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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil; 
Kıbrıs olayları ve son durum hakkında bilgi 
verdi. 

Hükümet Programı üzerinde görüşüldü ve 
yapılan tenkit, tavsiye ve temenniler Başbakan 
Süleyman Demire! tarafından cevaplandı. 

9.11.1965 Salı günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşime (saat 20,55 te) son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Niğde 

Fikret Turhangü Kudret Bayhan 

Kâtip 
Afyon Karaıhisar 

Mustafa Yılmaz înceoğlu 

SORU 

Sözlü Soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm, Türkiye radyolarında ses ve saz 
sanatkârlarının sınıflandırılmasına dair sözlü so
ru önergesi, Bas/bakanlığa gönderilmiştir. (6/327) 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açünuam saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanvekLli İhsan Hamit TLgrel 

KÂTİPLER : Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon KaraMsar), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu
mu açıyorum. 
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3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Sadi Koçaş: ikili anlaşmalar hakkında verdiği 
soru üzerinde yüksek kademede çalışmaların de
vam eylediğine, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi üyelerinden bu mevzuu dile getirmemele
rini rica ettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Koçaş gündem dışı 
söz istemiş 'bulunuyorsunuz, konuşacak mısınız? 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Evet, 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, çok kısa sürecek bir maruzatta bulun
mak üzere huzurunuza çıktım. 

Bütün arkadaşlarım hatırhyacaklardır ki, 
birkaç ay evvel yabancı devletlerle yapılan ikili 
andlaşmaılar ve Türkiye'de yabancıların işgal et
tiği üsler mevzuunda Hükümete bir soru yönelt
miş ve bâzı hususların açıklanmasını istemiştim. 
Bu önergemiz üzerine, o zamanki Sayın Hükümet 
Başkanı Saym Senatör Suad Hayri "Ürgüplü 
bendenizi çağırdılar, önergemizde belirttiğimiz 
hususlar hakkında daha tamamlayıcı bilgiler 
vermemizi istediler. Arz ettik ve o zaman kendi 
direktifleri üzerine ilgili diğer Hükümet erkânı 
ve teknik seviyedeki zevatla bâzı görüşmeler 
yaptık. Bu görüşmeler sonunda eski Hükümete 
sorduğumuz hususların ve Tbelirttiğimiz beyanla-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

i. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; Çar
şı ve Mahallât Bekçileri Kanununun 3 ncü mad
desindeki «... bunlara verilecek ücretin tâyini 
miktarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyesi 
mahallerinin örf ve teamülüne ve ihtiyacına 
göre Meclisi îdarei Mahalliyece tahtı karara 
alınır.» hükmünün iptal edildiğine dair kararı 
hakkındaki tezkeresi (3/456) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Rize îcra Tetkik Mercii Hâkimliğinee; 9 Ni
san 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesinin Anayasaya 
aykırı olduğundan bahsile iptali hakkında itiraz 
yoliyle yapılan başvurma üzerine konu incelen
miş ve: 

rm şümullü bir şekilde etüde taibi tutulduğu, 
neticesinin ayrıca bildirileceği bize bildirilmişti. 
Bu heyanat üzerine ilgili makamlarla yaptığımız 
temaslarda bu çalışmaların müessir bir şekilde ve 
en üst seviyede devam ettiğini kesin olarak tes
hil ettik. Bu çalışmalar bugün dahi aynı ciddi
yetle devam etmektedir. Bu yüzden neticesine 
intizarı önerge vermemize âmil olan yapıcı ve 
memleket hayrına icraatta bulunmaya yardımcı 
fikri müdiri yönünden faydalı gördük. Dün 
Millet Meclisinde yapılan görüşmelerde Sayın 
Başbakan Meclis arzu ederse, gizli bir oturumda 
bu hususta daha teferruatlı olarak dosyalara 
müsteniden açıklamalar yapılabileceğini bildir
diler. 

Muhterem senatörler, yukarda arz ettiğimiz 
teknik ve üst seviyede çalışmalar bitmeden ve 
netice alınmadan Hükümet tarafından bir açık
lama veya Parlâmentoda bunun görüşülmesinin 
tatmin edici olmıyacağı, çalışmaların sonuna ka
dar gerek Senatoda, gerek Millet Meclisinde bu 
konunun ele alınmasında bir fayda olmıyacağı 
mütalâasında olduğumuzu, önergeyi getiren ar
kadaşınız olarak aksi halin dâvayı halletmekten 
ziyade yanlış' anlamlara ve tefsirlere sebebolabi-
leceği düşüncesinde bulunduğumuzu Hükü
metin ve Meclislerin dikkatlerine saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma bitmiştir. 

26.10.1965 gününde 1965/25 esas ve 1965/57 
karar sayısiyle karar verilmiştir, 

Bilgileri rica olunur. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

GENEL KURULA SUNUŞU 

1. Adı geçen kanunun 3 neü maddesinde 
yer a1 an ve «... bunlara verilecek ücretin tâyini 
miktarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyesi ma
hallerinin örf ve teamülüne ve ihtiyacına göre 
Meclisi îdarei Mahalliyece tahtı karara alınır» 
şeklindeki hükmün Anayasanın 61 ve 126 ncı 
maddelerine aykırı olduğundan iptaline; 

2. îşbu iptal hükmünün 25.4.1966 gününde 
yürürlüğe girmesine; 
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5. — SEÇİMLER 

O :1 

1. — Başkanlık Divanı secimi, 
'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündem 

Başkanlık Divanı seçimidir. Her ne kadar seçi
min geri bırakılması için takrir varsa da daha 
başlamadan geri bırakmaya henüz bir sebep gö
rülmemiştir. Binaenaleyh, 15 rıci tura başlıya-
cağiz. 1-2 turdan sonra takriri okuturum. 

Tasnif Heyetini seçiyoruz, Sayın Ferit Alp-
is-kcnder? Burada. 

Sayın Ret et Aksoyoğlu? Burada. 
Sayın Cevat Açıkalm? Yok. 
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı? Burada. 
Şimdi, zarf kâğıt dağıtılacaktır. 
(Sağdan oylamaya başlı yalı m, sesleri) 
BAŞKAN — Oylamaya nereden başlanacağı

nı testfüt için ad çekiyorum. Sayın Salih Türk
men. 

(Salih Türkmen'den başlanarak adlar okun
mak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyarı arkadaşı
mız var mı efendim? Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Oylamanın sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkan! ığa 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (140) üye' katılmış ve neticede ilişik 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Ferit Alpiskender Refei Aksoyoğlu 

Üye 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Enver Aka : 87 
Celâl Ertuğ : 49 
Suad Hayri Ürgüplü : 20 
O. Sairn Sarıgöllü : 1 
İskender Cenap Ege : 1 
Boş : 2 

BAŞKAN — Nisap yoktur. 

Başkanlık Divanı gerek Başbakanın 'konuşma
sı münasebetiyle arkadaşların burada bulunma
dığı ve gerekse oylama için lâzımgelen bir nisabı 
aîamıyacağı kanaatindedir. Bununla beraber ay-
.t'K-a bir takrir de vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Senato Başkanı seçiminin sonuca ulaşması 

grup ve topluluk başkanları arasında yapılacak 
anlaşmaya bağlıdır. 

Başkanlığın tavassutu için seçimin talikini arz 
ve fal ebede riz. 

Bolu 
Kailimi Arakan 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — (C.ll.P. sıralarından öyle şey 
olmaz sesleri, biz razı değiliz sesleri) Müsaade 
edin arz edeyim efendim. Şimdi işin mahiyeti, 
seçimin tehirine bir sebebe ııydurmaiktır. Şöyle 
olsun, böyle olsun. Esasen Danışma Kurulu top
lanmış ve bir karar almış ve bu 'karar da Yüksek 
Heyetinize arz edilmiştir. Yeniden böyle (bir ta
vassuta lüzum yoktur. Arzu edenler kendi ara
larında görüşür, eğer tehir -kabul edilirse. Bi
naenaleyh, esbabı mueibesiz olarak takriri oyu
nuza sunuyorum. Geri bırakılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bir karar daha alacağım müsaadenizle. Bi
zim İçtüzüğe göre toplantı günümüz Perşembe
dir. Bu işi de biran evvel bitirmek lâzımdır. Bu
nun haricinde (Perşembe günü toplanılsın ses
leri) Perşembe günü güven oyu vardır, ekseriyet 
ol iiı ıyabil ir. (Yarıu top]anılsın sesleri) (Yarın 
10 Kasımdır sesleri) Yarın 10 Kasımdır, (öğle
den sonra 15 te toplanılır sesleri) O halde yarın 
10 Kasım 1965 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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