salt 
çoğunluğu bile adaylar temin edememişler
dir. Üçüncü defa oylamaya geçiyoruz. Bu 
defa mürettep adedin salt çoğunluğu aranı
lacaktır. 

Yeni bir teklif gelmitşir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için, Sa

yın Orgeneral Kâzım Orbay'm adaylığını arz 
ederim. 

izmir 
Enis Kansu 

BAŞKAN —• Bilginize sunulur. Üçüncü tur 
için seçime nereden başlıyacağımızı tâyin et
mek üzere kura çekiyorum : Konya, Ahmet 
Onaı. 

Üçüncü tura başlıyoruz. 
(Ahmet Onar'dan başlamak üzere oylar top

landı.) 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Üçüncü turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için ya

pılan seçime (165) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında gös
terilen oyları almışlardır. 
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C. Senatosu B : 1 
Arz olumu*. 

Oy sayısı 

."!.--• Kâzım OH.)ay 54 
2. — İhsan Sabri Oağlıyangil 52 
:l. — Suad B&yri Ürgüplü 52 
4 —• Hali t Zarbım 1 
5. - - Boş 6 

Hamsim Van 
('ahit Tokgöz Faruk Tşık 

Cumhurbaşkanınca. S. Ü. 
Ksat Çağa 

BAŞKAN — Üçüncü turda adaylar salt 
çoğunluğu temin, edememişlerdir. Dördüncü 
tura geçilecek. 

Bir teklif daha geldi, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Senato Başkanı seçimlerinde kanuni nisabı 

sağlaııvaya yardımcı olmak üzere istişarelerde 
bulunabilmesi için oturuma 'bir saat fasıla 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

((lüriiltük'r) (lüzum yok, sesleri.) 

BAŞKAN — Teklif ei'endim. (Adalet Partisi 
sıralarından «yok öyle. şey», «lüzum yok» ses
leri.) 

Müsaade buyurunuz efendim, gecen yıl da 
böyle bir teklif gelmişti ve oya konmuştu, bunu 
d'a oylarınıza sunmak mecburiyetindeyim. 

ÖZEL ŞAHtNG-lRAY (İstanbul) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖZEL ŞAHİNÖİRAY (istanbul) — Mu,m-

terem Başkan, muhteremi senatörler; geçen yıl 
partiler arasında MecMs'lerde partilerin işgal 
etmiş oldukları .samda! yalar a göre Başkanlık 
Divanımda ne şekilde temsil edılecekloriue dair 
bir centilmen anlaşması yapılrnııştı. Bu yıl, ar-
kadaşiların yapmış oldukları temaslar n elti cebin
de 'de geçen yıiki 'bu 'anlaşmaya göre hareket 
edileceği ifade edilmişti. Şimdi (görüyoruz iki bu 
yapılmış olan temıaısiar ve uzun 'boylu 'konuşma
lar hiç bir netice vejurı<emejktedir. Şu halde ye
niden yapılacak oları ıkonuşımjailardan ne gibi 
bir ümit bekleınilımjdktedir <? 

Bu takrire, bu izah -ettiğimi hususlardan do-
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•layı takrire iltifat etmemenizi ve turlara devanı 
edilmesini rica ve teiklif ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Bir saat ara verilmesi teklifini 
oyunuza, sunuyorum. Kalbud edenler.. (Anlaşıl
madı sesleri) 'bir saat fasıla verildikten -s-onna 
turlara devamı edilme'si teklif 'edilmektedir. 
Teklifi kabul edenler... Etmiyenler.. 42 ye kar
şı 65 oyla reddodilımişt'i-r. 

Şu hailde 4 neü tura devam edeceğiz. 
Şimdi 'naniği ilden başlanacağıma dair k u r a 

ee'kıiyoruz. Nihat Pasinli (Erzurum) 
(Nihat Paısinlideu başlaıınalk üzere oylar top

landı) 

BAŞKAN — Oyunu kullaıumayan arkadaş 
var mı? Oylama (muamelesi bitmiştir. 

Dördüncü turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (165) üye 'katılmış ve neticede aşa
ğıda a'dları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oylaıu almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. 
2. 
•J. 

4. 
5. 
6. 

— Suad Hayri ürgüpiü 
— İhsan Sabri Çağlıyangil 
— Kâzım Orbay 
— Celâl Ertuğ 
— M. Ali Demir 
— Boş 

66 
41 
51 

1 
1 
5 

Üye Üye 
Samsun Van 

Cahit Tokgöz Faruk İşık 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Esat Çağa 

BAŞKAN — Dördüncü turda da adaylar 
salt çoğunluğu teinin ödememiştir. Beşinci tur'a 
geçiyoruz. Bir teklif daiba yar okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına. 
C. Senatosu Başkanlığına Elâzığ Senatörü 

Celâl Ertuğ'u arz ve teklif ederim. 
Elâzığ 

Rasim Oiray 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 'Beşinci tur'a 
(taşlamak üzere ad çekiyoruz. Necip Danişoğ-
lu (Rize). 

_._ 4 __ 



C. Senatosu B : 1 
(Necip Danişoğtundan 'başlamak üzere oy

lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arka
daş?... Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Beşinci turun neticesini arz ediyoruz. 

Y üksck Başkanl ığa 
'Ouimhuriyet Senatosu Başkanlığı iiçin yapılan 

secime (154) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı üyeler karşılarında göstenilen oyla
rı alanlılardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. Suad lîayri Ürgüplü 
2. Kâzım Orbay 
3. Celâl Ertuğ 
4. î. Sabri Oağlıyangil 
5. Boş 

Üye 
Samsun 

Cahit Tdka-öz 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. 
Esat Cağa 

60 
44 
4 

42 
4 

Üye 
Van 

Par uk T şık 

Ü 

OttLÂL lORTUd (Elazığ) 
gut od ivoruım. 

Bendenim, Fcra-

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, feragat ediyorlar. 
Şimdi altıncı tura haıı^i secim (bölgesinden baş-
lanıacağını tayin etmek üzere kur'a cekiyoruiiıı. 
Sırrı At al ay (Kars) 

(Sırrı Atalay'dan başlamak üzere oylar top
landı) 

BAŞKAN — Oylarını kuilannııyan sayın üye 
var mı?.... Oy toplama .muamelesi bitmiştir.. 

Altıncı turun neticesini arz edivoruz. 
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Y/ükselk Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı
lan secime (156) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Ov savı.sı 

64 
46 
37 

6 
1 
1 
1 

Üye 
Van 

Faruk Işık 

1. Suad Hayni Ürgüplü 
2. İ. Sa.bri Oağlıyangil 
3. Kâzım Or.bay 
4. Boş 
5. Miat Öztürkçlne 
6. Celâl Ertuğ 
7. Sırrı Atalav 

Üye 
Sonusun 

Cahit Tokgöz 
Üye 

Ouımhurbaşlkanmca S. Ü. 
Esat Çağa 

BAŞKAN — Adaylardan biç birisi salt ço
ğunluğun oyunu alamadıklarından 7 nci tura 
geçiyoruz. 

Valnız şunıu arz .(»deyim ki, bu 7 nci turdan 
.sonra müsaade ederseniz bir ara vermek mecbu
riyeti hâsıl olacaktır. Çünkü mütemadiyen tur
lar böyle devam edecektir. (Sonra, sonra sesleri) 
Bu turdan sonra düşünürüz. («Şimdi ara verin» 
«Adalet Partisi grup toplantısı yapıyor, onun 
için şimdi ara verin» sesleri) 

Şimdi ara verilmesini isteyenler lütfen işa
ret buyursunlar... Ara vertilmcsinii ist emiy enler... 
Bir saat ara verilmesi kabul edilmiştir. Saat 
18,50 de toplanmaık üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 18,50 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Cekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturuım<u .açıyorum. 
7 mci tura 'başlıyoruz efendim. Ad çekiyoruz, 

.Sayın Mehmet tlkuçan'dan 'itibaren isıim'leri oku
tuyorum. Lütfen oylarınızı kullanınız. 

(Mehmet îlkuçan'dan başlamak üzere oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmryan larkadaşı-
iinız var mı? (Yok sesleri) Oylama muamelesi 
blitmiş'tıir. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
Sayın arkadaşlar, tasnif heyetinden Cahit 

Tokg'öz maalesef yoktur, onun yerine bir arka
daşımızı ıseçmek üzere kur'a çekiyorum. Sayın 
Özdeşi. Burada. 

Yedinci .turun ınetieelerini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı iıçin yapı

lan seçinne (140) üye katılmış ve neticede, aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında ıgösıteri1-
1 em oyları aıl'imşl ardır. 

Arz olunur. 

ALDIĞI OY SAYISI 
1. — İhsan Sabri Çağlayan gil 
2. — Suad Hayri Ürgüplü 
o. — Kâzım Orbay 
4. — Sıdkı Ulay 
5. — [Boş 

Üye Üye 

52 
49 
37 

1 

Kocaeli 
Riıfat Özdeş 

Cuıınhı 
Üye 

ırlbaşkammea 
Esat Çağa 

Van 
Faruk İş 

8. Ü. 

ilk 

BAŞKAN — 7 ne! tuır'da da yiue 'nisap te
min edil eni emiştir. Anlaşılıyor ki bir saat ara 
verdiğimiz halde paırtider arasımda bir ianlaşıma 
vâki olmamıştın-. Bu, sebeple turlara devamda 
bir netice istihsal imkâna görülmemiş olduğun
dan, 'yanın saat onda toplanmak üzere birleşimi 
'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

)>&<H 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

UlRLVOl BÎRLEŞİM 

1 . 11 . 1963 Cuma 

Saat : 15.00 

1. — Başkanlık Divanı Seçimi. 
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