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O. Senatosu B : 5 6 .11 • 1963 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde yedi oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı şeyimi için 
yapılan 12 oylamada da, adaylardan hiçfbirisi 
gerekli çoğunluk oyunu alamadıklarından, Baş
kanlıkça seçime gelecek Birleşimde devam olu
nacağı bildirildi. 

0:1 

6 Kasrm 1963 Çarşamba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

ihsan Hamit Tigrel AhmetÇekemoğlu 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizmnettin özgül 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
AçÜma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER — Macit Zeren (Amasya) Ahm&i Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 
mo başlıyoruz. 

3. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanı Seçimi 

BAŞKAN — Başkan seçimi için 32 nei turun 
oylamasına geçiyoruz. Şimdi bir tasnif heyeti 
seçeceğiz. 

Salâmi Üren... Yok. 
Hal it Sarıkaya... Yok. 
Hüseyin Kalpaklıoğlu... Ydk. 
Osman Haeı'baloğlu... (Alkışlar)... Burada, 
Osman Cevdet Erkut... Yok. 
Berç. Turan... Yok. 
Yusuf Denıirdağ... Burada. 
Ragıp Üner... Burada. 
Seçime 'başlıyoruz efendim, kura çekiyorum. 

Zeki Kumrulu. 
(Zeki Kumrulu'dan başlanmak üzere oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Oya katılmıyan var mı? Yok. 
<»ylaına muamelesi bitmiştir. 

32 nci turun oylama neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (139) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

1. — Enver Aka 
2. —• Kâzım Orbay 
3. —• Suad Hayri Ürgüplü 
4. — Boş 
5. — Akay 

Üye 

Oy sayısı 

78 
31 
26 
3 
1 

Üye 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

Trabzon 
Yusuf Demrrdağ 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ragıp Üner 
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(Sağdan onu Aka, diye kabul ediyoruz 

sesleri.) Şu halde 33 ncü tura devanı edeceğiz. 
Arkadaşlarını, Akay soyadlı kimse yoktur. 

Binaenaleyh; böyle bir şey gelirse boş olduğu 
anlaşılır. 

Şimdi 83 ncü turun oylamasına Sayın Veh
bi Aksoy'dan başlıyoruz. 

(Vehbi Aksoy'dan başlamak üzere oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oy "kulîanınıyan arkadaşımız 
var ını? Yok oylama muamelesi bitmiştir. 

33 ncü turun oylama neticesini arz ediyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (142) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Oy Sayısı 
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Oy sayısı 

l. 
2 
o 

4. 

— Enver Aka 
—• Suad 
—• Kâz: 
— Boş 

Üye 
Tokat 

Hayri Ü.'güplü 
ıı Orbay 

Üye 
Trabzon 

85 
20 
33 
4 

Osman Hacıbaloğlıı Yusuf D'amirdağ 

Ou 
Üye 

mhıırbaşkanınca S. Ü. 
Ragıp Üner 

BAŞKAN — 34 ncü tura başlıyoruz. Kim
den başlanacağım tesbit için kura çekiyorum. 
Hüsnü Dikeçligil. 

(Hüsnü DikeçligiPden başlanmak üzere oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN —• Oyunu kulîanınıyan var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir-

34 ncü tuııııı neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (143) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur, 

1. — Enver Aka 
2. — Kâzım Orbay 
3. —• Suad Hayri Ürgüplü 
4. — Boş 
Not : Biri boş zarf 

91 
41 

7 
4 

Üye Üye 
Tokat Trabzon 

Osman Hacıbaloğlıı Yusuf D-emirdağ 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ragıp Üner 

BAŞKAN — Maalesef bir tur daha yapa
cağız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım, yalnız isimler okunurken 
daha yavaş okunsun. Ve herkes teker teker 
reylerini versin. 

BAŞKAN — Peki efendim, yavaş okuya
lım. 

Oyla m aya başlıyoruz, efendim. Macit Zeren. 
(Mucit Zeren'den başlamak üzere oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar lüt
fen kullansınlar... 

(Oylama işlemi bitmiştir.) Tasnif Heyeti 
yerini alsın. 

35 ncı. turun ieticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı-

lüiı seçime (146) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz oiumır. 
Oy sayısı 

1. — Enver Aka 
2. —• Kâzım Orbay 
3. — Suad Hayri Ürgüplü 
4. — Boş 

Üye 
Tokat 

Üye 
Trabzon 

95 
29 
17 
5 

Osman Hacıbaloğlıı Yusuf Damirdağ 
ÜVP 

Ragıp Üner 
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BAŞKAN — Bu süratle Sayın Enver Aka 

95 oyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına se
çilmiş . bulunmaktadır. Kendilerini yürekten 
tebrik eder, muvaffakiyetler dilerim. (Al
kışlar.) 

Şimdi yerimi kendilerine vereceğim. Bu
raya pek •ahştım, bırakmak pek de zor olacak, 
ama mecburî bir şey... Yarım saat sonra Sa-

1. — Başkanlık Divanı seçimi. I 

Riyaset Divanı başkanvekilleri, Divan kâtip
leri ve İdareci üyelikler için yapılacak seçimle
re geçiyoruz. Şimdi gruplarca verilmiş olan 
aday listelerini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1 Kasım 1963 Onma günü saat 10 da Cumlıu-

— 44 
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yın Aka'nm Başkanlığında toplanmak üz\> 
re... («Bir saat;» sesleri,) Müsaade buyurun 
efendim. Bir saati kaimi edenler... Etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Bir saat sonra Sayın Aka'nın Başkanlığında 
toplanmak ve Divanın diğer üyelerini seçmek 
üzere oturuma son veriyorum-

(Kapanma saati : 15.55) 

riyet Senatosu O. 11. P. Grupunda yapılan seçim 
neticesinde, Cumhuriyet Senatosu Başkanvekil-
liğine Kars Senato Üyesi Sırrı At alay aday ola
rak seçilmiştir. 

Keyfiyet say giy] e arz olunur. 
O. T-I. P. Grup Ba§kanvcki.lt 

Kars 
Mehmet Hazer 

t>9« 

Î K İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17.000 

BAŞKAN — Enver Aka 

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

BAŞKAN — (Alkımlarla kürsüye geldi) Beşinci 'Birleşimin, ikinci oturumunu açıyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanlığa seçilmesi dolay isiyle C. 8 e-
natosu Balıkesir Üyesi Enver A ka'nın demeci. 

BAŞKAN — Daha evvel siz arkadaşlarıma 
hitabet kürsüsünden hitap etme imkânını bula
madığım için arkadaşlarımın müsaadesiyle Ri
yaset Kürsüsünden Yüce Heyetinize teşekkür
lerimi ifade etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı gibi 
mühim bir vazifenin Yüce Heyetiniz tarafından 
şahsıma tevdi edilmesi, hayatımda, yurduma 
borçlu olduğum vazifelerin en şereflisi olacaktır. 

Hakkımda göstermiş okluğunuz bu teveccüh 
ve güvene lâyık olmak için realist bir görüş, 
tarafsız bir zihniyet ve anlayış1 a yüksek direk
tif ve kararlarınız istikametinde! bütün samimi
yetimle çalışacağımı huzurunuzda ifade etmeyi 
bir borç bilirim. (Alkışlar) 

Bu mukaddes vazifenin ifasında beni başarı
ya ulaştıracak yegane kuvvet kaynağı siz kıy
metli arkadaşlarınım güven ve teveccühlerinin 
devamı olacaktır. 

Bu şerefli vazifeyi bana lâyık gören siz arka
daşlarıma minnet ve şükranlarımı arz eder, he
pinizi saygıyla selâmlarım (Alkışlar.) 

3. — SEÇİMLER 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1 Kasım 1963 den itibaren yapılacak Cumhu

riyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimlerinde 
Yeni Türkiye Partisi adaylarının aşağıda isim
leri gösterilen senatörlerden ibaret okluğunu 
say giy 1 e arz ederim. 

Y. T. P. Grup Başkanvekili Y. 
Cevdet Ceboloğlu 

Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel Diyarbakır 
idareci Üye ihsan Akpolat Muş 
Kâtip Ahmet Çekemoğlu Sivas 

BAŞKAN — Başkanvekilliği ile ilgili takrir
ler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanvekillerinden biri için senatör Âmil 

Artus'u aday gösteriyorum. Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Burhan ettin Uhıç 

Yüksek Başkanlığa 
Senato Başkanvekilliği için Hazım Dağlıyı 

teklif ederiz. 
Kütahya Afyon Karahisar 

Bahattin Özbek C. Tevsik Karasapan 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Başkanvekilliğine Bursa Senatörü Şeref Ka

yaları arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Başkanvekilleri ııin seçimlerine 
geçiyoruz. Puslalar dağıtılacaktır 

FARUK IŞIK (Van) — İdare âmirlerinin 
isimleri de belli olsun, bakalım oranları doğru 
mu? Başkanvekilleri seçimene ondan sonra ge
çelim. 

BAŞKAN — Bâzı gruplar henüz bildirme
dikleri için idare âmirlerinin isimlerini bilâhara 
okutacağım. 

Şimdi Başkanvekilleri seçimine bağlıyacağız. 
Tasnif heyeti için kura çekiyoruz. 
Nurullah Esat Sümer?... Yok. 
Rahmi Arıkan?... Yok. 
Sadi Koçaş?.. Burada. 
Azmi Erdoğan?.. Burada, 
Fethi Tevetoğlu?.. Yok. 
Rasim Giray?.. Burada. 
(Adaylar bir defa daha okunsun sesleri) 
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Efendim, başkanvekillikleri adaylarım bir 

defa daha okutuyorum. 

ö. LÛTFİ BOZCALI (İzmîr) — Takriri
mi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Şeref Kayalar için verilen tak
rir geri alınmıştır. Adaylarla ilgili takrirleri 
bir kere daha okutuyorum. 

(C. H. P. Grup Başkanvekili Mehmet Hazer'-
in, önergesi tekrar okundu) 

(Y. T. P. Grupıı Başkanvekili yerine Cevdet 
Geboloğlu'nun önergesi tekrar olumdu) 

(Burhanettin Uluç'un önergesi tekrar okun
du) 

(Bahattin Özbek ve Calâl Tevfik Karasa-
pan'm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu arada bir önerge daha gel
di, okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlr}; 
Başkanvekili için adaylığımı koyuyorum. He

yeti Umumiyeye arzını rica ederim. 
Niğde 

Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Kâtipler ve idare âmirlerinin 
isimlerini de okutuyorum. («Bu seçimden son
ra okunsun» sesleri) Peki, bilâhara okuturuz. 

Şimdi, hangi arkadaştan oyların atılmasına 
başilaınıimasınnı tesbit için kıır'a çekiyorum; : Su
at Seren. 

(•Suat Seren'deın başlamak üzere oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Kırşehir Senatörü Ali Rıza 
Ulusınan aday gösterilmiştir. Fakat, oylama es
nasında olduğu için; imkân yok. Eğer ikinci 
turun yapılmasına luzüm hâsn olursa, dikkate 
alınması hususunu ikinci tura bırakıyoruz 

Oylarını kullanmıyan var mı ? Oylama mu
amelesi bitmiştir. 

Başkanvekilleri seçimi sonucunu arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri için 

yapılan seçime (134) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 
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Arz olunur. 

1. — İ. H. Tigrcl 
2. — S. Atalay 
o. — Hazım Dağlı 
A. Artus 
A. R. Ulusman 
K. Bayhan 
S. Koçaş 
Ş. Kayalar 

Üye 
Elâzığ 

Rasim f-Hray 

C. Senatosu 

Oy 

Üye 
Cumhurbaşkanınca 

Üye 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

idi Koçaş 

B : 5 

sayısı 

118 
118 
70 
55 

4 
8 
1 
2 

S. Ü. 

BAŞKAN — İhsan Ham it Tigrel ve Sırrı 
Atalav Başkanvekili seçilmişlerdir. Kendilerini 
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tebrik ederim, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

İkinci tura devam ediyoruz. Yalnız bir tak
rir vardır, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Başkanvekilliği için, Kırşehir Senatörü A. 

Rıza Ulusman'ı aday gösteriyoruz. Saygılarımla. 
Ankara 

Rifat E'ker 

BAŞKAN — Osman Saim Sarıgöllü'den iti
baren oylamaya başlıyoruz. 

(Osman Saim Sarıgöllü'den başlamak üzere 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif heyeti lütfen yerini akın. 
Oturum;ı 10 dakika, ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18.00 

KÂTIPLER 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 18,10 

BAŞKAN : Başkanvekili S i m Atalay 
A. Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Başkanve
kili seçimimin iiıkiınei tur neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekiillerii üçin 

yapılan seçime (128) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşularmda göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Oy «sayısı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

H. Dağlı 
Â Artus 
A. R. Ulusman 
K. Bayhan 
ö. Şahingiray 
Boş 

64 
45 
16 
2 
1 
1 

Üye 
Rasim f-rirav 

Üye 
Sadi Koçaş 

Üye 
Azanii Erdoğan 

BAŞKAN — iSayın adaylardan hiçbiri ge
rekli çoğunluğu temin edemediklerinden dolayı 
3 neti tura devam edeceğiz. Üçüncü turda, oya. 
iştirak edenlerin yarısından bir fazlası olımafc 
üzere en çok oy alan üye serilecektir. Aynı tas
nif heyeti tasnifi yapacak. Oylamıya başlıyoruz. 

Oyları-n toplanmasına 'hangi arkadaştan baş-
lıyacağımızı -teshil, için kur'a çekiyorum. Celâli 
Ertuğ. 

(iOolAil 
lamdı) 

hMuğ'dam başlamak üzere oylar top-
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BAŞKAN — Oyunu ıkullanmıyan Sayın Üye 

var mı? 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Başkanveki'lıi seçimi 'neticelerini arz ediyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanyekıllem için 

yapılan seçime (130) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy -sayısı 

1. H. Dallı 
2. A. Artus 
3. A. H. Ulusman 
4. Boş 

Üye 

76 
44 

9 
1 

Üye 
Eilâzığ Cumhurbaşkanınca S. 

Rasim Girav 
Üye 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Sadi Koçaş 
Ü. 

BAŞKAN — Sayın Hâzini Dağlı Başkanve-
ki'lliiğine seçilmiştir. Başarılar dilerim. (Alkışlar) 

İçtüzüğün 7 ;ncd maddesi gereğince, sıraya 
göre Divan kâtipleri seçimleri vardır. Divan kâ
tipliklerine kendi adlarına ve grupları tarafından 
adaylıkları konulanların isimlerini arz ediyorum. 

Sadık Artukmaç, Nizamettin özgül, A. Na
ci Arı, Macit Zeren, Sakıp önal, Ahmet Çeke-
nıoğlu ve Neşet Çetintaş. 

Mensuboldukları gruplar bakımından : 
Sadık Artukmaç C.K.M. Partisi, Nizamettin 

özgül ve Ahmet Naci Arı C.H.P., Macit Zeren, 
iSakıp önal Adalet Partisi, Ahmet Çekemoğlu 
Y.T.P., Neşet Çetintaş Millet Partisindendir. 
(Oran meselesi sesleri, gürültüler) Sıra ile. iç
tüzüğün 7 nci maddesine göre sırada Divan kâ
tipleri öncedir. Binaenaleyh altı kişi seçilecek
tir. 

FARUK IŞIK (Van) — idare âmirlerini de 
bilelim, oran meselesi vardır. Ona göre reyimizi 
kullanalım. 

BAŞKAN — idare âmirlerini şimdi okuyo
rum. Sayın üyeler lütfen yerlerini alsınlar. Sa
yın üyeler, yerlerinizi almanızı rica ediyorum. 
isimleri okuyorum. 

6 . 11.1963 O : 3 
Lûtfi Tokoğlu, A.P.; ihsan Akpolat Y.T.P.; 

Kâmil KaraveMoğlu, Tabiî üyeler; Mansur Ulu-
soy Millet Partisi; Fehmi Alpaslan C.H.P. den 
Aday gösterilmişlerdir. Kendileri veya grupları 
tarafından aday gösterilmişlerdir. 

Sırasına göre şimdi Divan kâtibi seçimi ya
pılacak. 6 sayın üyeye oy verilecektir. 7 aday 
vardır. (Bu listeye rey verilemez, seslem) 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Söz is
tiyorum, 

BAŞKAN — Ne hakkında. 
FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Bu lis

teler hakkında. 
BAŞKAN — Adayları okuyayım da ondan 

sonra konuşunuz. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Yal

nız grup oranları meselesi var. 

BAŞKAN — Sadık Artukmaç (C.K.M.P.), 
Nizamettin özgül ve A. Nadi Arı (C.H.P.) Macit 
Zeren ve Sakıp Önal (A.P.), Ahmet Çekemoğlu 
(Y.T.P.), Neşet Çetintaş (M.P.) 

Sayın Hacıbaloğlu niçin söz istiyorsunuz? 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Efen

dim, oran meselesiyle alâkalıdır. Bu kadar ismi 
ihtiva eden liste seçime arz edilemez. Bu Anaya
saya uygun olmaz. Bu hususta, konuşmak istiyo
rum. 

- ^ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hacıbaloğlu. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Muh

terem arkadaşlarım, Anayasa hükümlerine göre 
Riyaset Divanında partiler oranları nisbetinde 
temsil edileceklerdir. Beş tane idare âmiri adayı 
var. Yedi tane kâtip adayı var. Şimdi bu oran
lar partiler arasında tesbit edilmemiştir. Herkes 
kendisime göre namzet .göstermiştir. Bundan öy
le bir netice çıkabilecektir ki, partiler oranları 
nisbetinde Riyaset Divanında temsil edilemiye-
ceklerdir. Bunun avakrbi bâzı mahzurlar doğu
racaktır. Binaenaleyh, Riyaset Divanından rica 
^edeceğim; hemen ,bu listeleri heyete arz edip se
çime gitmesin. Partilerle temas edip ondan son
ra adayları oya arz etmesi ica,beder. Bunu ifade 
etmek istedim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Muhte

rem senatörler, listenin hakikaten ortaya atılı
şında 'bir oranın nazarı itibara alınmadığı mü-
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şahede edilmektedir. C. K. M. Partinin siyasi 
bir grupu oimıaınTaıSiııa rağmen, •bitr sayın üyenin 
Başkan vekilliğine seçildiği oylama neticesinde 
tezahür etmiş, buna rağmen aynı gruptan bir 
de Ikâtip adayı gösterilmiştir. Bunun olamıya-
cağı kanaatini taşımaktayız. Bu bakımdan tem
sil edilmiyen siyasi partilerden diğerine, eğer 
bir oran verilecekse, verilmesi ve bu surette te
vazün sağlanması kanaatindeyiz. Bu bir siyası 
parti grupu hüviyetini almayan, 10 üyesi bıılıın-
mıyan bir parti grupunun burada bir Başkan-
vekili ile temsil edilmesinin ve bir de kâtip 
adayının bulunmasının Anayasanın evvel-
denberi takilbetmekte okluğumuz ve o fikirde 
daima musir bulunduğumuz ve faikat grupumuz 
iddialı bulunmaması hasabiyle ıbu mevzuları 
sadece, arz etmekte bir fayda mülâhaza ettiği
mizi saygılarımla sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güneş. 
MKHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) Muhte

rem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı teşkil edi
lirken Senıaıtoda mrevcut grupların adedleri nds-
betine dikkat etmek zaruridir kanaatindeyim. 
Bu duruma göre Adalet Partisinin 59, C. ILP, 
nin 35, Y. T. Partisinin 28 üyesi vardır. Siyası 
parti grupu kurma hakkına malik olmıyanlarla 
beraber bağımsızların mevcudu ıda 59 dur. 

Buna naz'aran bu nis!bet şöyle dağıtılmalıdır: 
A. P. nin hakkı 4,24 dür. G. H. P. 2,52; Y. T. 
P. nin 2,01 ve siyasi grup kuramıyan. partiler
le, »bağımsızların da 4,24 dür. Ben burada ba
ğımsızların 'hakkını savunarak diyorum ki : 
Burada bağımsızlar mutlaka 4 üye ile Başkan
lık Divanına (katılmak zorundadırlar. Böyle se-
çilmiyeaı bir Başkanlık Divanı usulsüz seçilmiş 
olur, haksız seçilmiş olur. Çünkü, Parlâmen
toda bağımsızlar vardır ve (bağımsızlar mevcut 
olduğuna göre, bağımsızların haklarının da 
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mevcut olması lâzımgelir. Şu halde bağımsız
ların haklarına saygı göstermek zaruridir kana
atindeyim. 1.1ü rm eti erimi e. 

BAŞKAN —• Tekrar Anayasalını 84 neü nıad 
dcsinin 1 nci fıkrası hükmüne dönecek değiliz. 
Ancaik sayın üyelerin hakları vardır. Anayasa
nın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında, Başkan
lık Divanına siyasi partiler ve diğer gruplar 
kuvvetleri oranında katılırlar. Ve Yüksek He
yetin daha ünce verdiği 'bir karar çerçevesinde 
Umumi Heyet Kararma ıgöre, siyasi partiler dı
şında olan sayın üyelerin, Başkanlık Divanında 
temsillerinde bir sakınca yoktur. Ve Anayasa
nın 84 ncü 'maddesi 'bu mânayı taşımamaiktadır. 
Sayın Öz gün eş'İn ifade ettiği şekilde. Ama 
ııisbet ne olacaktır': Bu hususta Başkanlık Di
vanının hiçbir yetkisi've teşebbüsü olmaz. Grup
lar kendi aralarında anlaşırlar ve anlaşma neti
cesine göre seçim yapılır. Eğer, gruplar hazır 
değillerse, yarım saat ara veririz. Ama seçimi 
yapmak mecburiyetindeyiz. Yarını saat aradan 
sonra, temsil edilen partilerle grup kurmamış 
olanlar; tabiî, üyeler, Cumhurbaşkanlığı 'kon
tenjanından gelen üyeler ve bağımsızlar oturup 
anlaşırlar. Geriye kalan Başkanlık Divanmdaki 
üyelikler için adaylarını gösterirler. Aksi tak
dirde yarım saat sonra Başkanlık Divanı gös
terilen adayları seçime arz etmeye mecburdur. 
Ama netice itibariyle, Anayasanın 84 ncü mad
desindeki şekle göre bir netice tecelli etmez ise, 
Başkanlığın burada her hangi Iblr kusuru yok
tur, bu yokla anlaşacak olanlar siyasi parti 
gruplariyle demin arz ettiğim gruplardır. Bun
ların anlaşmalarını temin için oturuma yarım 
sa'at ara veriyorum. 

Saat 19,10 da 'toplanmak özere Oturuma ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,45 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli),4 Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN —• Oturuma devam ediyoruz. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Efendim, müzakeratın neticesini arza heyet be
ni memur etti. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN SABRI OAÖLAYANGİL (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanının 
siyasi parti gruplarının kudretleri oranınca teş
kiline mütaallik Anlaşmayı temin zımnında ver
diğimiz ara esnasında, siyasi parti grupu teşkil 
etmiş, etmemiş Senatomuzda mevcut bütün züm
relerin mümessilleriyle yaptığımız toplantı de
vam etti. Mesele, yine maddenin akademik mü
nakaşası haline girmek istidadını gösterdi. Ta
rafsızlar zümresini teşkil eden grupun mümes
sillerini kendilerinin toplu olarak sayılarının 59 
a baliğ olduğunu ve kuvvet oranında 4 kişilik 
hak sahibi olduklarını iddia eylediler. Bunun 
karşısında yekûn olarak tarafsızları mütalâa et
menin.... caiz olmadığı, her zümrenin kendi bün
yesi içinde kuvvetini iktisabetınesi fikrini mü
dafaa edenler de oldu. Meselâ, bir grup % 0,72 
ile temsil ediliyor. Bir adamın 3/4 ü Başkan
lık Divanına dâhil olatınyaeağma göre bunları 
bir kuvvet olarak kabul edip etmemek meselesi 
münakaşa mevzuu oldu. Ayrıca da mahfuz hisse 
olarak Başkanlık Divanında siyasi partilerin 
kuvvetleri oranının mahfuz tutulduğunu, fakat 
bunun aksine âmir bir hüküm olmadığı için se
çildikleri takdirde tarafsızların dahi Başkanlık 
Divanına girmesinde mahzur olmadığı noktai 
nazarına ittıbaen tarafsızlara ait yerlerde baş
ka gruplardan aday konduğu takdirde hakem
liğin Yüksek Heyetinizce cereyan etmesi icab-
edeeeği fikri de öne sürüldü. İhtilâf ettiğimiz, 
anlaşamadığımız iki nokta var. 0. K. M. P. hak
kını fazlasiyle aldığını iddia ederek başka bir 
şey istemiyor. Ye kendisine evvelce verilen mev
cut kâtipliği Yüksek Heyetinizin emrine serbest 
bıraktı. Ekseriyet, serbest bırakılmış kâtipliği, 

Mecliste grupu olan bir parti olmak hasebiyle 
Millet Partisine hak olarak verilmesi fikri üze
rinde durmuşlarsa da Cumhurbaşkanlığı konten
janını temsilen gelen arkadaşımız, Millet Parti
sinin sayısının, Cumhurbaşkanlığı kontenjanının 
1/3 ü olduğunu ve bir kâtiplik inhilâl ettiğine 
göre bu hakkın Cumhurbaşkanlığı kontenjanı
na verilmesi icabedeeeğini müdafaa, ettiler. Bu 
noktada uyuşma hâsıl olmadı. Hakemliğin Yük
sek Heyetinize tevdii suretiyle hallinden başka 
da çare görülmedi. Münhal kâtipliğe tarafların 
göstereceği adaylardan Yüce Heyetiniz münasip 
gördüğünü seçmekten başka meselenin halline 
çare kalmıyor. 

Bir diğer ihtilâf da İdare Âmirleri meselesin
den çıkıyor. C. H. P. si iki senedir bir Başkan-
vekili ve iki kâtiple temsil edildiğini, buna mu
kabil Y. T. P. nin bir Başkanvckilliği, bir İda
reci Üye, bir kâtiple temsil edildiğini kuvvet
ler oranında bu tarz bir temsilin iki kâtiple tem
sile nazaran daha ağır basacağını, buna şimdiye 
kadar bir mücamele olarak muvafakat ettikle
rini, fakat kendilerinin 35, Y. T. P. nin 28 san-
dalya ile geldiklerine göre, artık kendi hakla
rının İdare Amirliği olduğunu ve onu istihsal 
etmek istediklerini söylediler. Bu itibarla da 
C. H. P. si bir Başkanvekili bir İdareci Üye, bir 
kâtiplikle temsil edilsin, Y. T. P. si bir Başkan
vekili, iki kâtiplikle temsil edilsin noktasında 
ısrar ettiler. Taraflar bu meselede l'edekârlık 
yapmadı. Şu duruma göre, Yüksek. Heyetinizi 
fazla intizarda bırakmamak için cer* yan eden 
müzakerelerin bu noktalar üzerinde toplandığı
nı, Heyeti Âliyenizi tatmin edici bir anlaşmaya 
varamamış bulunduğumuzu seçimlere devam 
ederek Yüksek Heyetinizin vereceği kararla me
selenin hallinden başka bir çare göremediğimizi 
arz etmek için Heyet bendenizi memur etti. Yal
nız Tabiî Senatörleri ve Riyaseticumhur konten
janını temsil eden arkadaşlarım ; «mademki siz 

j bizi toplu halde grup olarak mütalâa etmiyorsu-
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nuz, biz iki zümre 2,48 hakkımız var, küsurun
dan vaz geçtik. İki kişilik üye ile temsilimiz 
Anayasanın sarih hükmü karşısında açık hakkı
mızdır. Bir İdareci Üye ve bir kâtiplik bize ve
rilmediği takdirde hangisi kazanırsa kazansın 
Başkanlık Divanına iştirak etmemek hususunda 
kararlıyız.» Ya bu hakkımızı teslim eder verir
siniz veyahut bizden birisi seçilse bile, nakıs bir 
temsille iktifa etmeyiz, noktai nazarını ileri sür
düler. Bütün mâruzâtım cereyan eden müzakere
lerin hülâsasından ibarettir. Yüksek Heyetinizin 
hâkim olan fikri ve noktai nazarı itibara ala
rak en isabetli yolu tâyin edeceğine emin bulun
maktayız. 

SABRÎ TOPÇUOĞLU (Bingöl) 
lif daha oldu. 

Bir tok-

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Evet efendim, bir arkadaşrımız tarafından, 
Y.T.P. tarafından teklif vâki oldu, dendi ki; 
siyasi gruplar varken idareci üyeliğin Tabiî Sc~ 
törterin uhdesinde bulunmıasımı hoş görmüyo
ruz, bir bıaşkanvekilliğini taraıfsızılar aldılar, 
l)ir başkamvekili, iki 'kâtiplik, o grupun ağırlı
ğını tatmine 'kafidir. Halk Partisine 'bir idare
ci üye Y.T.P ye bir idareci üye bu yolda verilir 
dendi ise de Tabiî Senatörlerini mümessili arka
daşımız katiyen bu teklifin, ne oranlara ne tea
müle, ne de hepimizce 'kabul edilip bu güne 'ka-
da;r cari olan «isteme uygun olmadığı noktasın
da ısrar ile kabul etmediler. 

Konuş'm'aılai' bunlaırdır. Artık Yüksek He
yetinizin bunların ışığı altında reylerini en isa
betli şekilde kullanarak tarafları rencide etmi-
yereik, tarafları tatmin edecek bir neticeye ulaş
masını eamü gönülden temenni 'ederek, huzuHı
rı uzdan. ayrı 1 iyorum. 

BAŞKAN — iSayın Oağlayaıngil meseleyi hu
zurunuzda izah etmiş 'bulunuyorlar. 'Görülmek
ledir ki, iki idare amiriyle bir 'kâtiplik üze
rinde anlaşma; meydana gelmemiştir. Bu du
rum 'karşısında, yapılan izahata göre Yüksek 
Heyetinizin, bir karar* ittihaz etmesi gerekmek
tedir. Yeni bir- temas imkânı verilip seçimlere 
yarın devamı. 'Ctmeık nıi, yoksa, seçimlere ımeveut 
adaylar okunarak ve bu okunmadan sonra, de
vam edilmesi hususu mu? İki şı'k vardır. Bunu 
oylarınıza ıarz edeceğimi. Seçimlere devamı ar
zın edenler lütfen işaret etsinler.. Kabul etme-
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yenler.. Kabul edilmiştir. Seçimlere devam edi
lecektir. 

Gelen takrirleri tekrar okutacağım. Divan 
kâtipliğine, Sadık Artukmaç için verilen öner
ge geri 'alınmış bulunmaktadır. Sadık Artuık-
mnaş feragat etmişlerdir. Feragatlerini çok kısa 
olarak arz edecekler. 

Buyurun Sayın Artukmaç. 
.SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, Anayasa hükümlerine göre, 
her siyasi grupun kendi miktarı nis'betinde baş
kanlık divanına iştirak etmesi gerekmektedir 
O.K.M.P. olarak arkadaşımız Nazım Dağlı Ibaş-
kaınvekiii seçilmiş bulunduğuna göre, Ibiız o si
yasi gruplardan 'biri olarak kendimize düşen: 
hakkımızı almış 'bulunduğunmuza göre, bendeni
zin kâtiplik vazifesini almam yerinde olmaya
caktır. Diğer ihtiyacı ıbulunan siyasi gruplara 
bu hak verilmek üzere, adaylıktan feragat etti-
ıginıi hürmetlerimle arz ederim. , 

BAŞKAN — Sayın Mansur Ulusoy'da idare 
amirliklerinden 'adaylığımı geri almış bulun
maktadır. Şu hale göre. Divan kâtipleri 
için C. H. P. den Nizaımettin özgül, Ah. 
met Naci Arı, Adali et Partisinden M acil 
Zereıı, Sakıp Önal, Y. T. P. nden Ahmet 
Çekeımoğlu, Millet Pertisinden Neşet Çetintaş, 
Cumhurbaşkanlığı kontenjanından da Nevzat 
Sengel aday gösterilmişlerdir. 

idare âmirleri İçin lıiti'i Tokoğlıı (A. Par
tisi) İhsan Akpolat (Y. T. P.) , Kâmil Kara-
v-elioğlu (Tabir üye), Fehmi Alpaslan (O. H. 
P.) 

Bu arada Sayın Refik Ulusoy divan kâtiplik
leri ve idareci üyelerin seçimlerinin aynı 
torda oylanmasını arz ve teklif ederek bir öner
ge vermiş bulunmaktadır. Ayrı ayrı yapılma
sına dair kayıt vardır. İçtüzükte derpiş edi
len hususlarda Yüksek Heyetin, dolayısiyle 
uygun olarak bir karar verme hususu vardır. 

ön örgeyi okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Divan kâtipleri ile idareci üyelerin seçimle

rinin aynı turda oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Refik Ulusoy 

BAŞKAN — Yüksek Heyet şayet Divan 
kâtiplikleri ile İdare âmirlerinin seçimlerinin bir 
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arada yapılmasını, bu önergeye uyarak kabul 
eder, karar verirse Başkanlık bu karara uy
mak mecburiyetindedir. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler., Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Divan kâ-
tipleriyle, idareci üyelerin seçimi beraber ya
pılacaktı r. iki ayrı sepet konulacak, birisi Di
van kâtipliklerine, biri de İdareci üyelere ait 
olacaktır. 

Tasnif heyetlerini seçmek üzere kura çeki
yorum. 

Cemal Tarlan?.. Yok. 
Ömer Lütfi Bozcalı..?Burada, 
Abdülkerim Saraçoğlu?. Yok. 
Talât Oran?. Yok. 
Vehbi Aksoy. Burada 
Vehbi Aksoy (Hatay) — Rahatsızım efen

dim. 

BAŞKAN — Vehbi Aksoy rahatsız. 
Refet Ak:ioyoğlu. Yok. 
Sezai O'Kan?. Burada. 
FiSat Mahmut Karakurt 1 Yok. 
Ha h ini Arıkan ?.Yok. 
Hazım Dağlı?. Burada. 
Bu seçilen arkadaşlar, Divan kâtipliği se

cimi için tasnif heyetini teşkil etmişlerdir. 
Şimdi idareci üyelikler için tasnif heyeti

ni teşkil edeceğiz. 
Hıfzı Oğuz Beka ta i Yok. 
I. Saffet Omay?. Burada. 
Yusuf Demirdağ.. Burada, 
Osman Alisiroğlu?.. Burada. 
Seçim;- nereden bağlıyacağımızı tesbit et

mek üzere kura çekiyorum: Rıfat Öztürkçine. 
Sayın Rifat öztürkçine'den başlamak üze

re isimleri okutuyorum. 
(Rifat Öztürkçine'den başlamak üzere oylar 

toplandı..) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
İdare amirlikleri için yapılan seçimin neti

cesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu idare amirlikleri için 

yapılan seçime (101) üye katılmış, ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında 
gösterilen oyları almışlardır. 
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Arz olunur. 

Oy sayısı 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 

- Lütfi Tokoğlu 
— İhsan Akpolat 
— Kâmil Karavelioğlu 
— Fehmi Alpaslan 
— Mehmet Ilkuçan 
— Mehmet Ali Demir 
— Neşet Çetintaş 

62 
56 
49 
66 
29 
.16 

1 

Üye Üye 
Ankara Trabzon 

ibrahim Saffet Omay Yusuf Demirdağ 
Üye 

Ankara 
Osman Alişiroğlu 

BAŞKAN" — Hiçbir üye gereken salt ço
ğunluğu temin edemediğinden, idare amirlikle
ri için ikinci tur seçime hemen gideceğiz. 
Çünkü Divan kâtipliklerini ilk turda çıkma-, 
sı ihtimali vardır. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ilkuçan. 
MEHMET ILKUÇAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; adaylığımı fiilen 
koymadığım halde bana rey veren arkadaş
larıma teşekkürlerimi arz ederim. Ancak, sta
tükonun bozulmaması için partimin menfaatine 
burada bana oy kullanan arkadaşlarımızın parti
mizin adayı Tokoğlu'na oy vermelerini rica eder, 
hepinizi bilvesile hümetle selâmlarım. (Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALt DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; bende
niz de adaylığımı koymamıştım. Bana oy kul
lanan arkadaşlara teşekkür eder ve grupumu-
zun adayı olan İhsan Akpola't üzerinde bana 
verilen oyların toplanmasını arkadaşlarımdan 
istirham ederim. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — İdare Amirlikleri için oyla
maya geçiyoruz; kâğıtlar dağıtılsın. Yalnız 
İdare Amirlikleri için ikinci tur seçime geçiyo
ruz. 

Tasnif Heyetindeki sayın üyeler de Divan 
kâtiplikleri için sıra ile oylarını kullansınlar, 
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Oy kullanmıyan arkadaş var mı? Oylama 

işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyetinden bir arkadaşımız İbra

him SaiTet O m ay ayrıldığı için kura ile yani 
bir 'arkadaş tesbit etmemiz gerekiyor : ihsan 
Hamit Tigrel.. 

Oy toplama muamelesine nereden 'baışlıya-
eağımızı tcsbit etmek için kura çekiyorum : 
Zaloğlu... 

Sayın Zaloğlu'dan başlamak üzere isimleri 
okutuyorum. 

(Reşat Zalğolu'dan başlamak üzere oyl'ar 
toplandı.) 

BAŞKAN —• Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız var m i l . Oy toplama işlemi bitmiş. 

OSM4N ALİŞİROĞLU (Ankara) — Başka
nım 87 oy çıkmıştır. Çoğunluk yok, tasnife 
lüzum var mı? 

(Saymıya lüzum yok. sesleri.) 

BAŞKAN — Sayılacak, tesbit edilecek ve 
biz burada vazifemizi yapacağız. 

(Yarma bırakalım sesleri.) 
Yarına, kalacak, ama zapta geçmesi için 

yiııs tasnif yapılacaktır. Divan kâtiplikleri 
için ya puan seçimin neticesini arz ediyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kâ

tipleri i çın yapılan seçime (89) üye katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı üyeler karşı
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

1. 
2. 
o 

4. 
5 
fi. 
7 
8. 
9-
10. 
11 

— Sakıp Ünal 
— Macit Zeren 
—• Neşet Çetintaş 
— Nevzat Şengel 
— Ahmet Çekemoğlu 
— Naci Arı 
— Nizamettin özgül 
— M. Ali Demir 
—T. R. Baltan 
— Sadık Artukmaç 
— Haydar 'Tunçkanat 

Oy sayısı 

74 
89 
50 
60 
83 
89 
59 

5 
3 
1 
1 

Üye Üye 
îzmir Tabiî Üye 

Ömer Lûtfi Bozcalı Sezai O'Kan 
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Üye 

Çankırı 
Hazım Dağlı 

BAŞKAN —• Şu halde gerekli çoğunluk 
hiçbir zaman temin edilmiş değildir. Onun için 
Yüksek Hey t tinizden bir karar almak medburi-
yetindeyim. Bu sebeple sayın üyelerin yerle
rini almalarını rica edeceğim. Aynı zamanda 
yapılan iki seçimde ve îdare Amirlikleri için 
10.1 sayın üye iştirak etmişti. 

Divan kâtiplikleri için yapılan seçime de 
89 üye iştirak etmiştir. Ancak biraz önce 
Tasnif Heyetinin bildirdiği gibi idare Amir
likleri için. yapılan ikinci tura 87 sayın üye 
iştirak etmiştir. Oylamayı dikkatle takübettik. 
Burada bulunan bütün üyeler oylarını kul
landıklarına göre nisap mevcut değildir. Bu 
sebeple Yüks-ek Heyetinizden (bir karar itti
haz etmek gerekir. 

Biraz evvel yapılan îdaı-â Amirliği seçimin
de ve ikinci turda da gerekli çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşılmaktadır. İkinci turun sonu 
alınmamıştır, bunun neticesine intizarın bura
da 3 ihtimalin mevcıulolacağı anlaşılmaktadır. 
Bunlardan 'birisi toplantının yarım saat veya 
İbir saat sonraya tehirine, ikincisi; yarın saat 
10 veya 14 e 'talikine, üçüncü bir ihtimal de 
ki, bu benim anlayış'ima uygun değildir. Baş
kanlık Divanlarının seçimi şarttır, bu ihtimal 
Başkanlık Divanı seçimlerini ayın 14 ne bı
rakmaktı". Çünkü ancak bir haftalık ara 
verebilirim. Bir haftalık aradan sonra diğer 
üyelerin ıseçimierl mıevzubahiısolabilir. Bu üç 
noktaı hakkın da... 

NÜVİT YETKİN — Say m Başkanım, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —. Sayın Yetkin, buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Muhterem Başkanımız da ifade et
tiler ki, Senatomuzda son yapılan oylama neti
cesinin gösterdiği rakam, şu anda ekseriyetin 
mevcudolmadığıdır. Ekseriyetin mevcudolmadiği 
böylece tebeyyün edince Senatonun karar ittiha
zına da artık ne yetkisi, ne imkânı kalmamış de
mektir. Ara verilmesi hususunda karar verme 
ancak Senatonun yetkisiyle mümkündür. Bu ka
rarı verecek ekseriyet olmadığına göre ancak 
Riyasetin kendi takdirini kullanarak, bu takdir 
yetkisi içinde toplantıyı yarın sabaha veya öğ-
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ledeıı sonraya tehir edebilir. Arkadaşlarımızın 
serdettikleri beyanlar temenniden ileri geçemez. 
Çünkü karar almak yetkisine sahip değiliz. Ri
yaset Divanı takdirini kullanarak talikten başka 
bir çare görmemekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Danışoğlıı. 
NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan hatibin de ifa
de ettiği gibi, hakikaten karar nisabı yoktur. 
Üstelik birçok arkadaşlarımız halen Ankara'yı 
terketmiş vaziyette, birçokları da yarın sabah 
Ankara'yı terketmek üzeredir. Bu itibarla belki 
formalite icabı Başkanlık muayyen bir zamana 
taliki tatbik edilecektir, ama fiilen Senatonun 
karar nisabını alıp toplantı yapamıyacaktır. 
Başkan ve Başkanvekillerini seçtiğimize göre Se
nato olarak dışardan vâki müracaatlara bir 
muhatap teşekkül etmiş demektir. Bu itibarla 
bu husus nazarı itibara alınarak bir hafta son
raya taliki ieabediyorsa bu talik keyfiyetinin 
Başkanlık tarafından karara bağlanmasını dile
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki husu
su ayırmak lâzımdır. Birisi karar, birisi seçim
dir. Seçimlerde nisap hususunda muayyen bir 
formaliteye riayet zaruridir. Ama Yüksek He
yetin almış olduğu kararlarda ise mutlaka, salt-
çoğunluğu aramak mümkün değildir. Çok defa 
olmuştur ki, 40 kişi hattâ 30 kişi ile gündemle 
alâkalı birçok kararlar almış bulunmaktayız. 
Başkanlık Divanı şu andaki Başkanlık Divanı 
henüz Senatonun Başkanlık Divanı değildir. Genel 
Kurulu idare eden Başkanlık Divanı bu kadar 
geniş mahiyeti olan bir işte kararı kendiliğinden 
alamaz. 90 a yaklaşan âzası ile Yüksek Heyetin 
alacağı karar daha yerinde ve mühimdir. Bu se
beple demin arz ettiğim hususlarda Yüksek He
yetten karar alacağım. Bunlardan en aykırısı 
ayın 14 üne kadar ara verilmesi hususudur. Bu 
hususu kabul edenler... (içtüzüğe aykırı sesleri) 
25. Kabul etmiyenler... 

ZİHNİ BET İL (Tokat) — Bu karar mute
ber değildir. 

HAYDAR TUNÇ KANAT (Tabiî Üye) — Ni
sap yok, bir karar alınamaz. 

(Tabiî Üyelerden beş kişi ayağa kalkarak ek
seriyetin olmadığını bildirdi.) 

BAŞKAN — Meselenin, biraz önce mühim 
olduğunu söyledim. Kara/r alınmasına itiraz 
edilirse.., 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yarın sabah onda; 

toplanabiliriz. 
BAŞKAN — Peki, olmazsa öyle yaparız. Fa

kat göreceksiniz ki, hiç toplanamıyacak ve bir 
çıkmaza gireceksiniz. Başkanlık vazifesini ya
pacaktır. Yarın sabah saat 14 te... (Saat 10 ses
leri) 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Ya
rını saat evvel arkadaşların hepsi burada. idi„ 
niçin bize hürmet etmeyip de bu arkadaşlar ge
çip gittiler?. 

BAKİ GÜZLY (Bursa) — Her beş dakikada: 
bir radyoda anons yapılsın. 

BAŞKAN — Tasnif neticesi alınıncaya kadar 
Başkanlık vazifesini yapacaktır. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bu gece saat 2>? *' 
talik edilmesini teklif ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, bir nok
tayı arz edeceğim, Başkanlık Divanı seçimi 
Cumhuriyet Senatosunun o nevi vazifeleriiıden-
dir ki, bu vazifenin ifası ancak zaruri saatler öl
çüsünde tehiri mümkündür, araya günlerle fa
sıla vermek mümkün değildir. Çünkü Başkanlık 
Divanında. Başkan, Başkanvekili ve İdareci Üye
ler birer oy sahibidir. 

Binaenaleyh sadece Başkan ve Başkanvekilie-
rinin seçilmesi Başkanlık Divanının teşekkülüne 
imkân vermez. Bu o nevi vazifelerdendir ki. 
tehiri caiz değildir. Tehiri bundan daha zaru
ri hallere istinadedebilir. Bu itibarla heyet ka
rar verecek halde değildir. Burada Başkan ola
rak takdirinizi kullanacaksınız ve yarın öyleden 
evvel münasip bir saatta seçime devam edilmek 
üzere toplanılmasını rica ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, arkadaş

larımızın bir kısmı, yarın sabaha kalırsa gide
ceklerdir. Yarın hiçbir arkadaşımızı burada 
bulmak kabil olmaz, bunun en iyi hal tarzı ara 
vererek tekrar toplanmak ve bunun için de rad
yo ile anons vererek arkadaşlardan evlerinde 
mevcut olanlarını çağırmaktır. Başka çaresi 
yoktur. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hiçbir mazeret... 
BAŞKAN — Başkandan söz almayınca konu

şulmaz efendim. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Görüşüm 

odur ki, burada daha seçime verdikleri oy neti
cesini beklemeden, yapılan iki seçimde İdare 
Amirliklerine oy kullanıp giden kâtiplikler seci-
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minin neticesini beklemiyen arkadaşlann radyo 
ile anons verilerek gelmelerini mümkün görme
mekteyiz. 

Bu itibarla yapılacak şey, Muhterem Kiyaset 
Divanımız bu vazifeyi eda ederken her gün sa
bahleyin toplanııp ekseriyetin bulunmadığını 
görünce oturumu ertesi gün sabaha talik etmek 
ve bu suretle galiba aym 13 - 14 üne kadar bu 
minval üzerinde durum devam edecektir. Yalnız 
bu böyle devam edip ara verildiği müddetçe bu
rada ekseriyet temin edilemiyecektir. Görüşüm 
budur. 

BAŞKAN — »Sayın üyeler yerlerini bırakma
sınlar, İdare Amirlikleri iyin yapılan oylama
nın neticesini arz edeceğim. Tasnif neticesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İdare amirlikleri için 

yapılan seçime (87) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

1. — Lûtfi Tokoğlu 
2. — îhsan Akpolat 
3. — Kâımil Karavelioğhı 

Oy sayısı 

70 
58 
42 

- > — • - « ® > 
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Oy sayısı 

4. — W. Alpaslan 
5. —- Mehmet îlkuçan 
(). •— M. Ali Demir 

Üye 
Diyarbakır 

İhsan Tlamit Tigrel 
Üye 

Ankara 

60 
2 
1 

Üy« 
Çankırı 

Yusuf Demirdağ 

Osman Alişiroğlu 

BAŞKAN — Görülüyor ki, adaylardan hiç
birisi gerekli oyu temin edememişlerdir. 

Şimdi arkadaşlarımızın vâki tekliflerini te
ker, teker oylarınıza arz edeceğim. 

Bu gece saat 23 de toplanılması teklif edil
mektedir. Gece saat 23 te toplanılmasını (kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Gece saat 23 te 
toplanılması kabul edilmiştir. Başkanlık şimdi 
burada bulunmıyan ve telefonu olan bütün üye
lere teker, teker telefon edecektir. Radyo ile 
mütemadiyen anons yapılacaktır. Riyasetin 
bundan başka her hangi bir vazifesi yoktur. 
Saat 23 te toplanmak üzere Oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 21,00' 



B E Ş İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 23,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER — Ahmet Çekemoğiu (Sivas), Ahmet Naci An (Kırklareli) 

BAŞKAN — Oturumu arıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayımız vardır. İdare 

amirleriyle Divan kâtiplerinin seçimlerine bağ
lıyacağız. 

AHMET YILDIZ (Taibiî Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, hangi 'hususta ? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Senatonun 

daha önce aldığı kararla şimdi cereyan eden 
oylama hakkında. 

BAŞKAN — Henüz seçimlere geçmediğimin 
için, buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, sanırım 'ki bundan ön
ce Senatonun aldığı bir 'kararla oylamanın ge
lişimi bir çelişme halindedir. Şöyle arz edeyim. 
84 ncü maddenin yorumlanmasına dair verdiği
miz Ibir önerge, Yüksek Senatonun kararı ha
line gelmiştir. Bunda Başkanlık Divanına par
ti grupları ve parti grupu halinde olmıyan par
tili üyelerle, bağımsız üyelerin kuvvetleri ora
nında Başkanlık Divanına katılmaları hususun
da Senatonun bir kararı vardı. Şimdi bu ka
rar 'bugün yapılan grup temsilcilerinin ortak
laşa görüşü ile de bir kere daha tescil edildi. 

- Bir görüş aykırılığı yoktu. Bunun bir neticesi 
de grup kuramıyan üyeler adına bir sayın üye
nin Başkanvekili seçilişi şeklinde bir daha ifa
desini buldu. -59 kişiyi tutan grupların tüm 
olarak Senatonun 1/3 ünü teşkil etmelerine rağ
men, kendilerine ayrılan kontenjandan takdir 
buyururlar ki bundan daha azı buraya gelmiş 
idi. Saym Başkan dışarıda kalırsa, Senatonun 
1/3 ü en azından bu grupların kontenjanına düş
mesi gerekirdi. Bu arada Cumhurbaşkanı kon
tenjanı ile tabiî üyelerin toplamı 31 - 32 yap 

maktadır. Burada iki üyenin bu iki grupun or
taklaşa görüşü ile adaylığı sunuldu. Fakat oy
lamada görülüyor ki, bunlar yeter derecede oy 
alamıyacakları istikametinde gelişmektedir. 
Cumhuriyet Halk Partisine yakın ve Yeni Tür
kiye Partisinden fazla olan bu grupun Başkan
lık Divanına iki üyesinin katılamayışınm tescil 
edilmesi maksadiyle, evvelki kararı hatırlatmak 
maksadiyle belirtmek ihtiyacını hissetim ki, 
84 ncü maddenin yorumlanması sonucunda Se
natonun kararı halinde tecelli eden yüksek ira
deye aykırı bir sonuç oldu. Binaenaleyh, veri
len karar ve Saym Çağlayangil'in burada tem
silcilerin ortaklaşa görüşünü 'Sundukları zaman 
vardıkları anlaşmaya da aykırı oldu. Binaen
aleyh oylama cereyan ederken bu hususun na
zarı dikkate alınmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Saym Yıldız oylama hususunda 
fikirlerini açıklamış bulunmaktadır. Oylamaya 
geçeceğiz. Ancak İdare âmirleri seçimlerinde 
bundan evvelki oylama sırasında 101 oy kul
lanılmış, yani 10.1 saym üye oylamaya iştirak 
etmiştir. Burada oy miktarı yeter sayıyı geç
miş bulunmaktadır. İkinci oylama sırasında 
87 oy kullanılmış ki, bu gerekli nisabın olma
dığını göstermektedir. İçtüzük hükümlerine 
göre, birinci ve ikinci turlarda salt çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde, üçüncü turda en 
çok oy olanların seçilmiş olacağı anlaşılaca
ğına göre şimdi, 87 yani, 93 ün aşağısında oy 
toplanmış olan oylamaların tur sayılıp sayıl
maması hususunda şimdiye kadar hiçbir em
sal de geçmediği için, Yüksek Heyetin oyunu 
almak mecburiyetindeyim. 93 ün aşağısmdaki 
oylamalar tur sayılacak mıdır, sayıknıyacak 
mıdır? (Sayılmaz sesleri) müsaade buyurun. 
Karar vereceksiniz. Eğer tur sayılırsa idare 
âmirleri için 'şimdi yapılacak seçim üçüncü 

— 55 — 



C. Senatosu B : 5 6 .11 • 1963 O : 5 
yani son oylama olacaktır. En çok oy alan se
çilmiş sayılacaktır. Eğer sayılmıyacak olursa 
ikinci tur sayılacaktır. Buradan salt çoğunluk 
temin edemiyenler için üçüncü tura gidece
ğiz Bu itibarla 93 iştirakin aşağısındaki oyla
maların tur sayılıp sayılmıyaeağıııı oylarını
za sunuyorum. Tur olarak sayıldığı takdirde 
buna göre işlem yapılacağını arz ediyorum. 

O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Mütalâ
anız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAM — Müsaade buyurun hususi bir 
mütalâa değil. Sonunda oyunuza müracaat ede
ceğiz. Bu sizin reylerinizle halledilecek. Ya 
tur sayılacak, yahut sayılmıyacak. Ona göre 
muamele yapılacak. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Üyelerin hep
sinin oy kullanıp kullanmadığı nasıl anlaşıla
cak? 

BAŞKAN — Oyla halledeceğiz. («HeıJkesin 
oya iştirak ettiğini kabul buyuruyor musu
nuz?» sesleri) 

1 nci Büyük Millet Meclisinde aynı sual so
rulmuştu. Yapılan seçime muhalefet grupu-
nuu iştirak edip, etmediği hususu bahis mev
zuu olmuş idi. Bunun birinci oylaması sırasın
da 133 üye bulunuyordu. Bilâhara bu miktar 
80 e düşmüş idi. Ama durum bugün böyle de
ğil. ("Iördük ki, mevcut olan arkadaşların hep
si oylamaya iştirak etti. Riyaset bunu takib-
etti. Böyle bir müşahede tahtında vukua ge
len tereddüt dolayısiyle oylarınıza müracaat 
edildi. Eğer Riyaset bütün arkadaşların oya 
iştirak etmediği, hattâ bir 'kısmının iştirak et
mediği hususunda bir faraziye çıkararak geri 
kalan arkadaşların iştirak etmedikleri kanısı
na kapıdsa idi, bunu tur olarak kabul edecekti. 
Riyaset yoklamayı yaptığı zaman salonda mev
cut olan üyelerin hepsi oylarını kullandılar. 
Bu sebeple yeter sayı olduğuna göre, böyle 
bir şüphe mevcut değildir. Oylarınızla halle
deceksiniz oylamalarda 93 ün aşağısında olan
ların da tur sayılmasını 'kabul edenler işaret 
versinler. 

NÜVLT YETKİN (Malatya) — Böyle şey 
olmaz efendim, oya ko3'amazsınız. 

BAŞKAN — Niçin olmuyormuş? Reyleri
nizle halledeceksiniz. 1921 senesinde vuku bul
muş bir olay vardır. Arkadaşlar hem itiraz et
mişler, hem de.. (Gürültüler). Bir dakika oy
larınıza arz edeceğim. 

I Demin arz ettim, geçmişte aynı şikâyetler 
I olmuş, şimdi de itiraz vâki. Bu sebeple Başkan

lık mutlak olarak elinde iştirak etmiş veya 
etmemiş olduğu hususunda her hangi bir ka
naat olmadığı cihetle reylerinizle hallini iste-

I inektedir. Oy adedi 93 ün aşağısında olduğu 
I takdirde, bu oylamanın tur sayılmasını kabul 
I edenler lütfen işaret buyursunlar.. (Olmaz ol-
I m az sesleri), Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş, 
I Yüksek Heyet karat* vermiştir. 

NÜVLT YETKİN (Malatya) --- Secimi mııal-
I lel hale getirdiniz. 

I BAŞKAN •--- idare âmirleri için artık salt 
I çoğunluk araıımıyai'ak. («Olmaz olmaz» sesleri 

ve gürültüler) 
M.EIIMET 1 LAZER (Kars, — Anayasaya 

I aykırı oldu. (gürültüler.) 
BAŞKAN — Hayır el'endim, karşılıklı koııtış-

I mayınız. 
I İdare âmirleri için üçüncü oylamaya, kâtip-
I Jet* için 2 nci oylamaya gideceğiz. Biraz evvel. 
I vermiş olduğunuz karar gereğince oylamanın 
I ikisi de bir arada yapılacaktır. Bunun için or-
I taya iki sepet konmuş bulunmakladır. 
I Tasnif heyetini okuyorum. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) - Başkanım, 
I usûl hakkında söz istiyorum. («Olmaz efendim 
I öyle şey» sesleri) 

BAŞKAN — Sıtkı Ulay ? («Yok» sesleri), 
I Oevat Acikalın? («Yok» sesleri; 

NÜVLT YETKİN (Malatya) — Nizamname 
I ahkâmına ademi riayet hususunda söz istiyo-
I i'iıııı. (Gürültüler) 

I BAŞKAN -— Bir dakika arz edeyim. Sayın 
t üyelere şu hususu hatırlatayım ki ; seçimlerin, 
I Başkanlık Divanı seçimlerinin Anayasanın 86 
I nci maddesine göre mutlak çoğunluğa, müret-
I tep üyelerin salt çoğunluğu, iştirak eden sayın 
I üyelerin salt çoğunluğu mu solundaki tatbik 
I tarzı ile içtüzüğün (i nci maddesinde Başkanlık 
• I seçiminde olduğu gibi üye adedinin yani,, müret-
I tep üyelerin salt çoğunluğu yolundaki itirazlar 
I üzerine Yüksek Heyetiniz bu meseleyi İçtüzük 
I ile halle karar vermiş idi. İçtüzük çıkmadığına 
I gövo eğer Yüksek Heyetiniz arzu etse idi daha 
I seçimin bir karar alarak mutlak çoğunluğu, iş-
I tirak eden üyelerin yarısından bir fazla olarak 
1 kabul edip, oylamayı daha birinci turda neti-
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celendirebilirdi. Yani, kesin bir hüküm olmadı
ğına göre Yüksek Heyet karat kiriyle, Anayasa 
ile hiçbir ilgisi olmıyan bu hurusu içtüzüğün 
şart koştuğu ahkâmın dışında dahi halledebilir. 
Bu sebeple ortada bir Anayasa meselesi bahis 
konusu değildir. (Bravo sesler', alkışlar) 

Zeki Kumrulu buradalar mı ? (Burada ses
leri) 

Ziya önder buradalar mı? (Yok sesleri) 
Nurullah Esat Sümer buradalar mı? (Yok 

sesleri). 
Âmil Artus buradalar mı? ^ Yoklar). 
Sabri Topçuoğlu (Bingöl), buradalar mı? 

(Burada sesleri) 
Bahattin Özbek (Kütahya), buradalar mı? 

(Yoklar) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) burackdar mı? 

(Yoklar). 
Cemalettin Bulak buradalar mı? (Burada 

sesleri) 
idare âmirleri için yapılacak seçimin tasnif 

heyeti : Sayın Yardımcı burada, Sayın Kara-
sapan burada, Sayın Hazer burada. 

Seçime nereden başlıyacağımızı tayin için 
ad çekiyoruz. Osman Koksal. 

(Osman Köksal'dan başlamak üzere oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 
var mı? Birinci okuduğum isimler idare âmir
leri, ikinci okuduğum isimler ise kâtip]er seçimi 
tasnif heyetlerini teşkil edeceklerdir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaş var mı? Oy
lama işlemi bitmiştir. 

SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) - Birinci 
beni okumuştunuz. 

BAŞKAN — ilk okuduklarını idare âmirleri, 
ikincisi ise kâtipler içindir. 

Oylamanın sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu idare Âmirleri için 

yapılan seçime (102) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Oy sayısı 
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1. — ihsan Akpolat 
2. — Lûtfi Tokoğlu 
3. — Kâmil Karavelioğlu 
4. — Fehmi Alpaslan 

50 
71 
64 

5. — Mehmet Ali Demir 
6. — Halit Zarbun 
7. — Sadık Artukmac 

Üye 
Ağrı 

Veysi Yardımcı 
Üye 

Oy sayısı 

6 
1 
1 

Üye 
Kars 

Mehmet Hazer 

Afyon Kîırahisa» 
Celâl Tevfik Karas? D an 

BAŞKAN — Bu şekil ile Say.n Lûtfi Tokoğ
lu, Sayın Kâmil Karavelioğlu ve Sayın Fehmi 
Alpaslan İdare Amirliklerine seçilmiş bulunmak
tadırlar. Tebrik eder başarılar dileri;.. (Alkış
lar) 

Divan kâtiplikleri için yapılan oylamanın ne
ticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı kâ

tipleri için yapılan seçime (103) üye katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazlı üyeler karşılarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. Oy sayısı 

J. 
2. -
o 
O. -

4 , -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

— A. Naci Arı 
— Macit Zeren 
— Ahmet Çekemoğlu 
— Sakıp önal 
— Nevzat Sengel 
— Nizamettin Özgül 
— Neşet Çetintaş 
— M. Ali Demir 
— M.Akarca 
— Hüseyin Otan 
— H. Dikeçligil 
— S. Orhon 
— Sadık Artukmac 
— E. Mahmut Karakurt 
— Mehmet Ilkuçan 
— ihsan Akpolat . 
— Tarık Remzi Baltan 
— Etem Menemencioğlu 

94 
86 
82 
70 
64 
52 
56 
8 
o O 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Üye Üye 
Ordu Samsun 

Zeki Kumrulu Cemalettin Bulak 
Üye 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

— 57 — 
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SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Grup adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. Bir dakika Sayın 

Topçuoğlu, isimlerini saydığını adaylardan yal
nız Ahmet Naci Arı 94 oy alarak yeter sayıyı 
temin etmiştir. Bu suretle 6 kâtiplikten biri se
çilmiş bulunmaktadır. Şimdi diğer 5 kâtiplik 
için. son tura gideceğiz. 

Buyurunuz Sayın Topçuoğlu. 
Y. T. P. GRUPU ADINA SABRÎ TOPÇU

OĞLU (Bingöl) —• Sayın arkadaşlarım, tezahür 
eden reyler muvacehesinde kâtiplik için adayı
mız olan Ahmet Çekemoğlu arkadaşımızı parti 
adına geri çektiğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Topçuoğlu, Grupu 
adına aday olarak gösterilen ve kâtiplik için 82 
oy alınış bulunan Sayın Ahmet Çekemoğlu 'mm 
adaylığını geri almış olduğunu ifade etmiş bu
lunmaktadırlar. 

T. REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Ahmet 
Çekemoğlu'nu ben teklif ediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Kâtip
lik için İhsan Akpolat'ı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim. Tüzüğün 6 ncı madde
sine göre 3 ncü tur sırasında ancak izafi oyların 
yani geri kalan 5 kâtiplik için 10 sayın üyenin 
3 ncü tura gitmesi mümkündür. Bu sebeple 10 
ncu sırada gösterilen Hüseyin Otan'a kadar olan 
üyelerin 'arasından Neşet Çetintaş ile Mehmet 
Ali Demir 3 er oy aldıkları için seçime girebi
lirler. 

M. Ali Demir ile 7 arikaıdaış adaylığımı koy
muş bulunuyorlar. 

Şu hale gön;, Ahmet Naci Arı kazandığı se
beple en çok oy alanlar; Macit Zcren, Ahmet 
Çekemoğlu, Sakıp önal, Nevzat Sengel, Nizamet-
tin özgül, Neşet Çetintaş, Mehmet Ali Demir ve 
Muallâ Akarca kalmış bulunmaktadır. 
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Bu adaylar için oylamaya gideceğiz. Süratle 

bitebilmesi için tasnif heyeti olarak iki tasnif 
heyeti seçeceğiz, tasnif heyetini okuyorum. 

Nıivit Yetkin (Malatya), burada; Turgut 
Göle (Kars), yok; Tevfik İnci (Zonguldak), yok; 
Şevket Akyürek (İstanbul), yok; Şeref Kaya
lar (Bursa), burada; Cevdet Erkut (Kütahya), 
yok; İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa), burada. 

Nüvit Yetkin (Malatya.), Şeref Kayalar (Bur
sa), İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa), Birinci 
Tasnif Heyeti. 

İkincisi; Muallâ Akarca (Muğla), yok; Nu
rettin Ayımksa (Erzurum), yok; Mansur Ulu-
soy (Ankara) burada; Tarık Remzi Baltan (Zon
guldak), burada; Eşref Ayhan (Ordu), yok; Fet
hi Tevetoğlu (Samsun), yok; Ahmet Onar (Kon
ya), burada. 

Mansur Ulusoy (Ankara), Tarık Remzi Bal
tan (Zonguldak), Ahmet Onat- (Konya) İkinci 
Tasnif Heyeti. 

Tasnifin süratle yapılması için iki tasnif he
yeti seçildi. Okuyun efendim. Âmil Artus... 

HÜSEYİN KALPAKLI OĞLU (Kayseri) — 
Reis Bey ekseriyet yok, 94 ü geçmez bu halde. 

BAŞKAN — Şimdi 103 kişi olduğu oylarla 
sabit oldu. 

(Âmil Artus'dan başlanarak oylar toplandı.) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Tasnif He
yetini okur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Genel Sekreterde, getiriyor 
efendim. 

Oylarını kullan m ıyan saym üyeler oylarını 
kullansınlar, oylarını kullanın ıyan saym üye var 
mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 00,45 
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A L T I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 01,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

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

— « • » 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Divan kâ
tipleri seçimi neticelerini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tur : 3. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı kâ

tiplikleri için yapılan seçime (94) üye katılmış ^ 
ve neticede aşağıda adları yazılı üyeler karşıla
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
1. Macit Zeren 66 
2. Ahmet Çekemoğiu 58 
3. Sakıp önal 54 
4. Nevzat S engel 51 
5. Neşet Çetintaş 32 

Üye Üye 
Malatya Bursa 

Nüvit Yetkin 1. Sabri Cağlayangil 
Üye 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Macit Zeren 66, Ahmet Çekem
oğiu 58, Sakıp Önal 54, Nevzat Sengel 51 ve Ne
şet Çetintaş 32 oy alarak kâtipliklere seçilmişler
dir. Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. 

Böylelikle, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı teşekkül etmiş bulunmaktadır. Cumhuri
yet Senatosunun üçüncü çalışma devresinde te
şekkül eden Başkanlık Divanının bütün üyeleri 
adına Yüksek Heyetinize, itimat ve teveccühü
nüzden dolayı ayrı ayn teşekkür ve şükranları
mızı arz ederim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün 23 ncü 
maddesine göre, teşriî devrenin başlangıcından 

komisyon seçimleri ilk işler arasında gelmekte
dir. Komisyon seçimleri için teşriî hayatta bu
nunla ilgili bir usul vardır. Senatoda temsil edi
len grupların, adaylarını hazırlamaları için mu
ayyen bir müddet daima ara verilmektedir. Biz 
de bu cihete gideceğiz. 

Ancak bir hafta içerisinde grupların daha 
önce kendilerine dağıtılmış oranlan nisbetinde 
komisyonlara ait üyeleri Başkanlık Divanına 
evvelemirde bildirilmesini rica edeceğiz. 

Verilecek aradan sonra derhal çalışma imkâ
nına sahibolabilmek için. Başkanlık Divanına, bü
tün grupların kendi oranları nisbetinde, oranla
rına düşen komisyon âza adedlerini bir hafta 
içinde mutlak surette Başkanlık Divanına bildir
sinler. 

Bu hazırlığı yapabilmek için Başkanlık Diva
nınız çalışmalara 14 Kasıma kadar ara vermeyi 
düşünmektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... (Kimse gelmez, sesleri, 
gürültüler) Arkadaşlar, Millet Meclisi ara ver
miştir. Anayasanın 83 ncü maddesine göre Mec

lisler beraber tatil kararına gidebilirler. Bir haf
tadan fazla bir ara verme tatil, mahiyetinde ola
cağı cihetle, Başkanlık bir haftalık bu ara ver
meyi oyunuza arz etmek mecburiyetindedir. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, lütfen işimizi 
güçleştirmeyin. Ara vermeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Kasım 1963 Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1,20 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

6 . 11 . 1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 


