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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan; Cumhuriyet Senatosunun 1965 -
1.966 çalışma devresinin memleket ve millete ha
yırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. 

Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Yapılan 
dört seçim turunda adaylardan hiçbirisi yeter 
çoğunluğu sağlıyamadi'klanndan. verilen öner
ge uyarınca, seçimin gelecek birleşime bıra
kılması kabul edildi. 

2 Kasım 1965 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzer Birleşime, saat 16,55 te, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

ihsan Ilamit Tigrel Ahmet Naci An 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Kudret Baynan (Niğde) 

BAŞKAN — İkinci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, 

2. SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN - Başkan seçiminin beşinci turu
na geçiyoruz. Oy verme sırasını tesbit etmek 
üzere kur'a çekilecek. 

Zeki İslâm (Gaziantep) başlanacak. 
Tasnif Heyeti için üç 'kişilik ad çekiyoruz. 
Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye) ? Yoklar.. 
Sayın özkaya ? Buradalar. Tasnif Heyetine. 
Sayın Süersan? Buradalar. Tasnif Heyetine. 
Sayın Kangal? Yok.. 
Sayın Coşkunoğlu? Buradalar. Tasnif He

yetine. 

Zarf ve kâğıtlar dağıtılsın. 
Gaziantep'ten oy vermeye başlıyoruz. 
(Zeki İslâm'dan başlanarak adlar okunmak 

suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan saym üye 
var mı? Yok... Oylama işlemi bitmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı
lan 5 nci tur sonucunu arz ediyorum : 

Oylamaya saym 152 üye katılmış, 75 oy Sa
yın Ertuğ, 74 Saym Aka almışlardır. 3 de boş 
oy puslası çıkmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (152) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Mehmet Şükran özkaya Orhan Süersan 

Üye 
M. Kâmil Coşkunoğlu 

Celâl Ertuğ : 75 
Enver Aka 74 
Boş : 3 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 6 ncı tura geçiyoruz. 

Altıncı tur oy verme muamelesine geçiyo
ruz. Zeki İslâm'dan oylar toplanmaya başla
nacaktır. 
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(Zeki İslâm'dan başlanmak suretiyle oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var m i l . Oyunu kullanmıyan sayın üye yoktur. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 

6 ncı tur oylama neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (149) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Mehmet Şükran Özkaya Orhan Süersan 

Üye 
M. Kâmil Coşkunoğlu 

Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Suad Hayri Ürgüplü 
Boş 

75 
70 

3 
1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul bakı
mından. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir hususun tesbit ve zabıtlara 
intikalini temin sadedinde huzurunuzu işgal edi
yorum. 

Yeni Başkan seçilinceye kadar eski Başkan 
vazifesine devam eder ve etmektedir. Binaen
aleyh, Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası gergince Başkan olarak oy kullanamaz. 
fakat kullanmaktadır. Bu hususun tesbitine 
kadar bu oy kullanmanın usulsüz ve haksız ol
duğu kanaatindeyim. Bunu tespit için huzuru
nuza çıktım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Anayasaya göre Başkanlık 
Divanı bir kül halinde mütalâa olunur. Eski 
dönemde seçilmiş bulunan bizlerin burada gö

rev yapmamız hasabiyle Sayın Başkanın da gö
revde olması kabul ediliyor. Ve Anayasanın 
84 ncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince oy 
kullanmamasını uygun görüyoruz. (Yanlış ses
leri) Yanlış, doğru, zapta geçmiştir. Biz de, 
geçen dönem seçilmiş arkadaşlar olarak vazife 
ifa ediyoruz. (Müzakere mi açıldı sesleri) 
Usul bakımından konuşuyorlar. Buyurun Sayın 
Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlar, mâruzâtım usul bakı
mından olacaktır. 1 Kasımdan itibaren eski Di
vanın süresi dolmuş, bitmiştir. Şimdi usulen 
en yaşlı üyenin Başkanlığında ve en geç arka
daşların kâtiplik görevinde bulunmak suretiyle 
Başkanlık Divanının teşekkül ve seçimin ya
pılması icabederken bu usule riayet edilmemek
tedir. Bu bakımdan şimdi yoklamaya çağırı
lan herkes oyunu kullanabilir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, usulde bu hususta 
sarih bir hüküm yok. Ama Başkanlık Divanı
nın görevde olduğu ve geçmiş yıl tatbikatının 
da bu şekilde devam etmekte olduğu görülmüş
tür. Usulde bir ihtilâf vâki olduğu zaman me
sele Heyeti Umumiyece halledilir. Böyle bir 
teklif vâki olursa Heyeti Umumiyenin oyuna 
arz ederiz, Heyeti Umumiye usul meselesini 
halleder. 

7 nci tura geçiyoruz. Turların devam ede
ceğini düşünerek nereden 'bağlıyacağımız husu
sunda ikinci bir ad çekiyoruz: 

Sayın Önder (Sivas). 

(Ziya önder'den başlanarak adlar okunmak 
suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı?.. (Bir dakika sesleri) 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Yedinci tur seçim tutanağını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı
lan seçime (148) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
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: TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Mehmet Şükran özkaya Orhan Süersan 
Üye 

M. Kâmil Coşkunoğlu 

Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Suad Hayri Ürgüplü 
Boş 

78 
67 
2 
1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 8 nci tura devam ediyoruz. Yalnız bâzı 
tereddütler hâsıl olmaktadır. Sayın Haydar 
Tunç'kanat'm konuşması muvacehesinde, bu se
beple İçtüzüğün 1 nci maddesinin okunmasına 
zaruret hâsıl olmuştur, okutuyorum. 

«Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu, her yıl 
Kasım ayının ilk günü davetsiz toplanır. Bu 
birleşime Cumhuriyet Senatosu Başkam, onun 
bulunmaması halinde Başkanvekillerinden bi
ri, bunlardan hiçbirisi yoksa en yaşlı üye Baş
kanlık eder. Mevcut Divan Kâtiplerinden iki
si, bunların bulunmamaları halinde en geç iki 
üye kâtiplik vazifesini görür.» 

BAŞKAN — Sivas seçim bölgesinden itiba
ren oy verme muamelsine başlıyoruz: Ziya Ön
der... 

(Ziya Önder'den başlanarak adlar okunmak 
suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu 'kullanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

8 nci tur sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (136) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Mehmet Şükran özfcaya Orhan Süersan 
Üye 

M. Kâmil Coşkunoğlu 

Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Suad Hayri Ürgüplü 
Bos 

74 
•58 

2 
2 
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BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 9 ncu tura devam ediyoruz. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bir takrir 
var. 

BAŞKAN — Siz mi verdiniz efendim? 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Hayır. 
(Ziya Önder'den başlanarak adlar okunmak 

suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

üyeler var mı ? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
9 ncu tur neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (141) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
üye Üye 

Mehmet Şükran özikava Orhan Süersan 
Üye 

M. Kâmil Coşkunoğlu 
Enver Aka : 77 
Celâl Ertuğ : 61 
Suad Hayri Ürgüplü : 2 
Boş : 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 

Şimdi, üç tane takrir vardır, takrirlerden 
ikisi Perşembe gününe talikini talebetmektedir. 

Anca,k Başfeanlık Divanının Plükümetle te
masında yarın saat 14,30 da Cumhuriyet Sena
tosunda Hükümet programını okuyacağı öğ
renilmiştir. Bu sebeple yarma talikini talebeden 
takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Yapılan oylama neticelerine göre oylamalar

dan bir netice almamıyacağmdan, parti yetki
lilerinin tekrar istişare etmelerine imkân ve
rilmek üzere, seçimin 3 .11 . 1965 Çarşamba 
günü saat 14,30 a bırakılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde mi konuşa
caksınız Sayın Özden? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet efen
dim. 

— n> 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş-

(kan, muhterem arkadaşlar, dün de böyle bir 
takrir verildi, aleyhinde bulunanlardanım ve 
aynı noktai nazardayım. Filhakika muhterem 
arkadaşlarımızın ayağa kalkmak suretiyle ver
dikleri reylerle o takrir kabul edildi. Yalnız 
ufak bir nokta ile kabul edildi. 

Bu nokta şudur: Başkanlık makamını işgal 
eden sayın arkadaşımız bu takririn istinadetti-
ği esbabı mueibeyi Anayasaya uygun görmedi, 
yani partilerin birbirleriyle temas edip bir ar
kadaş üzerinde anlaşma meselesini Anayasaya 
uygun görmedi. Yalnız talik ıkeyfiyetini oya 
koydu. Şimdi bu mevkii işgal eden muhterem 
arkadaşımızın, Başkanın aynı esbabı mueibeyi 
reddederek, fakat talik sebebini nazarı dikka
te almak suretiyle takriri reye koymasında bel
ki bir isabet olur. Yalnız, oyların sayılmasının 
geçen seferki gibi yapılmamasını istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, dün de aynı mealde 
bir takrir verilmiş yalnız, netice istihsal edile
memiş olması hasebiyle talik olunmuştur. Biz 
de bugün anlaşma şelkli değil de neticenin istih
sal edilememesi ve dün 4 tur, bugün 6 tur ya
pılmış olmasına rağmen salt çoğunluk sağlan
ma imkânı olmadığını görerek takriri oylarını
za arz edeceğim : 

Bu takrirle Birleşimin 3 . 11 . 1965 Çarşam
ba saat 14,30 a taliki istenmektedir. Hüküme
tin programını okuması bahis konusudur. Hü
kümetle temas neticesinde bu takrir verilmiş 
bulunmaktadır. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 . 11 . 1965 Çarşamba günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,05 
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