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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi özer; geçen birleşim
de Genel Kurulun toplantı gün ve saatleri ile 
ilgili önergesinin yanlış anlaşıldığını, önergede 
çalışma saatleri tahıdMedilmekle beraber top
lantı günlerinin, bir gün aıftırüdığını, önerge 
aleyhine konuşan üyenin konuyu yanlış empoze 
ettiğini hel&ntti. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen tJye Tayfur Sök
men; Başkan seçiminin geçen yıldan beri de
vam etmesine rağmen bir netice alınamadığını, 
bu halin basında alay konusu, rejim düşmanla
rına fırsat verdiğini beyanla parti, grup farkı 
gözetmeksizin bir üyenin Başkan seçilmesinde 
birleşillmesini istedi. 

Millî Birlik Grupu Yönetim Kurulunun teş
kil edildiğine dair Grup Başkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Başkanlık için yapılan ilk seçim turunda 
adaylardan hiçbirisi yeterli çoğunluk oyunu ala
madı. 

Elazığ Üyesi Celâl Ertuğ Başkan adaylığın
dan çekildiğini bildirdi. 

Yapılan müteaddit seçim turlarında da Baş
kan seçiminin sonuçlanması mümkün olmadı. 

5 Kasım 1970 Perşembe günü saat 14,00 te 
(toplanmak üzere Birleşime saat 16,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Eskişehir 

Mehmet Ünaldı Ömer TJcuzal 
Kâtip 

Kayseccji 
Sami Turan 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Kilis ilçesine otomatik san
tral (kurulmasına dair yazılı soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/698) 

SORULAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtsever'in, Ispanita Terakki Ko
lektif Şirketine dair yazılı soru önergesi, Orman 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/699) 

»>•« 

BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekiü Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Geçici Kâtip Alâeddin Yılmaztürk (Bolu), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Vazifeli sayın kâtip üyeler, sü
relerinin bittiğini beyanla vazifeye gelmemek
tedir. Binaenaleyh Divanımız eksiktir, mu
vakkat bir aday.. («Enver Bahadırlı, Mehmet 
Çamlıca» sesleri) 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tüzüğümüz 
«en genç üye», en genç kim ise o vazifeli olsun. 

BAŞKAN — Evet, Tüzüğümüz «en genç» 
der. En genç kimidir?.. («Yılmaztünk» sesleri) 
Sayın Yılmaztürk en genç üye imiş efendim. 
Sayın Yılmaztiirk'ü davet ediyorum. 
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2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
Kredi Anlaşması hakkındaki Araştırma Komis
yonu çalışma süresinin otuz gün uzatümasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yüksek malûm-
lari olduğu veçhile, Meclislerin açılmasiyle se
çilmiş olan komisyonların müddeti işlemeye baş
lar. 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kre
di Anlaşması hakkında araştırma yapan Komis
yonum görev süresi 10 Kasım 1970 tarihinde so
na ermektedir. Bu itibarla bir önerge var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kre

di Anlaşması hakkında araştırma yapan Ko

misyonumuzun görev süresi 10 Kasım 1970 ta
rihimde sona ermektedir. Araya tatilin girmiş 
olması dolayısiyle bitmek üzere bulunan ince
lemelerimizi tamamhyamamış bulunmaktayız. 
Bu itibarla 10 Kasım 1970 tarihinden itibaren 30 
günlük bir müddetin Genel Kurulca verilmesi 
hususunda tavassutlarınızı saygılarımızla arz 
eiderim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

Gemalettin İnkaya 

BAŞKAN — Bitiş tarihinden itibaren 1 ay 
müddetle Süresinin uzatılmasını oylarınıza arz 
ödüyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

A) Başkan seçimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Günldem maddemiz, Başkanlık Divanı seçimidir. 
15 nci tur Başkan seçimine geçiyoruz. 

Tasnif Heyeti için ad çekiyorum efenldim. 
Sayın özgür?... Yok. Sayın Erkin?... Burada. 
Sayın özdıilek?.. Burada. Sayın Ersü?... Burada. 

Tasnif Heyeti Sayın Feridun Cemal Erkin, 
Sayın Fahri öadilek, Sayın Vehbi Ersü'den te
şekkül etmiştir. 

Oy pusulaları dağıtılsın... 
(Adlar lokunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kuUanmıyan üyeler 
lütfen kullansınlar. 

Oyunu kuUanmıyan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti raporu gelmiştir, seçim neti
celerini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (107) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Üye 
Tasnif Heyeti 

Fahri Özdilek Ferudun 

1. 
2. 
3. 
4. 

Atasağun 
Anburun 
Tokoğlu 
Boş 

Üye 
Vehbi Ersü 

Üye 
Cemal Erkin 

73 
3 
1 

30 

107 
BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni

sabı dolduramamıştır. 16 ncı tur Başkan se
çimine geçiyoruz. 

(Adlar okunmak suretiyle oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oylarını kululanmıyan sayın 
üyeler, oylarını lütfen kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti raporu gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya (117) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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üye 
Tasnif Heyeti 

Fahri Özdilek Ferudur 

1. 
2, 
3. 
4. 

Atasağun 
Arıburun 
Ergeneli 
Boş 

Üye 
Vehbi Ersü 

üye 
L Cemal Erkin 

83 
7 
1 

26 

117 
BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni

sabı sağlıyamamıştır. 
17 nci tur Başkan seçimine geçiyoruz. 
(Adlar okunmak suretiyle oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı efendim? Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti raporu gelmiştir okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (125) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

üye Üye 
Fahri Özdilek Ferudun Cemâl Erkin 

Üye 
Vehbi Ersü 

1. Atasağun 87 
2. Arıburun 10 
3. Ergene 1 
4. Ertuğ 1 

. 5. Ürgüplü 1 
6. Boş 25 

125 
BAŞKAN — Hiçbir sayın üye gerekli nisa

bı temin edememiştir. Bu itibarla 18 nci tur 
seçimlerine geçiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı efendim?.. Kullanmıyan arkadaşlarım 
lütfen oylarını kullansınlar. Oyunu kullanmı
yan sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti raporu gelmiştir, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (115) üye katılmış ve neticede 

aşağıda adlan yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize ara olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üyo Üye 
Fahri Özdilek Ferudun Cemal Erkin 

Üye 
Vehbi Ersü 

1. Atasağun 90 
2. Anburun 7 
3. Boş 18 
4. İtibarsız 2 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — Sa
yın Başkan, seçimlerin cereyan tarzı hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Cereyan tarzının nesi hakkın
da efendim? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Usul
süzlük hakkında bir şey tesbit ettim, kürsü
den arz edeyim. 

BAŞKAN — Usulsüzlük mü? 
REFET RENDECİ (Samsun) — Seçim ya

pılmadı ki ne usulsüzlüğü varmış. 

BAŞKAN — Ne gibi usulsüzlük? Çünkü 
tasnif heyeti; tasnifi yapıyor ve neticede ge
çerli, geçersiz oyları tesbit ediyor. O bakımdan 
müsaade buyurunda devam edelim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, bu şartlar altında devamına im
kân yok. Kürsüden söz söylememe müsaade 
ederseniz usulsüzlüğü arz edeyim. 

BAŞKAN 
yurun. 

Seçim usulü hakkında, buyu-

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sa
yın arkadaşlarım, böyle bir konuda söz almak 
mecburiyetinde kaldığını için evvelâ özür dile
rim. 

Seçim sırasında kürsünün önünden geçen
lerin adedini ve atılan zarflan da saydık. 110 
kişi geçti, 2 arkadaş bunu saydık. 110 kişi kür
süye gelip oyunu kullandı. Fakat tutanak
larda görüyoruz ki, 115 Mşi oy kullanmıştır. 

Aynca, bir kişinin de 2 zarfı katlıyarak 
attığını gördük. Şahsan tesbit ettik, fakat kür
süden açıklamak istemiyorum. 

Seçimler bu şartlar içerisinde devam ede
cekse muteber olamaz. Bu bakımdan Sayın 
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Başkanlık Divanından istirham ediyorum lüt
fen kürsüden geçenleri saysınlar, tesbit et
sinler. (A. P. sıralarından mahiyeti anlaşılmı-
yan müdahaleler.) 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat... Bir dakika 

efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Tunçkanat, biz Divan olarak burada 

oy "kullanan arkadaşları dikkatle takibediyo-
ruz. Fakat, bu hususda bir itirazınız olsaydı 
kabul edecektim. O da şudur, bâzı arkadaşlar 
isimlerinin okunmasından evvel bâzı mazeret
ler beyan ederek oy puslalarının atıyorlar. Bu 
hususa dikkat edeceğim ve bundan sonra ona 
da müsaade etmiyeceğim. Seçimler bu suret
le cereyan edecektir ve seçimler usulüne uy
gundur. 

Onu arz ediyorum 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — Te

şekkür ederim,, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
19 ncu tur seçimlerine geçiyoruz. Lütfen, 

sayın arkadaşlarım isimleri okundukça oyla
rını kullansınlar. Mazeret kabul etmiyeceğim, 
çünkü itiraz vâki oldu. 

(Adlar okunmak suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler bu seçimde 117 

sayın üye oy kullanmıştır. Biraz evvelki seçim
de bir sayın üye yapılan seçimlere itiraz etti 
ve üzülerek arz etmek isterim M, Cumhuriyet 
S natosunun itibarına gölge düşürecek bir ifa
de kullandılar. Ancak, geçen defa seçimlere 
iştiıak eden sayın üyelerin adlariyle bu se
çimde oy kullananların adedi birbirini tutu-
yo?. Geçen defa 117 üye iştirak etmiş; 90 sa
yın Atasağun almış, 7 Sayın Arıburun, 18 boş, 
iki geçersiz saymış tasnif heyeti, o da 117 yi 
tutuyor bu da 117 yi tutuyor. Dikkatle arka
daşlarım da saydı bendeniz de saydım iştirak 
eden arkadaşları. Böyle bir şeyin olmadığı mey
dana çıktı, bunu tescil etmek isterim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Geçen sefer 
ben şahsan oy kullanmamıştım. 

BAŞKAN — Geçersiz sayılmış zaten iki kişi. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan,. 
BAŞKAN — istirham ediyorum efendim, lüt

fen oturun, 
Tasnif Heyetinden rapor gelmiştir; okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (117) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Fahri Özdilek Ferudun Cemâl Erkin 
Üye 

Vehbi Ersü 
1. Atasağun 89 
2. Arıburun 9 
3. Boş 19 

117 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni
sabı sağhyamamıştır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, beyanınız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyanım hakkında söz ver
miyorum efendim. Çünkü, konuştunuz, konuş
tuğunuz sözlerin doğru olmadığı seçim neti
cesinde belli oldu, onun için lütfen oturunuz 
efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Doğru olmadığı benim sözlerimden doğrulan
mıştır. Saymadınız, 115 üye oy kullandı, 117 
üye çıkmıştır. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan adaylığım hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Anburun, 
adaylığınız hakkında. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; bu turlar 
esnasında benim resmî bir aday olmadığımı 
daha evvel de arz etmiştim. Şayet böyle bir 
şey olursa huzurunuza çıkıp resmen adaylığımı 
koyacağımı da arz etmiştim. Ama, bu arada 
yine sevgili arkadaşlarım, hüsnü teveccüh gös
teriyorlar, bana üç beş, her ne ise bana bir
kaç oy veriyorlar. Çok teşekkür ederim, min
nettarım bu teveccühe. Fakat eğer verilen bu 
bir İM oy da bizim Başkan seçmemize mâni olu
yor ise çok istirham ederim. Bunu da düşünsün
ler, resmî aday olmadığım için ona göre ha
reket etsinler. 

Teşekkürlerimle arz ederim efendim. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — 20 nci tur seçimlerine geçiyo
ruz. 

(Adlar okunmak suretiyle oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, efendim. 
Tasnif Heyeti raporu gelmiştir, okutuyo

rum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (117) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adlan yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Fahri Özdilek Ferudun Cemal Erkin 
Üye 

Vehbi Ersü 

1. Atasağun 
2. Anburun 
3. Boş 

84 
7 

26 

117 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni
sabı sağlıyamamıştır. 21 noi tura geçiyoruz. 

(Adlar okunmak suretiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti raporu gelmiştir, okutuyo

rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (112) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adlan yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oylan almışlardır. 

Bügilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Fahri Özdilek Ferudun Cemal Erkin 
üye 

Vehbi Ersü 

1. Atasağun 
2. Anburun 
3. Boş 

3 
26 

112 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli nisa
bı sağhyamamıştır. 

Aynı mahiyette iki takrir vardır, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 

Kasım 1970 Sah günü saat 15,00 te toplanma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Orhan Kor 

Sayın Başkanlığa 
Seçimlerden ve turlardan netice almak müm

kün görülmüyor. 
Bu sebeplerle, toplantının önümüzdeki Salı 

gününe bırakılmasını ve bu suretle gruplar ara
sındaki temaslara da imkân verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Aşağı yukan takrirler aynı 
mahiyettedir. Takrirleri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrirler 
kabul edilmiştir. 

10 . 11 . 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,12 

>^w-« 
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