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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Urfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt; Devlet 
Opera ve Tiyatroları sanatkârları grevi hakkında 
konuştu ve greve nihayet verme yolunda Hükü
metin derhal harekete geçmesi lüzumunu belirtti. 

Başkanlık için yapılan üç seçim turunda, 
adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğu sağlıyama-
dıklarından, kabul edilen önerge uyarınca, seçi
me gelecek Birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

18 Kasım 1965 Perşembe günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime .saat 16,22 de son ve
rildi. 

Balkan 
Başkanveküı 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Niğde 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

Kudret Bavhcm 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'm, Denizli vilâyetindeki Pacmukkale traver-
tenlerinin kararmasına dair yazılı soru önergesi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/230) 

SORULAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sadi Koçaş'm, Orta - Doğu Arap memleketleri 
ziyaretine dair yazılı soru önergesi, Dışişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/231) 

BÎJtîNGÎ OTURUM 
Aç:03»a saati : 15,00 

BAŞKAN — Bajfcanveîsli Fikret Tnrhangil 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Nijde), Sırrı üzunnasanoğlu 

BAŞKAN — Dokuzuncu Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdem'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakam Cihat Bilgehan'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/458) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar kendisine, 

Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış* 
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl'e, dönüşü-
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ne kadar, İçişleri Baham Faruk Sükam'm vekil
lik edeceğine, dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/459) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan. Dışişleri 

18 . 1 1 . 1965 O : 1 

Bakanı İhsan. Salbri Çağlayan'gil'in dönüşüne ka
dar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun gömülmüş, olduğunu arz ederim, 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — SEÇİMLER 

ı. Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Balkan seçimine geçiyoruz. 
25 mci turu yapacağız. Tasnif Heyetine kur 'a ile 
üç arkadaş tefrik edeceğiz. Sayın AçıkalmT Bu-
raidalar. Sayın Işıklar? Buradalar. Sayrn Bulad-
oğlufYok. Sayın Turhaırgil çıktı ve ayırdık. Sa
yın Yurdakuîer? Yok. Sayın özerdendi? Bura
dalar. 

KÂZOT YUEDAKUL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, kur 'aya çıkanları bir daha: kur'aya koy
mayın. Turlar devam edeceğine göre hepimizi bu 
şereften mailinim etmeyin. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin takdirine tabi 
efendim. Sayın Türkmen'den başlaımak üzere 
Başkan seçimi için 25 nei turun oy vermesine 
başlıyoruz. 

(Salih Türkmen'den itibaren oylar toplandı.)^ 
(BAŞKAN — Oyunu kulanmıyan sayın üye-

var mı? Yok. oylama muamelesi bitmiştir. 
Sayın özerdendi lütfen Taisnif Heyetine. 
Başkan seçiminin 25 nei tur neticesini arz" 

ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçiıme (134) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları akmışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Enver Işıklar C'evat Acıkalım 
Üye 

Nevzat özerdendi 

Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Suad Hayri- Ürgüplü 
ibrahim Şevki At aşağım 
Bo$ 

: 68: 

: 53 
: 11 
: 1 

3 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
26 ncı tura başlıyoruz. 
('Salih Türkmen'den başlanarak oylar top

landı.) 
BAŞKAN — Oyunu kulanmıyan sayın üye?.. 
Oyunu kulanmıyan sayın üye? Yok. Oy ver

me işlemi bitmiştir. 26 ncı tur neticesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (138) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Enver Işıklar Cevat Aeıkalın 

Üye 
Nevzat özerdendi 

Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Suad Hayri Ürgüplü 
İbrahim Şevki A'tasağun 
Vasfı Gerger 
Bos 

: 64 
: 56 
: 14 
: 1 
: 1 
: 2 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
27 nci tura devam ediyoruz. (Sağdan, tak

rir var sesleri) 
Biliyorum efendim. Ve seçim yapmaya mec

buruz. 
Bu arada bir temenni ile alâkalı bir takrir gel

miştir. Okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Günlerden beri Başkan seçiminin intacedile-

memesi ve Senatoda görüşülmesi zaruri önemli 
iğlerin, bu sebeple sürüncemede bırakılması vic-
danlanmızda olduğu kadar umumi efkârda, da 
gerçek bir üzüntü kaynağı olmuştur, 
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Alâkalıların, Senatonun şeref ve itibarını 
göz önüne alarak bu lıazin duruma son verecek 
ciddî tedbirleri almakta gecikmemelerini ve Baş
kanlık Divanınca da bu istikamette gereken gay
ret ve himmetin sarf edilmesini rica ve teklif 
ederiz. 

Nevşehir 
Ali Rıza Ulusman 

Ankara 
Mansur Ulusoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. (Alâ
kalılar kim sesleri?) Alâkalılar efendim. Alâka
lıları ikaz ediyor yani. Zannediyorum ki, alâkalı
lar başta adaylardır. 

MANSUR ULUSOY (Ankara) — Böyle de
vam edecek mi mütemadiyen? 

BAŞKAN — 27 nci tura başlıyoruz. 
(Salih Türkmen'den itibaren oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 

Yok, Oy verme muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Başkan seçimine ait 27 nci tur 
neticelerini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

secime (128) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Enver Işıklar Cevat Açıkalm 
Üye 

Nevzat özerdendi 

Enver Aka : 63 
Celâl Ertuğ : 46 
Suad Hayri Ürgüplü t 15 
tibralhim Şevki Atasağun ; 2 
Boş : 2 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Bir takrir 

var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, takririniz normal bir 
meseleye aittir; gündemimizin talik edileceği gü
nü bildirmektedir. Pek tabiî yapılacak, bu. içtü
züğümüze göre Başkanlık Divanının başka bir 
sunuşu olamaz, Normaldir, Salı günü toplan
mak. 

28 nci tura devam ediyoruz. 
ÎHSAN HAMlT TlGREL (Diyarbakır) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz, usul bakımından, 
İHSAN HAMlT TlGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Baş
kan seçimine ait turlardan bir netice alınmama
nın verdiği teessürle söz istemiş bulunuyorum. 
Maruzatımın müspet bir tesiri olup olmıyacağım 
bilmiyorum. Fakat Senatonun nâçiz bir üyesi 
olarak, milletin mümessili olarak teessürlerimi 
burada ifade etmek istiyorum. (Bravo sesleri) 

Şair Ziya Paşa der ki; 
«Onlar ki verirler lâf ile dünyaya nizamat 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde» 
Biz milletin vekilleri olarak kanun yapıyoruz, 

nizam yapıyoruz, memleketin düzenini sağlamaya 
çalışıyoruz. Fakat günlerden beri, sebepsiz yere 
kendi nizamımızı tesis edemiyor ve bir Riyaset 
Divanı teşkil edemiyoruz. Bu, hakikaten üzücü 
bir hâdisedir. Bundan hepimizin hissei mesuli
yeti vardır. Ama, hepimizin hissei mesuliyeti 
haricinde ferdan dahi, manen mesul olması lâ-
zımgelen arkadaşlarımız vardır. Bu itibarla muh
terem arkadaşlarımızdan rica edip başbaşa vere
lim; bir çarei hal bulalım. Bu itibarla bu turdan 
sonra netice alınmazsa yarım saat kadar bir ara 
verilmesini ve neticeye kadar tura devam olun
masını arz ve teklif ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalı; usul bakımından 
buyurun. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Aynı ma
hiyette efendim. 

BAŞKAN — Aynı mı idi efendim? Peki. 
28 nci tur oylamasına geçiyoruz. Salih Türkmen'
den itibaren oylamaya başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üyef 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Başkanlık Divanı, Sayın Ulusman ve Sayın 
Ulusoy'dan rica ediyor, temaslarını dışarda yap
mak üzere... Takrir sahibi olarak. 

Başkan seçimine ait 28 nci t u r sonucunu arz 
ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (115) üye katılmış ve neticede ilişik lis-
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tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Enver Işıklar Cevat Açıkalın 
Üye 

Nevzat özerdendi 
Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Suad Hayri Ürgüplü 
İbrahim Şevki Atasağun 
Bos 

: 60 
: 45 
: 8 
: 1 
: 1 

BAŞKAN Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
(Ekseriyet yok sesleri) Ekseriyet var, 115 üye 
vardır efendim. Şimdi bir takrir gelmiştir, onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkan adayının bire düştüğü tesfoit edilince

ye kadar toplantıya ara verilmesinin karara bağ
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Vasfı Gerger 

BAŞKAN — Sayın Gerger takririnizden bir 
şey anlaşılmıyor. Aday yoktur. Anayasaya göre 
aday tek oluncaya kadar şeklinde olmaz. 

VASFI GERGER (Urfa) — İzah edeyim 
müsaade ederseniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. Takriri izah etsin
ler. Başkanlık Divanı da bir şey anlıyamadı 

VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, 
«aday» dan maksadım gösterilmiş aday demek 
değildir. Reylerin dağılışı şekline göre iki ar
kadaş üzerinde reyler oynuyor. Demek ki, kar
şımızda en çok rey alan iki arkadaş vardır. Bu 
arkadaşlardan birisi diğeri lehine feragat edip 
tek bir aday - artık «aday» demek lâzım - tek 

aday çıkıncaya kadar toplantıya ara verilmesini 
istiyorum. Sebebi şu : Şimdi her gün toplanıyo
ruz. 3-4 tur bir önerge, tatil, 3-4 tur bir önerge 
tatil... Bu gayriciddî bir şey oluyor. Bu gidişle 
93 rey alma imkânsızlığı kaç günden beri yapı
lan seçimden anlaşılmaktadır. Ama hangi arka
daş hangi arkadaşın lehine fergat edecek? Bunu 
kestirmek mümkün değildir. Danışma Kurulu 
Başkanı Adalet Parti Grupundan olduğuna gö
re, bu husus tesbit edildikten sonra A.P. li ar
kadaşlar tarafından, A.P. li bir arkadaşın ismini 
Yüksek Senatoya arz etmesi gerekmektedir. Be
nim önergemin mahiyeti de bu merkezdedir, tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Yani altı ay tatil mi edelim Sayın Gerger? 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı takririn oya 
arzına imkân olmadığı kanatindedir. Bu bakım
dan aleyhinde konuşma imkânı yoktur. 

Birçok arkadaşlarımızın vermiş oldukları da
ha evvelki takrirler ve usul bakımından vâki olan 
konuşmalar varken ve buna müteferri bulunan 
Divanın teşekkülünün arzusunu ortaya koymak
tadır. Bu, Yüksek Senatonun başta gelen vazife
sidir. Bu bakımdan, Başkanlık Divanı Yüksek 
Heyetinizin yarın saat 15 te toplanma hususunu 
oylarınıza sunacaktır. (Olmaz, «olmaz», «aleyhin
de», «aleyhinde söz istiyoruz» sesleri) 

ERTUĞRUL AKÇA (İstanbul) — Aleyhte 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Oya sunacağım. Kabul veya 
ademikabul Yüksek Heyetinizindir. 

Yarın saat 15 te toplanılmasını kabul buyu
ranlar... Kaibul etmiyenler işaret buyursunlar... 
Yarın saat 15 te toplanılması 27 oya karşılık 45 
oyla kabul edilmiştir. 

19.11.1965 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,35 
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