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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1967 yılı 
Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları inceleme Komisyonu raporu; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 aylarına ait 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporu; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Eylül,Ekim, Kasım 1968 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını in
celeme Komisyonu raporu ile. 

Türkiye Büyük MilletMeclisi Saymanlığının 
Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 aylarına ait he
sapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını inceleme Komisyonu raporu okunarak bil
giye sunuldu. 

Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih ve 

38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının 
kanunlaşması kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi
mi, ekseriyet bulunmadığı beyan edildiğinden 
yapılamadı. 

istek üzerine yapılan yoklama sonunda salt 
çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından 20 Ma
yıs 1989 Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re Birleşime saat 17,20 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

Tasanlar 
1. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanılma

larına imkân veya lüzum kalmıyan harb sefine
lerinin satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 
11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/241; Cumhuriyet Senatosu 1/1012) (Malî 
ve iktisadi İşler, Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) (Müddet : 22 şer gün) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ce
zayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 6 Nhan 1987 tarihinde imzalanmış bu
lunan «Kültürel işbirliği Anlaşması» nın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kaun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Senatosu. 
1/1013) (Millî Eğitim, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına) (Müddet : 1 er ay) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
rnstni (Millet Meclisi 1/609; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1014) (Dışişleri. Turizm ve Tanıtma Ko
misyonuna) (Müddet : 2 ay). 

— GELEN KÂĞITLAR 
| 4. .— Ceza ve ıslah Evleri ile iş yurtlarının 

1961 ve 1962 yılları bilançolarının onanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 3/1054; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1015) (Bütçe ve Plân Komisyonu
na) 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinnesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/388; Cumhuriyet Senatosu 1/1016) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

6. — istanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/504; Cum
huriyet Senatosu 1/1017) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna) 

7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/495; Cumhuriyet Se-
atosu 1/1018) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/499; Cumhuriyet Senatosu 
1/1019) (Bütççe ve Plân Komisyonuna) 

9. — Ege üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke
sinhesap kanun taşrasının Millet Meclisince ka-
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bul olunan metni (Millet Meclisi 1/351; Cum
huriyet Senatosu 1/1020) (Bütçe ve Plân Ko-
misyonununa) 

10. — Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (Millet Meclisi 1/512; Cum
huriyet Senatosu 1/1021) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna) 

Teklif 

11. — 237 sayılı Taşıt Kanununa <bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (Millet Meclisi 2/854; Cum
huriyet Senatosu 2/268) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) (Müddet : 27 gün) 

Rapor 
12. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

83 nci maddesinin değ'iştirilmesi ve 11 nci ge
çici maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Koımsyo.nu raporu (Millet Meclisi 2/888; 
Cumhuriyet Senatosu 2/267) (S. Sayısı : 1270) 

BİHİHCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — B a ^ a n ekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Deninli) Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 64 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yı vardır, 64 ncü Birleşimin müzakerelerine 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ J-ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlaıjangU'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/786) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşu 
vardır, okutuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile Yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 

üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin ıttılaına arz 
edilmiştir, efendini. 

2. —• İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, bugün
kü toplantıya ait iki gündem bulunması sebe
bine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le alâkalı iki önerge var, okutuyorum efendim. 
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C. Senatosu B : 64 20 . 5 . 1969 O : 1 

Sayın Başkanlığa, 
20 Mayıs 1969 tarihli gündem ile alâkalı 

olmak üzere iki türlü gündem mevcuttur. Du
rum hakkında söz verilmesini saygiyle arz ede
rim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Saym öztürkçine, içtüzüğün 
58 nci maddesi gereğince söz veriyorum, buyu
runuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Bugünkü gö
rüşmelere ait elimize geçen iki türlü gündem 
mevcuttur. Birisi sabahleyin saat dokuzda gö
zümüzden aldığımız gündem, birisi de bugün 
saat 12,00 de masalardan aldığımız gündemdir. 
Bu gündemin mühim bir kısmı, maalesef sabah
ki gündemde mevcut değildir. Günün birinde 
Cumhuriyet Senatosunda çıkan kanunların, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne aykırı gerek
çesi ile, bir iptal dâvasının Anayasa Mahkeme
sinde açılmaması için bu gündemin hangisinin 
doğru olduğu hususunda bir karara varılması 
iktiza etmektedir, 

Bendenize göre, elime geçen birinci gündem 
doğrudur. Çünkü sabahleyin saat dokuzda alın
mıştır. ikinci gündem ise, burada iki defa gö
rüşülecek işler meyamnda birinci görüşmesi 
yapılacak işler madde 1. — «Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu» na aidolan gün
dem maalesef bugün saat 12,00 den sonra eli
mize geçmiştir. Bu durum karşısında tüzüğü
müzün 44 ncü maddesinin üçüncü fıkrası, gün
dem en az 24 saat önce Başbakanlığa ve bütün 
bakanlıklara gönderilir ve üyelere ilân olunur, 
der. Bu durum karşısında gündemimiz, tüzüğü
müzün 44 ncü maddesinin üçüncü fıkrasına ay
kırı düşmektedir. 

Diğer bir husus; yine İçtüzüğümüzün 70 nci 
maddesine aidolan durum: Cumhuriyet Sena
tosu ilgili komisyonlarınca incelenen kanun ta
sarısı veya teklifleri bastırılarak üyelere dağı
tılır. Dağıtımından itibaren iki tam gün geç
medikçe gündeme alınamaz. Ancak komisyon 
başkanları veya Hükümet veya ilgili bakan da

ha önce gündeme alınma isteminde bulunabilir
ler. Yazılı gerekçeli olan istem üzerine Genel 
Kurul işari oyla kararını verir, diye bir hük
mü biz buradan müteaddit defalar tatbik etmi
şizdir. Ama bizim namımıza karar veren komis
yonun bunun gündeme alınması hususunda bir 
kararı yoktur, öncelik ve ivedilik hususunda 
bir karar olmadığına göre, bendeniz bu şekilde 
bir önerge verdim. Kanunun daha rahat ve da
ha selâmetle çıkması hususundadır. 24 saat 
geçmeden ve şu anda elimize geçen 20 Mayıs 
1969 Sah günlü gündemin beşinci bölümü bi
rinci maddesinde yer alan «Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştiril
mesi ve geçici 11 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifi» nin arz 
ettiğim sebepler dolayısiyle bugünkü gündem
den çıkartılmasını ve tüzüğümüze göre gündeme 
alınmasını saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym öz
türkçine. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündemle iliş
kin talep hakkında aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına mı ko
nuşmak istersiniz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır önerge 
aleyhinde. 

BAŞKAN — O halde müsaade ediniz öner
geyi okutayım efendim, ondan sonra zatıâlinize 
söz veririm efendim. 

Muhterem senatörler, Saym öztürkçine'nin 
gündem hakkındaki beyanları manzurunuz ol
muştur. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nı Cuma günü yapmış olduğu toplantıda Salı 
günkü gündemini tesbit etmiştir. Bu sebepten 
gündeme Anayasanın 68 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve geçici 11 nci maddesinin meriyet
ten kaldırılmasına mütedair olan kanun teklifi
ni gündeme koymak, maddeten mümkün de
ğildi. Fakat bu kanun teklifi Cumartesi günü 
Anayasa Komisyonunda görüşülmüş ve o gün 
rapor tanzim edilerek, tabettirilip saym üyele
re dağıtılmış olması hasabiyle, bugünkü Baş
kanlık Divanı gündeminde keyfiyet müzakere 
edilmiştir. Başkanlık Divanının varmış olduğu 
sonuç, mademki bu kanun teklifi bugünün bir 
ciddî meselesidir. Mademki âcil işlerdendir, bu 
halde üzerinden de içtüzüğün 70 nci maddesi 
gereğince 48 saat geçmesi hasabiyle, gündeme 
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alınmakta bir mahzur yoktur, düşüncesine var
mış, ve böylece ikinci gündemi hazırlamıştır. 
Keyfiyeti arz ederim. 

Şimdi, Sayın östiirkçine'nin Başkanlığa sun
muş bulunduğu takrir, İçtüzük hükümlerine 
uygundur, okutacağım ve hakkında İçtüzüğün 
58 nci maddesinin son fıkrası gereğini tatbik 
edeceğim efendim. 

önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
24 saat geçmeden ve şu anda elimize geçen 

20 Mayıs 1969 Salı günlü gündemin beşinci bö
lümü birinci maddesinde yer alan T. C. Anaya
sasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve geçi
ci 11 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin, arz ettiğim sebep
ler dolayısiyle, bugünkü gündemden çıkarılma
sını ve tüzüğümüze göre gündeme alınmasını 
saygiyle arz ederim. 

Eifat Öztürkçine 
İstanbul 

BAŞKAN — Takrir üzerinde bir lehte, bir 
aleyhte olmak üzere iki üyeyz onar dakika için 
söz vereceğim. Lehinde söz talebeden sayın üye 
Sayın Tuna'dır. Aleyhinde söz istiyen sayın 
üye Sayın Atalay'dır. 

Sayın Tuna, buyurunuz efendim. Sayın Tu
na saat 15 i 20 geçiyor. 

AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Saym öztürkçine'nin ko
nuşma ve takrirlerinden anladığımıza göre, iki 
türlü gündemin olduğu anlaşılmaktadır. Saym 
Başkanımızın izahlarına göre de bugünkü gün
dem Cuma günü tesbit olunmuştur. Başkanlık 
Divanı o gün toplanmıştır. Ve o zaman bu Ana
yasa ile ilgili tadilât Başkanlık Divanına intikal 
etmediği için, bu tadilât gündeme konmamış
tır. Bugün tekrar Başkanlık Divanı toplantısı 
vardı. Bu toplantıda Başkanlık Divanının Cu
martesi günü Anayasa ve Adalet Komisyonun
dan Anayasa ile ilgili tadilin geçmiş olması ve 
üzerinden iki tam günün geçmesi dolayısiyle 
gündeme alındığı anlaşılmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Rifat öztürk-
çine'nin takririnde haklı, doğru ve hatalı olan 
taraflar var. Gündeme alınma işi başkadır, 
gündeme alınmış bir mevzuun konuşulması baş
kadır. Hakikaten iki tam gün geçtikten son
ra bir mevzuun gündeme alınması mümkündür. 

Tüzüğümüzün emri de budur. Fakat gündeme 
alman bir mevzuun konuşulması, aradan 24 
saatlik bir zamanın geçmesine bağlıdır. Şimdi 
bu işle ilgili tüzüğümüzün 44 ncü maddesi şu 
hükmü ihtiva ediyor : «Gündem en az 24 saat 
önce Başbakanlığa ve bütün bakanlıklara gön
derilir ve üyelere ilân edilir.» 

Demek oluyor ki, gündemin Başbakanlığa, 
bakanlıklara ve üyelere gönderilmesi 24 saat 
evvel vukuu zaruri bulunmaktadır. Bunun el
bet taşıdığı mâna, bu zaman içerisinde, gün
deme bir mevzu alınmıştır, üyeler muttali olmuş
tur, bunu artık konuşma imkânı vardır. Onun 
için hazırlanmalarını teminen konmuş bir müd
dettir. 

Başkanlık Divanında gündeme alındı kısmı
na dair itiraz, öztürkçine'nin itirazı varit de
ğildir. Gündeme alınır, fakat görüşülmesi mev-
zuübahsolunca bu takdirde 24 saatin geçmesi 
lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, işin tüzüğümüz 
bakımından cephesi bu olduğu gibi, Anayasa 
ve Adalet Komisyonunuz Cumartesi günü top
landı, Cumartesi saat 14 civarında kararını 
verdi, 15 - 16 da raporunu hazırladı, matbaaya 
verildi, basıldı ve üyelere dağıtıldı. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Cumhu
riyet Senatom Cuma günü ara vermeye başla
mıştı, Perşembe günü aravermişti, Cumartesi 
günü üyelerin aşağı - yukarı Meclisle münase
betlerinin az olduğu bir zamana Taslamakta
dır. Pazar tatildir, Pazartesi 19 Mayıs Bayra
mıdır. üyeler bugün saat 15,00 için davet edil
miştir. Daha evvelki gündemlerde Anayasa ile 
ilgili tadilâta dair kayıt yoktur, gündeme alın
mamıştır. Bugün gelmiştir, bugün bu Anayasa 
tadili ile ilişkin gündemle karşılaşmıştır. 

Biz mevzuun Anayasanın tadili gibi ciddî 
bir mevzu olması ve Anayasa metninde mümkün 
olduğu kadar işi aceleye getirmeden sakınma
nın, ivedilikle görüşülemez şeklindeki kayıttan 
anlaşılması ve içtüzüğümüzde 24 saat geçme
den müzakere edilmemesinin işaret olunması, 
aksine Yüce Heyetinizin karar vermesi müm
kün olmakla beraber, bu halamlardan işin çok 
aceleye getirilerek konuşulmasının isabetli ol
madığı kanaatindeyiz. Bu itibarla Sayın öztürk-
çine'nin takririne, yani 24 saat müddetin geç
mesinden sonra görüşülmeye başlaması şeklin-
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deki hükmüne iştirak ettiğimi ve lehinde bu
lunduğumu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tuna teşekkür ederim 

efendim. 
Muhterem senatörler, hatırlanacağı veçhile 

21 . 11 . 1968 tarih ve 7 nci Birleşimde Ana
yasanın 84 ncü maddesinin Başkanvekilleri gö
revlerinin yerine getirilmesini gerektiren haller 
dışında Meclis tartışmalarına katılamazlar, hük
mü gereğince Sayın Atalay'a Yüce Heyetin ka
rarı ile tarafımdan söz verilmemiş, fakat yine 
o birleşimde usul hakkında Riyaseti ikaz ve 
tenvir sadedinde söz verilmişti. 

Sayın Atalay bu kere de Riyaseti ikaz ve 
tenvir etmek üzere söz talebettiklerin den usu
lün tatbikatı bakımından bir tezada düşmeden 
kendilerine söz verilecektir. Arz ederim. 

Sayın Atalay, buyurunuz efendim. Saym 
Atalay saat 15,26. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym üyeler, 
konuyu iki açıdan göz önünde tutacağız, 

Birisi; gündemde mevcut bir konunun gün
demden çıkarılıp çıkarılmıyacağı konusudur. 

ikincisi; gündemde mevcut bulunan bir ko
nunun görüşülmesine imkân olup clmıyacağı hu
susudur. 

Sayın Tuna bu iki hususu burada ifade et
tiler ve gündemden çıkarılmasının söz konusu 
olmryacağmı ifade etmelerine rağmen, önerge
ye iltihak edeceklerini ifade etmek suretiyle 
açık bir tezat içinde kendilerini göstermiş ol
dular. 

Şimdi olay söyle cereyan etmiştir. Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı bugün saat 
10,30 da toplanmış ve Cumartesi günü toplanan 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun sözü geçen 
kanun teklifinin görüşülmesinden sonra Meclis
ler tatilde ve Meclis Matbaası mutat mssai saa
tinde olmamasına rağmen, yasama hayatımızda 
ender görülen bir acelelikls basılmış ve Cumar
tesi günü sayın üyelere dağıtılmıştır,. Basılma 
ve dağıtılma tam muteber bir nitelik taşımak
tadır. 

Aynca aradan 48 saatlik bir mehil geçmiş 
bulunmaktadır. 

Bizim İçtüzüğün emrettiği 48 saatlik mehil 
de resmî tatil günlerinin sayılnııya sağma dair 
hiçbir işaret olmadığı gibi, bugüne kadar yapı

lan tatbikatların tümünde Cumartesi, Pazar 
günleri ve resmî tatil günleri hesaba dâhil edil
miştir. Bu sebeple arada gaçen Cumartesi, Pa-
yar veyahut resmî bir tatil gününün bulunma
sının, 48 saatlik mehli doldurmadığı yolun&a-
Ki iddialar hukukî bütün mesnetlerden mahrum 
bulunmaktadır. Başkanlık Divanında bunca 
önemi taşıyan ve üzerinde bütün bir memleke
tin yüreği titrediği bir konuda, özellikle Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanının Komis
yonda acele davranışı karşısında Hayri Mum-
cuoğlu'nun mehil tanıması taleplerini kabul et
meme durumu karşısında, burada şu anda Ana
yasaya ve tüzük hükümlerine ve görüşme tam
pon müddetlerine sahip çıkması gerçekten hazin 
bir manzara arz eder. 

Mahtsrem arkadaşlarım; Başkanlık Diva
nında bendeniz bir önerge vererek 48 saat meh
il dolmuş bulunan sözü geçen kanun teklifinin 
bugankii gündeme alınmasının zarureti üze
rinde durdum. Başkanlık Divanında bulunan 
üyelerin ittifakiyle konu gündeme alındı. G-ün-
leme alınan bir konuyu gündemden çıkarmak 
mümkün değildir. Bu yolda Sayın Östürkçine'-
ııiıı vermiş olduğu önerge her hangi bir şekilde 
işleme dahi tabi tutulamaz. Bunu, şunun için 
ifade etmek istiyorum : Sayın Başkan biraz 
öreo ifade buyurdular-ki «İçtüzüğün 58 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapıla
caktır.» İçtüzüğün 53 nci maddesinin son fıkra-
C : K göre işlem yapacağım demek. İçtüzüğün iş
bu maddesinin son fıkrasındaki «Gereğinde işari 
oya başvurulur» hükmünün işletilmesi de
mektir. 

Saym Başkan gündeme, gündem tanaimiyle 
yetkili Başkanlık Divanının ittifakla vermiş 
olduğu bir kararla girmiş olan bir konunun 
gündemden çıkarılması için verilmiş olan bu 
önergenin Genel Kurul oyuna arz edilmek su
retiyle işari oyla çıkarılması usule uygun ol-
rnas. 

Bunun çıkarılması şunu ifade eder : Mevzu
un bugün görüşülmoöiınn isteniimediğmin acık 
ifadesi olur. Konunun bugün görüşülmesinden 
kaçınılmak istediğinin açık ifadesini vermiş 
olursunuz. Halbuki Türkiye'nin bugün üzerin
de titrediği ve bugün bütün bir memleketin ve 
çeşitli çevrelerin ve hepimizin vicdanının muha
sebesinin yapılacağının ifade edildiği bir anda 
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meseleyi sadece bâzı bahanelerle kamu oyunun 
önünden bizim Cumhuriyet Senatosu üyeleri ola
rak, bizim vicdan muhasebelerimizin imkânla
rından alıp götürmenin bir manasıdır. Ben öy
le zannediyorum ki, hiçbir Cumhuriyet Senato
su üyesi bu önergenin oylan masına günlü razı 
olmıyacaktır. Şayet Başkan gündeme girmiş ve 
benim 20 senelik, Cumhuriyet tarihinin 50 ye 
yaklaşan tatbikatı içerisinde gündemine mal ol
muş ve fakat bugün bir gerekçeyle geri alındığı 
görülmemiş olan bir tatbikatın içerisine girme
ye gönlünüz razı olmıyacaktır. Ve Sayın Baş
kan da, öyle ümidederim ki işari oyla bunu 
hal veyahut bir o özüm yoluna gitmeyi ihtiyar 
etmeyecek, önergeyi isleme tabi tutmayacak
tır. 

Bundan sonra şunu ümidedecektik; Hükü
met ve Anayasa ve Adalet Kom'^yonu eğer sa
mimî iseler, eğer bu isin ba-ından sonuna kadar 
geçen bütün bir realite icrrisiside ciddî iseler. 
birer önerge vererek gündemde olmasaydı dahi, 
bunun gündeme istenip biran önce göriİTİılme-
sini isterlerdi Vatandaş da siy?silere, itibarda 
gönlünde bir sünhe duymazdı. Eğer bunu y?r)-
ma^anız bu şüphenin ağırlığı içinde hepimi?; 
ezileceğiz. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın At alay terokkür eder>n. 

Muhterem senatörler, bugün 64 ncü Birle
şimi idare etmek vazifesiyle muvazzaf olduğum 
bir anda şu idrak içindeyim: Büyük Türk Mil
letini temsil etmekte olan Yüce Heyetinizin im
tihanı içimdeyiz. Bu imtihandan hüsnüniyetim, 
bugüne kadar kazandığım tecrübe, bilgi ve Yü
ce Heyetimizden almış olduğum ilhamlarla ak 
alınla çıkmak isterim.. Yalnız, bur-̂ .dp. vazife to-
kâbbül etmiş olan arkadasınız, müzakereleri 
idare ederken kendilini basta Anayasa clmrk 
üzere onun paralelinde tedvin edilmiş içtüzük 
hükümlerine bağlı addettiğini arz etmek iste
rim. 

Srym At-alay böyle bir takririn oya vaz'edi-
lemiyeceği hususunu beyan ettiler. Bu bir fi
kirdir. Ama onun arkasından da, eğer Başkan 
bu önergeyi oya vazedecek olursa; şöyle, şöyle. 
şöyle hareket etmiş olur, dediler. Bu fikre 
iştirak etmiyorum. Eğer bu fikir hakikaten 
muteber ise, o takdirde tek kişi olan benden 
daha çok hâdiselere vukufu olan ve her karar
da Türk Milletinin nef'ine karar almak salâhi

yet, yetki ve dirayetini iktisabetmiş bulunan 
Yüce Heyetinize aittir. Bu önerge İçtüzük hü
kümleri kargısında Umumi' Heyetin oylarına arz 
edilecektir. Sebebini takdim ediyorum: 

Muhterem senatörler; içtüzüğümüzün 44 ncü 
maddesi gereğince gündemi yapmak salahiyeti 
Başkanlık Divanına aittir. Bunun mânası, Baş
kanlık Divanını Heyeti Umumiyeden tamamen 
kopmuş bir heyet olarak telâkki etmeye imkân 
yektur. Başkanlık Divanı her an Umumi He
yete niyabetle vazife görmekte olduğunun id
raki içinde bulunmalıdır. O halde salâhiyet ver
mek başka şeydir, bu salâhiyeti iyiye veya kö
tüye kullanılmış olduğunu murakabe etmek baş
ka şeydir. Bu murakabe salâhiyetinden Yüce 
Heyeti mahrum etmeye Riyasetin hakla yok
tur. 

Sayın Ataîay bugüne kadar 50 senelik tat
bikatta gündeme girmiş olan bir meselenin 
gündemden çıkarılmasına dair bir misal olma-
dığım ifade ettiler. Halbuki şimdi size madde
siyle takdim ediyorum, Millet Meclisinde bir 
kanun tasarısı veya teklifi gündeme girer ise, 
o takdirde, Umumi Heyetin rızasiyle gündem
den çıkarılması ve kanun teklifi veya tasansı-
nm geriye alınması daima mümkün olmuştur. 
Bmaenaleyh bu hususta da tatbikat vardır. 
Şimdi telhisen görüşlerimi arz ediyorum: 

Sayın öztürkcine içtüzüğün 58 nci maddesi 
srereo'mce bir önerge vermiştir. Eu önerge üze
rinde lehte ve aleyhte konuşmalar yapılmıştır. 
Simdi oylayacağım. Yalnız muhterem milletve
killerinden oylama muamelesmin ihtilâfa se^ep 
vermemesi ve oylama muamelemin kat-iyen Yü
ce Heyetin iradesini tenkil etmesi bakımından 
ön «ıralardan arka sıralara geçmelerini rica 
ediyorum. 

Muhterem senatörler, oylama muamelesine 
bir nakısa gelmemesi için almış olduğumuz ted
biri Başkanlık kâfi görmemektedir. Bu sebep
ten dolayı oylama muamelelerini ayağa kaldır-
mrk suretiyle yapacağını, beni mâ^ur görme
lerini istirham ediyorum. 

Önergeyi okutuyor ve oylarınıza arz ediyo
rum. 

(istanbul Üyesi Rıfat Öztürkcine'nin önerge
si tekrar okundu.) 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, tereddüt hâsıl olmaması için bu ka
nun teklifinin bugün konuşulmaması içindir. 
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BAŞKAN — Sayın öztürkçine, kalabalık 
var, ben de duyamadım, lütfen kürsüye buyu
ran. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın 
Balkan, muhterem arkadaslanm; tüzüğümüzün 
44 ncü maddesi sarihtir, bunu bugün müzake
resi değil tüzüğümüzün 44 ncü maddesi gereğin
ce 24 saat geçtikten sonraki bir gündeme alın
ması hususundadır. Tavzihen arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bir dakika
nızı rica edeceğim. Bu beyanınızla önergenizi 
geriye aldığınızı kabul ediyorum. Maddesi gel
diği takdirde bu itirazınızı dermeyan edersi
niz. Tamam mı? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Tamam 
efendim. (Soldan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
öztürkçine önergesini geriye almış bulunmak
tadır, muameleye mahal kalmamıştır efendim. 

S. — Cumhurbaşkanınca Serilen Vjfe Zerin 
Tiızilrdlln, gündemde buh'nan konim fason ve 
tekliflerinin Gündemdeki diner bütün işlerden 
önce görüşülm ''3İ heıkkıneletki önergesi. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senato:u Başkanlığına 

Bugünkü gündemde bulunan kanun tasarı 
ve tekliflerinin gündemdeki diğer bütün işler
den önce görüşülmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüsün 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın Tu
zun Başkanlığa sundukları önerge ile gündemde 
bir değişiklik talebinde bulunuyorlar Şüphe
siz içtüzüğümüz gündemde değişiklik imkânla
rını bahşeden hükümler vaz'etmiştir. Bu de
ğişiklik ancak iki şekilde mümkündür. Bun
lardan bir tanesi öncelik talebi, ikincisi de 44 
ncü maddenin ikinci fıkrası ile mümkündür, 
Öncelik talebi ile mümkün olan gündem doğiş-
melerinde tatbik edilen kaide ve şartlar şun
lardır : 

Hükümet veya Komisyon tarafından yazılı 
ve gerekçeli verilmesi iktiza eder. Muhterem 
Tüzün zatıâlinizin takdim ettikleri önergede en-
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! çelik talebi mevcuttur, öncelik talebini ancak 
| Eükümet ve Komisyon yapmak hakkına sahip 
I bulunması hasebiyle muhterem zatıâlilerinizin 
• verdiği önergeyi, oylamak imkânından mahrum 
\ bulunuyorum efendim. 
| MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Ne lüzum var bunlara, 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, iltibasa 

mahal vermemek için bir kere daha okuyorum 
önergeyi. 

Bugünkü gündemde bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerinin gündemdeki diğer bütün islerden 
önce görüşülmesini saygı ile arz ve teklif ede-
rim. 

ikinci olarak öncelik talebi var, mümkün de-
| ğildir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — önerge lehinde 
sös i l iyorum efendim... 

I SEEİN TÜEÜN (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
— Bsn öncelik talebetmedim, sadece gündem
de değişiklik talebettim. 

BASILAN — İkinci olarak içtüzüğün 44 ncü 
j madde/ü, 3, 4, ve 5 nci bölümlerde yazılı işler 
S komi-vonlardan Başkanlığa gelme sırasına göre 

görir-ülür, Ancak; gerekirse Genel Kurul bu 
] «ırayı, değiştirebilir demek suretiyle Genel Ku-

rı~b\ Hr snl^rüyet vermiştir. Fak?t- o s?lâh:ye-i 
S. 4 ve 5 ?i"i böbimlere münhasırdır. Hplmıki 
Hıgün gündemimizde birinci bölüm, ikinci bö
lüm mevcuttur. Bu bölümlerin önüne geçmeye 
İmkânı kanuni yoktur. Başkanlık görüşünü bu 
s^r-tle arz etmiş bulunmaktadır. 

S?yrı Atalay ne hakkında görüşmek istiyor
sunuz efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu tatbikatın 
| T\~kı olduğunu, beyanlarınızın İçtüzük ve Cum-
i huriyet Senatosu tatbikatına ve kurulmuş olan 
i geleneklerine aykırı olduğu için. 

| BAŞKAN — Sayın Atalay, çek teşekkür 
I ederim, istifade edeceğim, buyurunuz efendim. 
İ SIRRI ATALAY (Devamla) — Demokratik 
I binanı, karşılıklı istifadelerin sevimli edalar 

iç;nde yapılmasını gerektiren nizamdır... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, affedersiniz du-
yamadım, tekrar eder misiniz, (gülüşmeler) 

I SIRRI ATALAY (Devamla) — Demokratik 
ni?am, öyle zannediyorum belki sey yapabile
ceğim, demokratik nizam, dedim, karşılıklı ola-

i rak fikirlerin birbirinden sevimli şekilde istifa-
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desinin gerektirdiği bir rejimdir. Siz binden, biz 
sizden karşılıklı olarak istifade edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Tuzun'-
ün önergesi İçtüzüğe uygundur. 

Sayın Tuzun önergelerinde diyorlar ki; gün
demde mevcut bulunan bir kanun teklifinin, 
gündemde bulunan diğer bütün işlerden önce 
görüşülmesi mümkün olsun. İçtüzüğümüzün 44 
ncü maddesinin Divanca tesbit görevi verildiği, 
gündemi tesbit etme yetkisi ile meydana gelen 
gündem 3, 4 ve 5 nci bölümlerdeki işlerin ko
misyonlardan geliş sırasına göre Genel Kurul
da görüşüleceğini tanzim eder. Komisyonlar
dan aldığı sıra numarasına göre değil, komis
yonlardan bitip Genel Kurula Başkanlık yoliy-
İ9 geliş tarihlerine göre 3, 4 ve 5 nci bölümler
de yer alır ve görüşme bu esaslara göre yapılır. 
Ancak Genel Kurul diler ise 2, 3, 4 ve 5 nci 
bölümlerde değişiklik yapar. Bu zinhar, Ge
nel Kurul 1 ve 2 nci bölümlerde bulunan işleri 
tehir edemem ve gündeminin ikinci ve üçüncü 
işlerini birinciden önceye getiremez şeklinde 
anlamak mümkün değildir. 2, 3 ve 4 ve 1 ve 2 
sunuşlarla soru ve gensoru gibi denetimle ilgi
li olan hususlardır. 3, 4 ve 5 ise daha ziyade 
y? saların görüşülmesi ile ilgili olan bir veya 
ikinci defa görüşülecek hususlarla öncelikle 
görüşülen, yahut haklarında ivedilik kararı ve
rilen hususları kapsar. 

Sizlere yüzlerce örnek alıp zamanınızı israf 
edecek değilim. Biraz önce burada konuşan 
Sayın ödtükçine'nin vermiş olduğu önerge üze
rine yapılan işlemi hatırlatmak istiyeceğim. 
Gün geçmez veyahut birleşim olmaz ki, sayın 
bir üye veya bir kaç üye tarafından, Millet 
Meclisinde veyahut Cumhuriyet Senatosunda 
önergeler verilmemiş olsun ve bu önergelerde 
seçimler geride kalsın, yapılmasın, kanun ta
sarı veya teklifleri görüşülsün veyahut gündem
de bulunan kanun tasarı veya teklifleri diğer 
işlerden önce görüşülsün diye önergelerin çoğun
lukla verildiğine hepimiz şahidiz. Ama bugün, 
•her ne hükmet ise, birden bire karşımıza şu 
güncemin son kısmına alınmış bulunan Anaya
sa değişikliği ile ilgili kanun teklifivin bııgün-
kü görüşülme sırasında yani, buörünkü gün
demde görüşülmemesi yolunda belirli, berraklı
ğa ulaşmış bir ça,*>a mevcuttur. Bunu inkâr et
mek mümkün değildir. Bunu tesbit etmek lâ
zım. 

Şimdi Sayın öztürkçine'nin 24 ncü Birleşim, 
12 . 1 . 1965 tarihli önergesini okuyorum; Sayın 
öztükçine şu önergeyi veriyordu: 

«Gündemde mevcut kanunların sözlü sorular
dan ence görüşülmesini arz ve teklif ederim.» 

«Gündemde mevcut kanun tekliflerinin söz
lü 3 3ru...» Sözlü sorular iki numarayı teşkil 
eliyor. Sayın Başkan diyordu ki, «3, 4, 5 ise 
değişiklik yapmak mümkün ama, 1 ve 2 numa-
rsuda mümkün değil.» Sayın öztürkçine gündem
de bulunan kanun tekliflerinin sözlü sorulardan 
yani, 2 numaradan önce, çünkü, 1 numarada tek
lif ettiği gündemde o gün görüşülecek bir şey 
yok. Yalnız, sözlü sorular var. Bu sebeple 
diğer hususları demiyor Sayın öztürkçine. 
12 . 1 . 1965 tarihli gündemde 1 numarada se
cim yok, sunuş yok. ikinci sırada ancak sözlü 
sorul?r var ve su önergeyi Verivor. 

«Gündemde mevcut kanunların sözlü soru
lardan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine» 

BAŞKAN — Zannedersem Sayın Tigrel; bu 
önergeyi oyluyor; «Kanunların sorulardan ev
vel görüşülmesi teklif edilmektedir. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.» 

Sayın Kudret Bayhan, bağımsız yahut ço
ğunluk partisine bağlı olmıyan bir arkadaşımız; 
9.3.1965 tarihinde yine şu önergeyi veriyor : 

«Gündemde mevcut kanunların görüşme sü
resi bitmek üzeredir. Bu yüzden Başkanlık Di
vanının Genel Kurula Sunuşları kısmında bu
lunan Bütçe ve Plân Komisyonuna üye seçimi 
yapıldıktan sonra mezkûr kanunların Anaya
sa Mahkemesi ile, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üye selimlerinden ve sözlü sorulardan önce 
görüşülmesini arz ve teklif ediyorum.» 

Sayın Kudret Bayhan'm verdiği önerge, Sa
yın Zerin Tüzün'ün vermiş olduğu önergenin 
aynısıdır. Yani, bir tek seçim yapılsın diyor. 
Ama, birinci sırada bulunan diğer seçimlenle 
sözlü sorulardan önceye kanun teklif ve tasa-, 
rılan geçsin, diyor. Tarih; 9.3.1960, Birleşim 
51; yine Başkan o zaman ben değilim, bir baş
ka arkadaşımız. Ve aleyhte konuşulma yapıl
masına rağmen, «Şimdi gündemin ikinci defa 
oya konulacak maddelerine geçiyorum. KaJbul 
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edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir» denili
yor ve kanunların müzakeresine geçiliyor. Bun
ca tatbikat içerisinden iki tip örnek size ver
miş bulunuyorum. Kurulmuş bir gelenek, İç
tüzüğe aykırı bir hüviyet taşımıyan bir öner
ge. Fakat her nedense Başkan şimdi tereddüt 
içerisinde. Oylamaya dahi koyma ihtiyacını 
hissetmeden, «... İşleme tabi tutmıyacağım» di
yor. Bunu idraklerinize, bunu vicdanlarınıza 
seslenerek değerlendirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, konu bütün bu İç
tüzük müzakerelerinin üstünde bir nitelik ta
şımaktadır. Mesele iki zıt görüsün burada ifa
desini bulacaktır. Bilinmez sebeplerden görü
nen bir husus şudur ki, çoğunluk partisi bu 
kanun teklifinin bugün görüşülmesini isteme
mektedir. Sebebini öğrenirsek cidden biz de 
kendilerine iltihak ederiz, öğrenelim. Görüşül
memesinin sebebi nedir? Samimiyet ölçülerini 
acıkma ortaya kovmak lâzımdır. Aksi takdir
de. İçtüzük hükümlerini su şekilde, bu şe
kilde zorlamamın yani; «Korkunun ölüme fay
dası olmadığı» gibi. ciddiyetten uzak bir sev de 
delildir. Samimî olarak Hükümet veya Komis
yon çıkar der ki, kanun teklifinin bugün görü
şülmesinde su mülâhazalar var veya yoktur. 
Samimiyet ifade edilir. Görüşülmesinde favda 
görülmezse görüşülmez. Aksi takdirde. İçtü
zük hükümlerini zorlamak mümkün delildir. 
Yüzlerce, binlerce tatbikatı yapılmış bir husu
su simdi Savın Başkan «ovlıvamam» divor. 
Hayır. Savın Balkan lütfedin bunu ovlıvacak-
smızdır. Oylama ile Genel Kurul iradesini izhar 
eder ve bu izhar su mânayı ifade edecektir; bu 
şunu acıkca ifade edecektir : 

Bu<rünkü birleşimde şimdiye de#in mevcndo-
lan cck â eTe ve bu teklifin ff,öWî<în''mesıni isti-
yenlerin birdenbire niçin istemediğinin her tür
lü şüphelerden uzak alarak kesin ifadesinin 
kamu oyunda kendilerine bir vazife olarak düş
tüğü olacaktır. Düşecektir bu vazife onlara 
ve bunu ifade etmek mecburiyetinde kalacak
lardır. 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, teşekkür ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz istiyorum efendim, Nihat Bey söz sırasını 
bana veriyor. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim, yalnız 
müsaade ederseniz Sayın AMay Riyaseti bir 
noktada itham etmiş bulunmaktadır. Bunun 
yersiz olduğunu önce ifade etmek isterim. 

Sayın Atalay, bundan evvel cereyan etmiş 
olan hâdiselerden örnekler verdiler. Bir örne
ğin teamül haline gelebilmesi için, onun ka
nun ve tüzük hükümlerine uygun olması ge
rekir. Aksi takdirde, «Batılmakisünaıleyh ol
maz» kaidesini tatbik etmememize imkân yok
tur. Binaenaleyh, eğer örnekler dolayısiyle 
Yüce Senatoda teamül hâsıl olmuş ise, bu 
teamülün kaidelerimize aykırı düşmemesi 
iktiza eder. Kaldı ki, Sayın Atalay, vermiş 
olduğu örneklerde kendilerinin Başkanlık yap
madıklarını da ifade etmek suretiyle, benim 
görüşümde olduğu kanaati bende doğmuş bu
lunmaktadır. Şimdi... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yazalım efendim. 
Şimdi, biz sunu arz ediyoruz; İçtüzük hü

kümleri gereğince Başkanlık Divanının yap
mış olduğu gündemde değişiklik yapılır. Fa-
kait, ne şekilde yapılacağını yine İçtüzük tâ
yin ve tahdidetmistir. Bunun için vaz'etmiş ol
duğu kaide 44 ncü madde ile 45 nci maddedir. 
44 ncü madde ile, 45 nci maddeyi bu önerge
ye tatbik ettiğimiz zaman Riyaset uymadığı 
iddiasını ileri sürmüştür. Simdi, Sayın Tüzün'-
ün veva bu önergeyi tekabbül etmiş görü
nen Sayın Atalay'ın bir önerge vermek sure
tiyle bu önergenin Ictüziipün 58 nci madde
si jyereoı'nce müzakere edilip oylanmasını ta-
îebetmek hakkı vardır. Bu hakkı kullandık
ları takdirde kendilerine söz verilecektir. Şim
di S^vın... 

MTTSTJTTÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 
Bir sual soracağım Savın Başkan. 

BASK4N — Sokarsınız bir dakika rica ede
yim. konuşmak istediler. 

MTTSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sizden bir sual soracağım Sayın Başkan. Her 
defasında beş dakika konuşan bir arkadaşa 10 
dakika ile cevap veriyorsunuz. Bunda mecbur 
musunuz yani, bir mecburiyet var mı? 

BAŞKAN — İşte benim kusurum bu, affe
dersiniz. Evet efendim, benim bu kusurum var. 
Kabul ediyorum efendim, teşekkür ederim. 

— 514 — 



C. Senatosu B : 64 20 . 5 . 1969 O : 1 

Sayın Kayalar buyurunuz efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım. 
Muhterem arkadaşlarım, 50 yıllık Parlâ

mentonun intihalarından edindiği tecrübeden 
ve aynı zamanda uzun yıllar Parlâmentonun 
içinde bulunmasından mütevellit edindiği tec
rübelerden bahsedip neden iktidar partisine 
mensup grup, şu tüzük hükümleri vaktiyle 
şöyle tatbik edilirken bu istikamette oy kulla
nıyordu da, şimdi neden bu istikamette bir dav
ranışın içinde deyip, arkasından bu kürsüler
den ifade edilmemesi lâzımgelen, tahsisen böy
le günlerde ifade edilmemesi ilâzımgelen, «kor
kunun ecele faydası yok» cümlesi ile değerli 
grupumu bugüne kadar davranışları ile ecelin 
hiçbir şeye faydası olmadığını, fakat ihtiyadm 
herşeye faydalı olduğunu gösteren grupumu 
itham etmeseydi söz almıyacaktım. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, Sayın Kaya
lar, bir dakika rica edeceğim. Zatıâliniz bu 
önerge üzerinde mi söz aldınız, yoksa sataş
ma... 

SAFFET URAL (Bursa) — Ecel üzerinde... 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Sa

taşma sebebiyle mi söz aldınız? Ona göre tâyin 
edeceğim, önerge üzerinde görüşüyorsunuz. 
Buyurunuz. 

A. P. GRTJPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Devamla) — Bu hususu tesbit ve tescil ettik
ten sonra, önerge üzerinde diyeceklerim var. 

Bugüne kadar Parlâmentolarda bir Anaya
sa tadili müzakere edilmemiştir ve bundan böy
le de Anayasa tadillerinin müzakere edilmeme
si, uzun zaman tecrübelerden sonra müşterek 
bir hazırlanma ile müzakere mevzuu haline ge
tirilmesi şayanı temennidir. Ancak, şu hususu 
tesbit edelim. 

Sayın Başkan esasen, Bâtıl makisün aleyh 
olamaz, diye fikrini beyan ettiler. Tahsisen bu 
hâdisede geçmiş hâdiseler hiçbir zaman emsal 
teşkil edemez. Görüştüğümüz bir Anayasa ta
dili mevzuudur. Bilhassa bugün iktidar partisi
ne mensübolan benim değerli grupum İçtüzü
ğün 44 ncü maddesinin âmir hükmüne istina-
dedip de 24 saat gibi bir mehil sonra bir te
emmül ile, esaslı bir teemmül ile, esaslı bir ih
tiyati tedbir ile bu hâdisenin görüşülmemesini 
derpiş etmiş ise ve derpiş etmekte ise buna 
ehemmiyet izafe etmek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa şu husu
su tebarüz ettirmeliyim. 

Hükümet çıksın, bu teklif hakkında fikrini 
beyan etsin veya Komisyon fikrini beyan et
sin. 

Komisyon fikrini beyan etsin, ama bir tek
lif ile Hükümetin irtibatı olmadığına göre; 
Hükümet, teklif hakkında fikrini beyan edemi-
yecektir. 

Bunu tebarüz ettirdikten sonra bir hususu 
daha hafızalarınıza arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda mesele mü
zakere edilirken iki değerli arkadaşımız bura
da kabulden imtina edilen husustan dolayı 
komisyonu terk etmişlerdir. 

O itibarla istirham ediyorum, Adalet Par
tisi değerli grupunun diğer grup arkadaşları
mızla birlikte bir mutlak anlayış havası içeri
sinde bu meseleyi beraberce yürütelim. Fakat, 
içtüzüğün 44 ncü maddesi hükmünü tatbik ede
lim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kayalar, teşekkür ede

rim, efendim. 
Sayın Tuna, söz istemiştiniz, konuşacak mısı

nız efendim? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Siz izah ettiniz. 
BAŞKAN — Evet. 
Efendim, Sayın Tüzün'ün ikinci bir takriri 

var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Gündemde bulunan kanun tasarısı ve teklif
lerinin diğer hususlardan daha evvel ele alın
masını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, mahiyeti itiba
riyle hiçbir değişiklik yoktur, önergenizde. 

Muhterem senatörler, hemen ifade edeyim 
ki, bu beyhude usul müzakereleri sebebiyle 
1 saat 5 dakika kaybetmiş bulunmaktayız. Eğer 
mesaimize başlamış olsaydık ümidederim M, 
bu sıra, görüşülmesini arzu etmiş olduğumuz 
kanun teklifine de gelirdi. 

Başka bir önerge yok, gündeme geçiyorum 
efendim. 
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5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Anayasa 
Mahkemesine bir yedek üye seçimi maddesine 
geçiyoruz. Cetveller daha evvel dağıtılmış ve 
huzurda okunmuş bulunmaktadır. Hafızalardan 
silinmesi ihtimaline binaen yalnız isimleri oku
tuyorum, efendim. 

Barım Hürrem, Berkem Kemal, Esmer Adil, 
İmamoğlu Hüseyin Namık, Kişioğlu Yeredoğ, 
Ocakçıoğlu Aziz, öncel Celâl, Özbek Mehmet 
Sabri, Selekler Hâmit, Yaşınkılıç Doğan. 

BAŞKAN — Efendim üç kişilik tasnif he
yetini seçiyoruz efendim. 

Sayın Koçaş? Yok. Sayın Ertuğ? Yok. Sa
yın Karaosmanoğlu? Yok. Sayın Cahit Ortaç? 
Burada. Sayın Hatunoğlu? Burada. Sayın Ulu-
soy? Burada. 

(Ordu üyesi Salahattin Acar'dan başlıyarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, seçime 56 üye ka
tılmış bulunmaktadır. Böylece toplantı nisabı 
mevcut değildir. 

Bu sebeple 64 ncü Birleşimi 21 Mayıs 1969 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplamak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

ı^e<<{ 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

il. — 'Anayasa Mahkemesine 'bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl üye 
seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kurulunla (bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Chi'mhuriyet iSenıaltosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine 'genel Ibütoçê  
den ödenen paralara dair 'Tarım Balkanından 
gözlü sorusu ('6/500) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçinıe'nin, İhalen yürürlükte olan ni
zamnamelere dair Başjbakand&n sözlü sorusu 
('6/508) 

3. — 'Cumhuriyet iSenatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özrnen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimizle Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin me
denilerine dair Tarım Balkanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — 'Cumhuriyet İSenatosu Kırşehir Üyesi 
Halil ö'zmenf'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
cağına Ibağllı Himmııetuşağı ve civarındaki köyle
re dikilen kavak ve kayıSı fidanlarına dair Ta
rım Balkanlından sözlü sorusu (6/52İ1) 

5. — Cumhuriyet İSenatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere latanimaımıa-
l a n sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından) 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet ISenatosu 'Taibiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, ılsıtanlbul'da LOC, Language Anıd 
'Culıture Center ismi ile (faaliyette '"bulunan özel 
öğretim kurumuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Denizli ısıniırlian içinde (birbi
rini kesen kara ve demüryollanna dair Ulaştur-
'ma Balkanından sözlü sorusu (6/4'60) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair 'Sağlık Balkanından 
sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu (Manas Üyesi Hil
mi 'S oydan'm, üç ilçeyi Maraış'/a Ibağllyan yolun 
asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/529) 

10. — Cumhuriyet (Senatosu Sivas, üyesi Hü
seyin öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında özel 
günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediyelerin 
hir yıllık ydkûnunia dair Başbakandan sözlü so
rusu 06/530) 

11. — Cumhuriyet 'Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim (Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

12. — Cumhuriyelt 'Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiPin, İktisadi Devlet 'Teşekkül
leri (bütçelerinden ücret alan (müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu {6/531) 

13. — Cumhuriyet »Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Aynm'ın, Araş Nehri kıyısına yapıla
cak şedde dair Enerji ve Taibiî Kaymaklar Ba
kanından gözlü sorusu * ('6/532) 
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IV 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

<1. —• Cumhuriyet İSenatosu 'Taibiî Üyesi Hay
dar Tumçlkanat'ın, Türküye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 'ak-



dolunan kredi anlaşımalsına dair İSenıato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. Cumhuriyet Senatosu 'Tahiî Üyesi Hay
dar Tıınıçkanat ive Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nuın, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve '29 sayılı 
Hafta'Uk Karar Cetvelindeki '2143 ısayıüı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine idair önergeleri ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cumhu
riyet Senatosu 4/T7) (ıS. Sayısı : 1120 y e ek) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tahiî Üyesi Mu
cip Ataklı *ve 4 arkadaşının, 16 Şuh at 1969 Pa
zar günü îstaribul'da vukulbuılan olaylara 'dair 
'Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

4. — Anayasanın 84 ucü maddesinin S ncü 
fıkrası muvaeehesinide, «Bagkanvekililerinin G-e
nel Kurul igörüşrnelerine katılıp ikatılamıyacaık-
iarı ' hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porları ve Başkanlık Divanı karan. 

5. — Cumhuriyet Senatosu T<aibiî Üyesi Meh-
meit özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığında 
görevli Yaşar 'Tunagür'ün 'faaliyetleri hakkında 
•Senato araştırması isitiyen iönergesi (10/28) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKÎNCÎ 'GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILAOAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değişjtirilmıe'si ve 11 nci geçici 
'maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kahul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (Millet 'Meclisi '2/888 ; Cumhuriyet 
Senatosu »2/267) ('Sıra ıSayısı : T270) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1969) 


