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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapanı Cifen el Ku
rulda ; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimine 
başlandı ve yedi defa tekrarlanan seçimlerde 
adaylardaii hiçbirisi gerekli çoğunduk oyunu 
alanıadıiklarından, devam olumteak 'turlardan 
da 'bugün; için 'bir sonuç elde ediieımiyeceği an
laşıldığından ; Baişkanlıikça. seçimlere gelecek 
birleşimde devanı olunacağı 'bildirildi. 

İS özlü soru 
Cuımhuriyet 'Senato'su Aydın Üyesi İsken -

d (M- Cenap Ege'nin, turizm'le illgili öğretime 

'2 Kasım l96o Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime, son verildi, 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan Hamit Tiğrel 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci An 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

Kâtii) 
Sivas 

Ahmet Çekemoğln 

SORULAR 

dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu
rizm ve Tanıtma ; B alca nl ıhlarına gönderil
miştir. (fi/240) 

B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit TigTel 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN -— Birleşimi acıvorum. 

2. — YOKLAMA 

(Y okianıa y aıpıl di.) 
BAŞKAN •--- Coğunluğurnuz var, birinci otu 

rumiı acıvorum. 

3. — SEÇİMLER 

Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu .Başkan
lığı seçimi için 8 uci tur'a geçeceğiz. 

Tasnif Heyetini yeniden seçiyoruz : 
Yusuf DemirdağL. Burada. 
Hazım Dağlıf... Burada. 
Mehmet Çamkcaf... Burada. 
Bu arkadaşlar tasnif Heyetine seçilmişlerdir. 
Mühürlü oy pusla lan dağıtılacaktır. Hangi 

arkadaştan itibaren oyların verileceğini teshil 
için, kura çekiyorum. 

(Malatya) Mehmet Zeki Tuhınay'datı oyla
rın toplanmasına başlıyoruz. 

(Mehmet Zeki Tulımay'dan başlanmak üzorv 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN •-- Oy j anını kullannııyan arkadaşı
mız var mil. . Oylama işlemi bitmiştir. 

Sekizinci turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (187) üye katılmış ve neticede aşağıda 
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adları yazılı üyeler kursularında j»;ö'sterii:en oy
ları almışlardır. 

A vt. oliinın , 
Oy say-sı 

G 

Suad Hayri Ürgüplü 
Kazım Orbay 
İhsan Sabrı Çağlayaugil 
Oelâl Krtuğ 
Selâ 
Bos 

39 
45 
50 

1 
1 

Üye Üye 
Trabzon Çankırı 

Yusuf Demirdağ Hazım Dağhı 
üye 

Kastamonn 
Mehmet Çamlıca 

BAŞKAN — Efendini S nei turda da yine 
nisap hâsıl olmamıştır. 9 nen tura geçiyoruz. 
Tabiî ki musibet bir netice istihsali tenieiuıisiyU». 

Eşref Ayhan (Ordu) dan başlıya t aık oy lav 
kullanılacaktır. 

(Eşref Ayhan'dan başlamak üzer*> oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmiyau arkadaş 
lar var mı.'... Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Dokuzuncu turun neticesini un* ediyoruz. 

V'ü'ksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için 'yapılan 

seçime (137) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı üyeler karcılarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayı sı 

1. — Suad Hayri Ürgüplü 
2. — Kâzım Orbay 
o. — îhsan Sabri Çağlayangil 
4. — Nihat Pasinli 
5. - - Sırrı UzunhasanogLıı 
6. —• Kâmil Ooşkunoğlu 
T. Boş 

Uve 

38 
45 
49 

Üy< 

Trabzon Çankırı 
Yusuf Demirdağ Hazım Dağlı 

Üye 
Kastamoııö 

Mehmet Çamlıca. 

2 .11 196$ O : 1 
BAŞKAN —-- Yine bir netice hâsıl olmamıştır, 

1.0 ucu tura geçiyoruz". 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) - - Sayın 

Başkanım, SOK istiyorum. 

.BAŞKAN — Buyurun efendini. 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Muhte

rem arkadaşlar, bu şekilde bir netice istihsaline 
maalesef imkân yok. 

CEMÂL TARLAN (Tekirdağ) — Efendim. 
usul hakkında mı konuşuyorlar? Zira oylama 
sırasında müzakere olmaz. 

KÂZIM YURDAKUL (Devamla) — Hayır 
efendim, ben usul hakkında söz istemedim. (Mü
zakere olunmaz, sesleri) Eğer söz hakkım yoiksa 
otururum. Ben turlar hakkında konuşacaktım. 
(Müzakere olmaz sesleri) 

BAŞKAN - - Müsaade buyurun, ben söz ver
dim; (dinki her konuşmanın bir faydası olacak
tır. Bu şekilde turlar devam edemez. 

KÂZIM YURDAKUL (Devamla) — Efen
dim. reyler maalesef, kalıplaşmış bulunuyor. Bi.: 
bu hizmeti yapmaya da mecbur bulunmaktayız. 
Kalıplaşmış reyleri bir noktaya sevketmek. aklı 
selimi !bir noktaya toplamak mecburiyetindeyiz. 
yoksa hizmetler aksayacaktır. Bütün partili 
arkadaşlar ve namzetlerden, rica ediyorum, fera
gat göstersinler ve irademizi bir noktaya tas
layalım, Aksi halde bu mesele sürüp gidecektir. 
Demokrasi serbest reylerin, tecellisidir ama, bu 
reylerin bu şekilde kalıplaşması da vazife yap
ma imkânım vermemektedir. Partiler ve aday 
arkadaşlar feragat göstersinler, bu meseleyi hal
ledelim.. Bunu 'bekliyorum; hem partilerden, 
hem adaylardan. 

Maruzatını bundan ibarettir. 
HÜSEYİN KALPAKLIOOLI (Kayseri) 

Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — - Buyurun, usul hakkında. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

Riyaset reye iştirak eden arkadaşları sayıyor mu 
bilmiyorum, fakat bir ihbanr vâki oldu. Rey veren
lerin sayılmasını ve ona göre tasnifin yapılma
sını hiç olmazsa zarflarla reylerin atılmasını tek
lif en arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız demin 
müracaat ettiler ve böyle bir ifadede bulundu
lar. Ben ve kâtip arkadaşlarımız tesbit ettik. 
.137 arkadaş buradan geçti ve 137 oy çıkft. Bina
enaleyh, bir fehknden ibaret olmasına rağmen 

9 
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zarfla birlikte rey puslaları damıtılacak ve mey
ler zarflarla atılacaiktır. 

10 nen tura geçiyoruz. 
Efendim, Sayın Yurdakul arkadaşımızın 

ııoktai nazarına ben >de iştirak ediyorum 
Oylamaya başlıyoruz. Oyların hangi arka

daştan itibaren kullanılacağını tesbit için kıvra 
çekiyorum. 

Tevfik İnce'den itibaren oy kullanılacak 
efendim. 

(Tevfik İnce'den başlamalk üzere oykır top
landı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullaırmıyan arkadaş
lar?... Yok. Oylama muamelesi 'bitmiştir. 10 ucu 
turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (.140) üye katılmjış ve neticede aşağıda 
adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

2 . 11 1963 O : 2 

1. — Kâzım Orbay 
2. — Suad Hayri Ürgüplü 
S. - - İhsan Sabri Çağlayangil 

45 
41 
51 

Oy sayısı 

fi. 

Lâtif Aykut 
Sırrı Ata lav 
Bos 

Üye Üye 
Tralbzon Çankun 

Yusuf Demıirdağ Hazmı Dağlı 
Üye 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

4 Ocak 1964 

BAŞKAN —- Nisap temin edilemediğinden 
11 nei tura dıevam etmek lâaım. 

ÂMİL AUTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.1 
Ne faydası var. Pazartesiye bırakalım. 

BAŞKAN — Seçimlerin tehiri için bir takrir 
vardır. Faikal bu takriri oya koymaya imkân 
yoktur. İçtüzük mucibince seçim aralıksız de 
vara eder. ilk iş Başkan seçimidir. (Ara vere
lim sesleri.) 

öğleden sonra yaat 14,00 te toplanılmak üze
re Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,07 

Î K Î N O t O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkan vekili İhsan Hamıt Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu, ( Sivas), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN - Çoğunluğumuz olduğu anla
şıldı. 11 nei tura başlıyoruz. Müsaade ederse
niz bu turdan da bir netice "alınamazsa, izniniz 
lâıhik olduğu takdirde bunu Pazartesi gününe 
bırakmak yerinde olur. (Muvafık, muvafık 
sesleri.) Bu turu tamamlıyalım ondan sonra. 

HAZIM DA&LI (Çankırı) Tasnif Heye
tinden bir kişi noksan efndim. 

BAŞKAN — Zatıâ'l'iniz bumda, Sayın De-
nıirdîiğ da burada .Mehmet Çamlıca şayet gel

mezce bir arkadaşımızı daha seçeriz. Kâğıt
lar dağıtılmıştır. Oylamaya Zeki Kunırulu'dan 
başlıyoruz. 

(Zeki Kumnılu'dan başlamak üzere oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN Oyunu kullamnıyan arkadaş 
var mı) Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Tasnif Heyetinden bir arkadaşımız gelme
miştir. Onun yerine bir başka arkadaşın seçimi 
için kura çekiyoruz. Yine aynı arkadaş Meb-

ı o •— 
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met Çamlıca çıktı. Mehmet Çamlıca yok. Re
şat Zaloğlu (Burada sesleri.) Buyurun efen
dim, Tasnif Heyetind? yerinizi alın. 

11 nci tarım neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
(•umiıuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (130) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

î. 
2 
.>. 
4. 
5. 
6. 
7-

ihsan Sabri Çağlıyangil 
İvazım Orbay 

-- Suad Hayri Ürgüplü 
—- Şeref Kayalar 
— Rifat öztürkçine 
— Hıfzı Oğuz Beka t a 
- Boş 

Trabzon Çankırı 
Yusuf Pemırdağ Hazım Dağlı 

Trabzon 
iieşat Zaloğlu 

•BAŞKAN — Arkadaşlar, görüyorsunuz; şim
di de 130 iştirak var; yani iştirak nisbeti dü
ne nazaran hayli azalmıştır. Benim görüşüm 
şu: seçime devam etmek vazifemizdir ama, 
bu şekilde müspet bir netice istihsaline im
kân olmıyacaktır. («Bravo» sesleri) Bu böyle 
devanı edecektir. Müsaade buyurursanız Pazar
tesi günü, MiJilet Meclisi de öyle karar almış, 
gerçi o karara tabi değiliz, ama hatırlatmak için 
söylüyorum. 

2 . 11 • 1963 O : 2 
I HULÛSt SÖYEEMEZOÖLU (Sivas) - Sa

yın Başkan, Pazartesi günü belki bu topluluğu 
da bulamayız. Seçimler var, herkes memleke
tine gitmek ister. Bunu davanı ettirelim. Ar
kadaşlar uysallık göstersinler. Başkan seçil
sin. 

BAŞKAN — öyleyse bu işi reylerinizle hal
ledelim. Efendim, devamı arzu edenler lütfen 
işaret buyursunlar.. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) Bir takrir mi 
var ki, oya koyuyorsunuz? 

BAŞKAN - Ewt efedim, bir takrir vardır. 
Sayın Batur, bilirsiniz ki, ben usulsüz bir 13 
yapmam. Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Senatonun bugünkü mevcut aza. adedi 137 

dir. Onuncu tur yapıldığı halde bir netice is
tihsal edilememiştir-

Yeni. temas ve düşünmeye imkân vermek 
üzere Başkan seçiminin 4 Kasım 1963 Pazartesi 
günü saat 14 e tehirini arz ve tekUf eylerim. 

Denizli 
I Cahit Akyar 

BAŞKAN Takriri oyunuza sunuyorum. 
I Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 35 karşı 02 
I reyle Pazartesi, günü saat 14.00 de taplanmaya 
i karar verilmiştir. (Saat 10.00 da s-esleri) 14 de 
; efendim. Takrir böyle. 
I Birleşimi. 4 Kasım 1963 Pazartesi günü sa-
i s t 14.00 de toplanılmak üzere kapatıyorum. 
I 

I Kapanma Saati : 14.50 

• • > - - - « Î 3 > © ^ •<-• 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

İKÎNrî IVÎRLRŞrM; 

2 • 11 . 1963 Cumartesi 

Saat : 10,00 

1. — Başkanlık Divanı Seçimi. 
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