
D Ö N E M : 1 C İ L T : 31 TOPLANTI: 5 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

»* ^ « ^ • • 

13 ncü Birleşim 

25 . 11 . 1985 Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. — Demeçler ve söylevler 

1. — İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun; Manisa Üyesi Ferit Alp-
iskender'in 12 nci Birleşimindeki gündem 
dışı konuşmasına cevaben, İzmir ve İstan
bul'da gecekondu yapmak için sahipli 
araziye vâki tecavüz teşebbüslerinin men-
cdildiğini, mülkiyet hakkının Anayasa
nın teminatı altında bulunduğunu, ko
nuşmalarının yanlış anlaşıldığını, gece-
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157 | 2. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, 
Anayasanın 78 nci maddesinin ikinci fık
rasının ikinci bendi uygulamasının hatalı 
bulunduğuna, Senatör ve Milletvekilleri
nin vazife kabulünün Yasama Meclisinin 
kararından sonra olması gerekirken Hü
kümet tezkerelerinin geç geldiğine dair 
demeci 158:159 
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1. — Başkanlık Divanı seçimi 159,160:163 



1. — GEÇEIT T 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; Kıbrıs konusu ve 
Yunanistan'ın Türkiye'yi istihdaf eden birta
kım askerî ve moral hazırlıkları karşısında ge
rekli tedbirlerin alınmas-, Hükümete ve ordu
ya, icabında Yunanistan'a karşı harb salâhi
yetinin verilebilmesi için Yabama organlarının 
birleşik olarak gizli bir genel görüşme yapması 
ve seferberlik hazırlıklarının gerektirdiği tahsi
satın bütçeye konması lüzumu üzerinde konuş
tu. 

Başkan seçimini katî bir neticeye bağlıya
bilmek için yapılan toplantıda henüz bir kara
ra varılmadığından 25 . 11 . 1065 Perşembe gü-

SOR" 

Sözlü soru 

1. _ Cumhuriyet Senato™ M - a ş Üye si Ne-
d m E-zlivr/nln, 13 . 3 . 1933 tarihinde Başba
kanlığa sunulan yazılı soru cevabına dair, söz
lü olarak cevaplandırılmasını ist iyen önerce, 
TT^T--.'-, yo Adalet bakanlıklarına gönderilmiştir 
(6/328) 

Yazılı sorular 

1. — C n H W y e t Senaton Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, İsrail'e köy işleri ile ilgili olarak gönzle-

TATTAK ÖSETİ 

nü saat 11 de toplanılacağım bildiren Danışma 
Kurulu kararı okundu, bilgi edinildi. 

Bu durumda seçimlerden sonuç elde edile-
miyeeeği anlaşıldığından, 25 . 11 . 1965 Perşem
be günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi
me, saat 16,20 de, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

İhsan IIamit Tigrcl Kudret Baykan 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

rilen heyete dair yazılı soru önergesi, Köy iş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/232) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Gülerin, don yağı ithaline dair, yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/233) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mır.t af a Deliveli "nln; 1964 - 1965 lig devresinde 
Mdlî Lige dâhil kulüplere Beden Terbiyesi ve 
Futbol Fcderasyonunca ne miktar yardım yapıl
dığına dair, yazılı soru önergesi Devlet Bakan
lığına gönderilmiştir (7/234) 



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

BAŞKAN — Ba}kanvcklli ÎJran HamU Tigrdi 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Ada :?„), Kudı-os Baylıan (ITİğdo) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — BEMHÇIGR 

1. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşc-
oğlu'nun; Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in 
12 nci Birleşimdeki gündem dışı konuşmacına ce
vaben, İzmir ve İstanbul'da gecekondu yap
mak için sahipli araziye vâki tecavüz teşebbüs-

' lerinin m cnedil eliğini, mülkiyet hakkının Ana-
yaca:vn teminatı altınla bulunduğunu, konuş
malarının yanlış anlaşıldığını, gecekondu prob
lem'nl halletmeli makcaiiyle yeni bir tasarı ha
zırlanmakta bulunduğu hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dm söz istiyen Sayın 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Mcnteşeoğlu'na 
söz veriyorum. Gecekondu mevzuu üzerinde iza
hatta bulunacaktır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞE OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Sayın Ferit Alpiskender 
arkadaşımız, aktüel bir konu üzerinde Yüce 
Senatoya bilgi arz etmek fırsatını bendenize bah
şettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. 

İzmir'de sahipli arazinin istilâ edileceğini, 
Hükümet görevlilerinin zaaf gösterdiğini beyan 
buyurmuşlardır. 

İzmir'de, bâzı sahipli araziyi parsellemek 
maksadiyle müdahale ve tecavüz olmuş; fakat be
lediye ve vilâyet görevlileri derhal harekete ge
çerek tecavüzü enlemiş, parselasyon ve gecekon
du yapmalarına imkân vermemişlerdir. Yani 
müUıivct hakkı mâsun ve mahfuz tutulmuştur. 

Bâzı gazetelerde resimleri görülen ve gece
kondu olarak tavsif edilen iki yapı vardır. 

Çoğunluğumuz vardır, Oturu-
mu açıyorum. 

V 3 S3YL3VLER 

Bunlar 1.5-20 gün evvel biri şantiye diğeri baş
ka maksatla yapılmıştır yıkma kararları alın
mıştır ve yıkılacaktır. Bunun movzuubahis olay 

I de ilgisi yoktur. 
j Dün İstanbul'da da parselasyon yapmak 
| smaaiyle bir tecavüz hareketi o1 muş. fakat cn-

ienmlşt'r ve menedilmiştir. Şu hake arz etti
ğim. hâd'-e'er karşısındaki davraırş ve icraa
tımız Ilükümefn zaahııı değil kudretini ve 
enerjisini göstermektedir. 

ünlenns's m ün Perl t bir hâdiseyi ele alarak, 
Türk hukuk Devleti düşeni ile Aşiret havatı 
arasında benzerlik aramak, objektif isesaf ölçü
leri ile kabili telif olmasa gerektir. Elbette te
mel insan hakkı gibi mü'kiyet hakkı da- Anaya
samızın teminatı altmdaır. Bundan kim şüphe 
edebilir? 

15 Kfi'inı tarihli Ilürrlvet gazetesindeki ha
ber üzerinde duruvor ve 23 Kasım günü belc-
d've reisleriyle yanlığımız tonlmı'-ıda • geeekon-
b ıV ' yıkılmayacaktır, tarzında .beyanat verdi-
ğiıni ifade buvuruvorlar. Gerek toplantıdaki ko
nuşmamda ve ge~ek.se verdiğim bütün beyanlar
da da '••-Gecekondular yıkdmıvaesktırs» .demedim. 

Huturunuza, get'receğ'nıiz kanunun taşıdığı, 
caüas'dan ilmin, iht işam ve tecrübenin tavsi
ye ett;ği m"-tot1ar.d"n; id ah, tasfiye ve ön1 eme 
metotlarından 'baVettüsı. Hattâ, yeni yanılacak 
gecekonduları yıkma işlerinde mâruz kalman 
mitskils'm oktava konmasını istedim. Ve Ba
kanlığın görüsü olarak da belediye zabıtası
nın kâfi gelmediğini umumi zabıtaya da bu va-
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O. Senatosu B : 13 
zifeniıT verilmesini ve bu istikamette idare 
âmirlerinin görev almasını düşündüğümüzü 
söyledim. Mer'i kanunları tatbik etmeyin, ge
cekonduları yıkmayın tarzında emir vermek 
kudretine, yetkisine kimse sahip değildir. 
Anayasamızın hukuk düzeni içinde bu mümkün 
<f.nmaz. Ve mümkün olmıyacaktır. Hükümet 
adamı olmanın niteliklerini, mesuliyetlerini 
müdrikiz, ölçüsüz, hesapsız, hiçbir beyanımız 
ve icraatımız olmamıştır. Ve olmıyacaktır. 

(Sosyal güvenliğin zeminini teşkil eden, mes
ken ihtiyacı çeşitli yönleriyle kapsıyan konut 
politikamızın mühim bir kısmını gecekondu 
meselesini birinci plânda çözmek istedik, il
min ve ihtisasın tavsiyeleri yanında, tatbikat
çı belediye reislerinin meselenin pratik gö
rüşlerini ve telkinlerini almak istedik. Bu 
toplantıyı bu maksatla yaptık. Mevcut gece
kondular problemini hangi metotla halledelim 
ve gecekondu yapılmasını nasıl önliyel'm ko
nusunu tartıştık. Mülkiyet haklarını çirniye-
rek, gecekondulara meşruiyet verilmesi fikri ve 
iddiası yoktur. Böyle bir şey düşünülemez. 
Yanlış anlayışlar ve yanlış haberler icraatımız
la bir gerçeğe ulaşacaklardır. Bize göre genel
likle tekzip metodu bu olmalıdır. Kanun tasa
rısını en kısa zamanda Yüksek Meclislere ge
tireceğiz. Tasvibinize mazhar olursa, gecekon
du problemi halledilme yoluna girecektir. 

Muhterem arkadaşım, mülkiyet haklarının 
çiğnenmiyeceğini bu kürsüden söylenmesini is- | 
tiyor. Sonra siyasi yatırımdan, siyasi tâvizden 
bahsediyor. 

Bendeniz bu beyanı hem teessürle, hem de 
tabiî karşıladım. Bütün insan hakları gibi mül
kiyet hakkı da 27 Mayıs Anayasasının teminatı 
altındadır. Türkiye'de hukuk ve kanun Devleti 
vardır. Türkiye'de kanunlar hâkimdir ve ka
nunlar tatbik edilecektir. Kanun dışı hareket- I 
lere asla müsaade edilmez ve edilmiyecektir. Si- I 
yasi yatırım ve siyasi taviz bizim Hükümet 
felsefemizde yer almamıştır ve yer almayacaktır. 
(A. P. sıralarından, alkışlar, bravo sesleri) Biz 
32 milyonluk Büyük Türk Milletinin Hüküme
tiyiz. Bu anlayış içinde çalışıyoruz. Ve bu 
anlayış içinde çalışacağız. Saygılarımı sunarım. 
(Bravo sesleri, alkışlar) I 

25 • 11.1935 O : 1 
2. — İstanbul Üyesi Ekrem özden; Anaya

sanın 78 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
bendi uygulamasının hatalı bulunduğuna, Se
natör ve Milletvekillerinin vazife kabulünün Ya
sama Meclisinin kararından sonra olması gere
kirken Hükümet tezkerelerinin geç geldiğine 
dair demeci 

BAŞKAN — 2 ncî bir gündem dışı konuşma 
talebi vardır; Sayın Ekrem özden'in, Anaya
sanın 78 nci maddesinin tatbikatına dair. 

Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; icrayı yürüten Ba
kanlar Kurulu, her vakit Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde vazife gören üyelere ihtisasların
dan istifade etmek için muvakkat bir zaman kay-
diyle görev verebilir. 

Bu lâzımdır ve zaruridir. Mecllslcrdeki ele
manlardan istifade etmemek ve katî, kesin hü
kümler getirerek bütün kapıları kapamak, kim
senin hatırına gelemez. Ve gelmemiştir. Bu 
mütalâalar ışığı altında Anayasamızın 78 nci 
maddesi, bâzı kayıt ve şartlarla Meclis içindeki 
mütehassıslardan icranın istifade etmesini kabul 
etmiştir. Anayasanın 78 nci maddesi 2 nci fık
rasının 2 nci bendinde aynen, (Bir üyenin belli 
konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Ku
rulunca verilecek geçici bir görevi kabul edebil
mesi, kendi meclisinin kararına bağlıdır.) denil
mektedir. 

O halde, Bakanlar Kurulunca geçici bir gö
reve memur edilen bir T. B. M. M. üyesinin bu 
görevi kabul edebilmesi için evvelemirde kendi 
Meclisinin bu hususta karar vermesi zaruridir. 
(Görevin kabulü) bu şarta bağlıdır. Başka bir 
deyimle üyenin kendi Meclisinden karar alma
dan bu geçici görevi kabul etmesine imkân yok
tu:*. Burada hiçbir şahsı veya hâdiseyi ileri 
sürerek tenkidde bulunduğum neticesi çıkarıl
masın. 

Hâdiseler icabettirdikçe muhterem arkadaş
larımız ihtisas ve mesleklerine göre vazifelen
dirilmiş ve millet işlerinde faydalı da olmuşlar
dır. Meselenin bu cephesine hiçbir itirazım yok
tur ve oLamaz. 

Ancak, tatbikat, fikrimce, tamamen Anayasa
ya muhalif olarak cereyan etmektedir. 

— 158 — 
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Geçen gün burada Bakanlar Kurulunun bir 

tezkeresi okundu. Hariciyeden gitmiş bir ar
kadaşımız Türkiye için önemli bir vazife ile 
tavzif edilmişti. Kendilerinin vazifeyi alarak 
Amerika'ya gittikten sonra tezkerenin burada 
okunması ve karara bağlanması Anayasanın gös
terdiği prosedüre tamamen muhaliftir. (Evve
lâ gider, sonra arkadan karar verilir.) yolu ve 
fikri kanunun sarahati karşısında iltifata şayan 
görülemez. 

Kanunun gösterdiği ve işaret ettiği usulün 
haricinde bir muamele yapmanın doğru olma
dığına kaaniim. Hattâ bu şeklî karar alınmadan 
vazifeyi demlide eden muhterem arkadaşları
mızla onlara harcırah veren memurlar kanun 
nizamında mesuldürler. 

Bâzı kıymetli hukukçular bu mevzuda bir me
celle hükmüne istinatla bunun mümkün olabile
ceğini beyan buyururlar. 

Fil'hakika mecellenin 1453 ncü maddesinde 
bir hüküm vardır. Bu hükmü yeni terimle ifade 
edeyim. (Sonradan verilen yetki, eski yetki ye
rine geçer.) (İcazeti lahika, vekâleti sabıka hük
mündedir.) Yani bir salâhiyetin evvelce verilmesi 
icabediyorsa bu salâhiyetin sonradan verilmesi 
meseleyi halleder. Sayın arkadaşlar; Mecelle 
hükümleriyle meselelerimizi halletmek zamanı 
tarihe kavuşmuştur. 

Kanunlarımızın mutlak ve kesin hükümleri 
karşısında Mecelle ahkâmını tatbik etmek, (İs
lim sonradan gelsin) demek, Kanunu Medeni-

25 • 11.1935 O : 1 
nin meriyete girdiği Ç Ekim 1926 tarihinden 
sonra kabil değildir. 

Kaldı ki, bu işlerde, Anayasa hükümleri var
ken Kanunu Medeni, Borçlar Kanunu veya hü
kümleri ortadan kaldırılmış olan Mecelle ahkâ
mı nazarı itibara talınamaz. 

Hükümetin bu Anayasa hükmünü vâzn ka
nunun maksadına uygun ve noksansız olarak 
sağlıyacak şekilde hareket etmesini temenni 
ederim. 

Teşekkürlerimi sunarım. (Soldan, alkışlar) 
(Adalet Partisi sıralarından, «geç kaldınız» ses
leri) 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Geç kalınıp 
kalınmadığı sizi alâkadar etmez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yal
nız bir şeyin vuzuha kavuşması lâzımdır. Sayın 
Karasapan'm Kıbrıs meselesi için heyete iltiha
kı tezkeresi bize gelmiştir, okunmuştur. Ama, 
daha evvel mi gitmiştir, daha sonra mı gitmiş
tir Onda Senatonun resmen madûmatı yoktur. 
Bu, Heyeti Celilenizin tasvibine sunulmuş ve 
kabul edilmiştir. Ancak, haklı olduğu bir nokta 
vardır; Heyeti Celilenizin daha evvelden ha
berdar olması lâzımdı. Bu vazifeyi kabul etme
den evvel harcırah ve yevmiye verilemezdi. Mu
hasebenin vazifesi, yani alâkalıların vazifesi 
böyle bir karar var mıdır, yok mudur tetkik et
mekti. Varsa verilirdi, yoksa verilmezdi. Bu 
cihetle yerden göğe haklıdır. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Efendim, gündeme geçiyoruz. 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimiz 25 günden beri de-
v:ım edegelmekte olan bir konu, yani Senato 
Başkanlığı seçimi. Tensip buyurulduğu veçhile 
Danışma Kurulu dün iki toplantı, bugün de 
bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıdaki görüş
meler olgunluk içinde ve grupların birbirlerine 
karşı mütekabil hürmet hisleriyle meşbu olarak 
cereyan etmiş ve bir çıkar yol aramaya çalışıl
mıştır. Yüksek Heyetinize şu dakikada komple, 
somut bir teklifle gelme imkânını bulamadık. 
Ancak müzakerelerin neticesinde edindiğimiz 

4. — SEÇİMLER 

intiba şudur ki; yeni bir seçimde yüzde 80 ih
timalle müspet bir karara varılabilir. Bu iti-
b:ırla seçime geçeceğiz. Ancak, şu dakikada 
Adalet Partisi Grup Başkanı meseleyi ehem
miyetle tezekkür etmekteyiz, bir saat ara ve
riniz, diye bir teklifte bulunmaktadır. Riyaset 
Divanı bu teklifi uygun karşılamıştır ve bir 
saat sonra, saat 16,15 te toplanmak üzere oturu
ma son vermeyi muvafık bulmuştur, arz ederim, 

Bir saat sonra toplanılacaktır. 

Kapanma saati : 15,15 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN — Baıkanvekili ihsan Hamit Tigrol 
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Kudret Bayîıan (Niğde) 

BAŞKAN — Efendim, oturumu açıyorum. 
Senato Başkanlığı seçimine devam edece

ğiz. Meseleyi yine oylarınız halledecektir. Ye
ni bir aHernatifîe müspet ve somut bir teklifle 
"huzurunuza-' gelme imkânını bulamadık. Oyla
maya devam edeceğiz. Tasnif Heyetini ayırıyo-

• î ' ü m . 

" Âbdurrahman Kavak?.. Burada. Macit Ze-
reh?.. Yok. Cahit Okurcr?.. Yok. Emanullah 
'Çelebi?.. Yok. Cemal Tarlan?.. Yok. HUIÛT 
Söylcmezoğ'u?.. Burada. Âmil Artus?.. Burada 

Adana, Galip Avşar'dan oylamaya bağlıya
cağız. 

(Adana Üyesi Galip Avşar'dan başlanarak 
oylar top1 andı.) 

B A OKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? 

Oylama muamelesi bitmiştir. * 
35 Daı turun sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cımh^^ ;vet Senatom Başkanlığı için yar»]''an 

sonma (.136^ üve kanamış ve neticede aşağıda 
alları vanlı zovat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üve üve 

..Abdurrahman Kavak Hulusi Söylcmezoğlu 
Üve 

Âmil Artus 
Envar Aka 77 
C 4 P 1 Ertu* 10 
Smd Havri Ürgüplü 32 
î Şevki A tasağun 10 
C^hit OVn-Gr 6 
AVmct Yıldız 1 

BAŞKAN — N'^an teman ed'VncdM'i :o'n, 
bi'rTu''1ârı. 3-"> im tura devan e^'v'rn.^. S',",rli-
ye kadar 3"> tur yapdrmstır. Temenni ederiz 
ki, 33 ncı turda olsun. 

(Galip Avşar'dan oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan üye var 

nıı?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
BAŞKAN — Başkan seçimi için yapılan 

36 ncı tur oylama neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
•Cumhuriyet Senatom Başkanlığı için yapılan 

oolma (141) üye katılmış ve neticede aşağıda 
a İlan yanlı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üve Üve 
Abdurrahman Kavak Hulusi Sövlcmezoğlu 

Üve 
Âmil Artus 

RnvpT Aka 77 
Celâl Ertu* 8 
S-ıad Havri Ürgüplü 39 
î. Şevki Atasağun 13 
Oa.Mt Okurer 2 
Hıfzı Oğuz Beka t a 1 
Tntal 1 

BARKAN — Nisap yoktur. 37 nci tura baş-
lıyacağız, efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Söz istiyorum. 

B \ S K A N — Buyurun Sayın Er tuğ. 
CELÂL EnTUĞ (Elâzığ) — Say n Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; yir
mi dört günden beri Yüce Senatoya Başkan 
secine gayreti içerisindeyiz. Bu arada ben de 
bu Yüce Senatonun bir ferdi olarak bâzı arka
daşlarımız tarafından, değerli senatörler tara-
fmdan desteklendim. Size şunu arz etmek is
terim ki, bir inşan olarak bu yirmidört günün 
mübadelesi içerisinde birtakım siyasi mekaniz
maların arasında azap çektim. 

Müsaade buyurursanız kısacık hissiyatımı 
huzurunuzda açıklamak isterim. Anavasanm 

ICO 
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çerçevesi içinde, Anayasaya aykırı olmıyan 
bir espiri içinde, grupta, Başkanlık mescJcsı 
müzakere edildi, bâzı prensip kararları, yine 
Anayasaya aykırı olmadan almdı. Bu arada 
bir temayül yoklaması neticesinde arkadaşların 
iltifatlarına mazhar oldum, aday gösterildim. 
Bu arada 24 günden beri bunun azabını çek
tim. Arz ediyorum. Şu sebepten. Çünkü, bir 
tarafta memleketin meselleri dururken, diğer 
taraftan sanki bir iskemle kavgası varmış gibi 
şahıslar karşı karşıya, birbirleriyle mücadele 
eder ve çekişir halde kaldılar. Bunlardan biri
si de bendeniz oldum. Ben şuna inanıyor ve 
şu noktadan hareket ederek sözlerimi Yüce He
yetinize arz etmek istiyorum ki, Cumhuriyet 
Senatosunun her üyesi bu şerefli vazifeye lâ
yıktır ve bu şerefli vazifenin tabiî bir adayıdır. 
Ben de bu teveccühe mazhar olduktan sonra ilk 
yaptığ ım iş şu oldu: Grupumun iltifatına maz
har olduktan sonra yapılan deneme seçimler
den, birkaç turdan s^n^a yine kendi partim
den bir adayan Teri sürülmesi üzerine muhtelif 
grunlara ve rn.uht.eMf üye arka da"!1 a.v n a müm-
eaat ederek kendilerine ^vnv. sordum. Dndin ki 
sizin, elbetteki, S a y n Bekata'n^n da -do-li^i g'-
M, Ada^t Partisi Grupuna Balkan seçilmiyor. 
Cumhuriyet Senatoprna Balkan secV^r»" 
Eğer, şahsıma karşı h^r han "d bir t^reddü'b"-
nüz varsa, lütfen samimî olarak açıklayın. ben 
do yolun kışa noktasından g°ri denerim. Israr 
ettim, çekinmeyin, dedin; yüzüme kar",! he1* 
şeyi söyliyebilirsiniz. iltifat ettiler, arkada",la-
r'm. Benim sahsım hakkında böyle bir düşün
celeri olmadığım beyan ettiler. 

Bununla iktifa etmedim, yine direkt ve cn-
^direkt olarak sondajlar vapurdun. Ş a h m a 
> karşı hususi bir antipati ve allerji olmad^ğnı 

beyan ettiler. Tahmin buyurursunuz, bir se
çimde seçilenin birtakım angajmanları vardır. 
Ben bir grımtan ve muhtel;f gruplardan oy al
dığımı bildiğim için, hepinizin bir miktar oyu
nu aldığım zaman sizlerm s^çme hakkına da 
hürmet etmek mecburiyetinde idim, Bu itibar
la günlerden beri yapmak istediğim bir şeyi an

acak bugün yapmak fırsatını bulabiliyorum. 
«-Bunu şu maksatla yapıyorum. Cumhuriyet 

Senatosunun artık bir karara varması ve işlerin 
^normal tempo içinde yürümesi, memleket me
selelerinin geç kalmaması için. Bugüne kadar 
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bendenize gösterdiğiniz teveccühe minnet ve 
şükranlarımı arz ediyorum ve beni affetmenizi 
rica ederek huzurunuzdan -ayrılıyorum. Bugü
ne kadar bana oy veren ve vermiyen arkadaşla
ra sevgim ve saygım sonsuzdur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A....P. sıra
larından alkışlar) 

BALKAN — Oylamava başlıyoruz, 37 nci tur. 
(Galip Afşar'dan başlanarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı? 

Oylama işlemi bitmiştir. ..'••• ': 
37 nci turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatom Başkanlığı ienVyapılan 
"îdinle (136) üye katılmış ve neticede aşağıda 
n İlan yanlı zevat hizalarında gösterilen: oyları 
almışlardır. 

Arz olunur, 

Tasnif Heyeti 
Üye 

-ihdurrahman Kavak Hulusi 
Üve 

Âmil Artus 

Enver Aka 
Celâl Ertuğ 
Seıad Hayrı Ürgüplü 
0. Saim Sarıgc'llü 
î. Şevki Atacağım 
Cahit Okıırcr 

üye 
Söylemezoğlu 

77 
•• j • — 

45 
2 

!0 
1 

BAŞKAN — Nisap yoktur. 3D nen tura baş
vuruyoruz. 

Oylamaya başlıyoruz, B'r raat 10 dakika için
de- temenni ederiz ki o müddet içinde bir netice 
almam. 

(Galip Afşar'dan haşlanarak oy1 ar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarmı kullanmıyanlar var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir.. 
38 nci turun sonucunu arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senrjtcou Başkanlığı için yapılan 
secime (124) üye katılmış ve neticede aşağıda 
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adlari yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Abdurraihman Kavak Hulusi Söylemezoğlu 
Üye 

Âmil Artus 

Enver Aka 77 
Celâl Ertuğ — 
Suad Hayri Ürgüplü 41 
î. Şevki Atasağun 6 

BAŞKAN — Nisap yoktur. Tura devam ede
ceğiz. Bu arada bir takrir geldi. (Devam, de
vam sesleri) Efendim, ben takriri okutmaya 
mecburum. Müsaade edin, okunsun, başka suret
le oy verirsiniz. 

Takriri okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 

Reylerin1 dağılış şekline göre bir netice istih
sali mümkün görülmedikinden hâsıl olan yeni 
vazivete çröre mese^en'n Danışma Kurulunda te
zekkür edilmek üzere oturumun Cuma saat 16 ya 
bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Kütahvp. 
A. Orhan Akça 

(Oya, oya sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oya, oya; ama bakalım 
oylarınız.... 

Şimdi zannederim ki kasıtlarına göre taraf
sız bir zata oylar darılmaktadır, her partiden 
verilmektedir. Seçildiği takdirde durum ne ola
caktır. Bu husus Danışma Kurulunda tezekkür 
edilsin. Bu itibarla yarma bırakılsın demek isti
yorlar. Bövle midir efendim?... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Evet efendim. 
'(«Oya, oya» sesleri) 
BAŞKAN — Güzel efendim, izah edeyim, 

ondan sonra oya koyacağım. Oylamanın yarma 
bırakılması hususundaki teklifi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Oylamaya devam edilecektir, saat 19,00 a ka
dar oylamaya devam ediyoruz efendim, 

39 ncu tura başlıyoruz, 
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(Adana Üyesi Galip Afşar'dan itibaren adlar 

okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan? Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

39 ncu turun sonucunu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

necime (123) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Abdurrahman Kavak Hulusi Söylemezoğlu 
Üye 

Âmil Artus 
Enver Aka 80 
Celâl Ertuğ — 
S-ıad Havri Ürgüplü 35 
î. Şevki Atasağun 7 
Boş 1 

BAŞKAN — Nisap yoktur. 

40 ncı tura bağlıyoruz. 

Efendim, burçi'm bir netice alınmadığı tak
dirde, almış olduğunuz karar veçhile y a r n top-

. atol m ası ioabetmektedir, hattâ sabah1 eyin.. 
(Sacdan, Sah günü sesleri) Müsaade buyurun 
efendim. Hat1 hatırım ki, yatoz, sabah1 eyin 
top^an^masmı Danışma Kurulunun toplanması 
vesilesiyle iptal etmiştik, toplanma öğleden 
sonraya kalmıştı. Bunu hatırlatırım, 'karar ge
reğince. 

Oylamaya başbyoruz efendim. 

(Galip Afşar'dan başlıyarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Ovunu kullanmıyan var mı 
efen-1 im? Ovlama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

sec'une (113) üye katılmış ve neticede aşağıda 
alları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
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Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Abdurrahman Kavak Hulusi Söylemezoğlu 

Üye 
Âmil Artus 

Enver Aka 79 
Celâl Ertuğ — 
Sııad Hayri Ürgüplü 29 
î. Şevki Atasağun 4 
Boş 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
41 nci tura başlıyoruz. 
(Adana Üyesi Galip Afşar'dan, adlar okuna

rak oylar toplandı.) 
Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Oy top

lama işlemi bitmiştir. 
41 nci turun sonucunu arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

.secime (93) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Abdurrahman Kavak Hulusi Sövlemezoğlu 
Üye 

Âmil Artus 

25 • 11.1965 0 : 2 
Enver Aka 76 
Celâl Ertuğ — 
Suad Hayri Ürgüplü 15 
1. Şevki Atasağun 2 

BAŞKAN — Nisap yoktur. (Salıya seleri) 
Önergeler var, okuyoruz. 

Senato Başkanlığına 
Bir netice istihsali mümkün olmadığından 

oturumun 30.11.1965 Sah günü saat 15 e talikini 
arz ederim. 

îstanibul 
Bifat öztürkçine 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün sonuç almamıyacağı anlaşıldığından 

Salı günü saat 15 te toplanılmasına karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Takrir vazıh olduğu için tekrar 
etmiyorum. Netice almamıyacağı için Salı günü 
toplanması teklif edilmektedir. Bu teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

30 Kasım 1965 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanıma saati : 18,50 
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