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1. — GECEN TUTANAK ÖZETt 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangü'e, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, bugünkü 
toplantıya ait iki gündem bulunması sebebiyle 
söz alarak; iki gündem arasında fark bulundu
ğunu, ikinci gündemde yer alan «Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifinin görüşülmesi ha
linde bunun Anayasa Mahkemesince bir bozma 
sebebi olabileceğini, İçtüzük hükmüne göre bu 
maddenin gündeme alınmaması ve gündemden 
çıkarılması gerektiğini bildirdi. Önerge üzerin
de yapılan görüşmelerden sonra, önerge sahibi, 
sırası geldiği zaman itirazlarını beyan etmek 
üzere, önergesini geri aldı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin Tü-
zün'ün, gündemde bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinin gündemdeki diğer bütün işlerden önce 
görüşülmesi hakkındaki önergesi okundu. Öner
ge üzerinde cereyan eden görüşmelerden sonra, 
Başkan İçtüzüğün 44 ve 45 nci maddeleri muva
cehesinde bu önerge üzerinde muamele yapmaya 
imkân bulunmadığını belirtti. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçil
mesi için yapılan seçim neticesi salonda salt ço
ğunluk kalmadığı anlaşıldı. 

21 Mayıs 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveikili Denizli 

Lııtfi Tokoğlu, Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Âdil Ünlü 

^ • B » 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 65 nci birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim, i BAŞKAN — Muhterem Senatörler, yeter sa-
(Yoklama yapıldı.) | yi var, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLDS DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Ahmet Orhan Akça'ya izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/788) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşunu 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet 

Orhan Akça'nın, hastalığına binaen, 15.5.1969 
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tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 20 . 5 . 1969 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN" — Sayın Orhan Akça'ya mazere

tine binaen 20 gün izin verilmesi hususunu Yüce 

Heyetinizin tensiplerine sunuyorum. Kabul 

edenler. Etmiyenler Kabul edilmiştir efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 
nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince, kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/888; Cumhu
riyet Senatosu 2/267) (S. Sayısı : 1270) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler gündemle 
ilgili bir önerge var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Konunun ehemmiyeti nazara alınarak Ana

yasa tadili ile ilgili raporun, bütün işlere takdi-
men öncelikle müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler. Etmiyenler. Önerge ka
bul edilmiştir efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu üze
rinde müzakereye başlıyoruz efendim. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Muhterem senatörler, Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporunun gerekçesinin okunup, 
okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler. Etmiyenler. Rapo
run okunması kabul olunmuştur efendim. 
Raporu okutuyorum efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1969 tarihli ve 94 
ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

(1) 1270 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

sının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15.5.1969 
tarihli ve 9644 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına ve Başkanlıkça Komis
yonumuza gönderilmiş olmakla, Komisyon Baş
kanlık Divanının tensibi ile Millet Meclisi metni 
ve gerekçeleri Komisyon üyelerine dağıtılmış, 
Komisyon da 17 . 5 . 1969 Cumartesi günü saat 
10,00 için davet olunmuştur. 

Tensibedilen günde toplanan Komisyonu
muzda bâzı üyeler (48) saatlik müddetin geç
memiş olması dolayısiyle müzakere açılamıya-
cağı yolunda itirazda bulunmuş, bu bakımdan 
usul müzakeresi açılmış, neticede mevzuun mü
zakeresine geçilmesine ekseriyetle karar verile
rek aşağıdaki sonuca varılmıştır. 

I - Teklif, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
geçici 11 nci maddenin kaldınlmasiyle, söz ko
nusu 68 nci maddenin 2 nci fıkrasında yer alan 
«... affa uğramış olsalar da» ibaresinin metin
den çıkartılması ve bu hükme ilişkin olup ge
rekli düzenlemeyi yapan geçici 11 nci maddenin 
de vücuduna ihtiyaç kalmamış olması nedeniy
le Anayasadan tamamen çıkartılmasını öngör
mektedir. 

Af müessesesinin şümulünü kanunlarımız 
tadat ve tasrih etmitir. Zaruret olmadıkça istis
nalar yaratmaya mahal olmadığı gibi, Anayasa
mız dibacesinde, bütün fertlerini, kaderde ki-
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün ola
rak görmeyi, 10 ncu maddesinde Devletin, kişi
nin temel hak ve hürriyetlerini sosyal adalet ve 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyacak suret
te smırlıyan siyasi engelleri kaldırmasını ve ge
rekli şartları hazırlamasını, 12 nci maddesinde 
hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınmamasını, 55 nci maddesinde vatandaş
ların seçme ve seçilme haklarına sahibolduklarını 
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emretmekte, getirilen teklif de bu esasların ta
hakkukuna imkân hazırlamaktadır. 

Bu anlayış içinde, değişen şartların bir sonu
cu telâkki edilen teklif Komisyonumuzca da ay
nen benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü 
maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tavsiplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Kastamonu Samsun 

Ahmet Nusret Tuna Refet Rendeci 
TaJbiî Üye Balıkesir 

Sezai O'Kan Nuri Demirel 
Müzakerelerde muhalefetini 
bildirdi, imzada bulunmadı 

Çankırı Diyarbakır 
Gürhan Titrek Muhalifim. Söz hakkını 

Mahfuzdur 
Selâhatin Cizrelioğlu 

Hatay Maraş 
Mustafa Deliveli Adnan Karaküçük 

Rize Sakarya 
Osman Mecdi Agun Mustafa Tığlı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Müzakerelerde muhalefetini bildirdi. 
imzada bulunmadı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, madde
lerin okunup okunmamasını oylarınıza arz ede
ceğim. Maddelerin okunmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lerin okunması kabul edilmiştir, efendim. (C. 
H. P. sıralarından ters oldu Sayın Başkan ses
leri) 

BAŞKAN — Bir kişi konuşsun lütfen. Sa
yın Yılmaz Mete, ne buyuruyorsunuz? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, okunmasını dediniz eller kalk
tı; okunmamasını dediniz 2 - 3 el kaldırıldı. 
Okunmaması kabul edildi dediniz. 

BAŞKAN — Oylama yanlış yapılmıştır 
buyuruyorsunuz, tekrar edelim efendim. Lüt
fen oturunuz efendim. Teşekkür ederim. 

Maddelerin okunup okunmamasını oylarını
za arz ediyorum. Maddelerin okunmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelerin okunması kabul edilmiştir. 
efendim. Maddeleri okutuyorum efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesi

nin kaldırılması hakkında Kanun 
Madde 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Milletvekili seçilme yeterliği : 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her 

Türk milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup - yazma bilmiyenler, kısıtlı

lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmaması
na rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yap-
mıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu 
hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis ceza
sını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve taksirli suçlar ha
riç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis ce-
zasiyle veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı 
suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş 
olanlar, milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından han
gi memurların ne gibi şartlarla aday olabile
cekleri kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subaylar, askerî memur ve ast
subaylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday 
olamazlar ve seçilemezler. 

Madde 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
11 nci geçici maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, müzake
re edilmekte bulunan kanun teklifi üzerinde 
20 . 5 . 1969 tarihinde söz alanları sırası ile 
arz ediyorum. 

Sayın öztürkçine, Sayın Arıburun, Sayın 
Yılmaztürk, Sayın Köker, Sayın özgüneş, Sa
yın iskender Cenap Ege, Sayın Cebe. 

21 . 5 . 1969 tarihinde söz talebedenleri sı
rası ile arz ediyorum. 

Sayın Arif Hikmet Yurtsever saat 10,50 de. 
Müzakere açıldığı andan itibaren söz talebeden-
ler. Sayın Koçaş, Sayın Salim Hazerdağlı, Sa
yın Lûtfi Akatlı, Sayın Nejat Sarlıcalı, Sayın 
Hamdi özer, Sayın Özmen. 
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HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Söz istiyo- | 
ram. 

BAŞKAN — Söz mü talebediyorsunuz Sa
yın ismen? Yazalım efendim, sıraya. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sıraya 
itirazım var efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Başkanlık 
durumu arz edecek. Sayın Hamdi Özer, Sayın 
Saffet Ural, Sayın Ömer Ucuzal. 

Muhterem senatörler, söz sıralarını muhte
rem heyetinize arz ettim. Yalnız... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Kaydedelim efendim. 

AHMST YILDIZ (Tabiî Üye) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız söz talepleri bana re'-
sen yapıldığı gibi sayın kâtip üye arkadaşları
mıza da yapılmış. Fakat onlardan haberim ol
madığı için bu sırayı habersiz olarak arz et
miş bulunuyorum. Şimdi tarih sıralarına ve 
saat sıralarına göre yeniden sıra tertibedilecek-
tir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu husu
sa itirazım olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz istiyenlerden Millî Birlik 
Grupu adına Sayın özdilek söz istemiş bulun
maktadır. Diğer sayın grup temsilcileri henüz 
söz istemiş bulunmamaktadırlar. Muhterem se
natörler, gündemle alâkalı bir talcrir var okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 63 nci j 
maddesinin değiştirilmesi ve geçici 11 nci r:ad- ' 
desinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifine ,f 
ait Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet >. 
Komisyonu raporunun, aşağıdaki sebeplere li- j 
naen tümü üzerinde gorihülmelere geçilmeden j 
komisyona iadesiyle, komisyonda aynı sebeplere j 
binaen yeniden tezekkür edilmesine karar veril
mesini arz ve talebederim. 

Çanakkale Senatörü 
Nahit Altan 

iade sebepleri : j 
1. Teklif ilk defa 220 Parlömanter tarafın

dan yapılmıştır. Yapılan teklif Anayasanın 68 
nci maddesine (Ancak 12 Haziran 1960 tarih ve 
1 numaralı Kanuna göre kurulmuş olan Yüksek i 
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Adalet Divanınca mahkûm edilip de affedilmiş 
olanlarla, 38 sayılı Tedbirler Kanunu ile mah
kûm edilip, affedilmiş olanlara, yukardaki fık
rada yazılı milletvekili seçilme yasağı tatbik 
olunmaz.) şeklinde fıkra eklenmesini ihtiva etti
ği halde, Millet Mecisi Anayasa Komisyonu bu
nu genişleterek ve değiştirerek, Millet Meclisine 
sunmuş ve Millet Meclisinden de aynen kabul 
edilerek, Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş
tir. 

Teklif yapanların gayesi çok mahdut bir 
zümreyi ilgilendirdiği ve tamamen şimdiye ka
dar çıkarılan ve huzur getirici siyasi affı tamam
layıcı olduğu halde, Cumhuriyet Senatosuna ge
tirilen metin çok şümullü olup, demokratik ni
zamı yıkıcı faaliyette bulunmaktan mahlrûm 
olanlara da teşmil edilmiştir. 

Bu ise, teklifin gayesine aylarıdır. Teklif 
sahiplerinin gayesine uygun bir müzakereye gi
rilmesi gereklidir. 

Bu husustaki mufassal noktai nazarımı Umu
mi Heyete şifahen arz edeceğim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem komisyon bu deği
şiklik önergesi hakkındaki görüşünüzü rica edi
yorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Umumi Heyetin takdirine bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Umumi Heyetin takdirine bıra
kıyorsunuz. önerge üzerinde, lehinde ve aley
hinde sez verilecektir. Sayın Yıldız aleyhinde 
cöz istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; gerçekte kanaatimce 
ciddiye alınmaması gereken bir önerge karşı
sındayız. Dün de her nedense görüşülme
mesi üzerinde bir İsrarla karşılaştık. Bu
gün bir arkadaşımız komisyona geriveril-
rnesiîii öneriyor. Çok önemli ve türlü tep
kileri yaratan bir konuda, kamu oyunun 
beklediği bir kararı Cumhuriyet Senatosu 
vereceği bir anda, iyi bir sonucun çıkması bek
lenirken, birden bire bize yönelen ümitlere kar
şı bu teklifi yapmayı yerinde bulmuyorum. Bir
çok soruları cevapsız bırakacak bir teklif kar
şısındayız. Ulusal iradeye hesap verilmesi için 
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çok önemli bir konu karşısındayız. Parti lider
leri, iktidar partisi Başkanı, Anamuhalefet Par
tisi Başkanı dikkatleri Cumhuriyet Senatosu
na çevirerek oradan çıkacak karara güvenleri
ni ve kararın milletçe beklenmesini ilân ettikle
ri bir anda ve gördüğümüz ilginin büyüklüğü 
karşısında, böyle bir önerge toplum için, ulusal 
iradeye beslediğimiz saygı ve onun beklediği ce
vaplara gecikmeden karşılık verme zorunluğu 
karşısında olduğumuz halde, böyle bir önerge 
verilmesini yadırgıyorum. Rejimin kaderi yö
nünden çok önemli bir konuyu sorumsuz tartış
malara bırakacak yerde, Cumhuriyet Senatosu
nun kararını en kısa zamanda elde etme gerekli
dir. Bu durumun yaratacağı gelişme, eğer geri 
kalır ise, rahatsız edeceği meydandadır. Ortamı 
daha bir süre türlü tartışmalara, politik sömür
melere bırakacak yerde, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi arkadaşımızın da önerdiği, arzu ettiği da
raltma ne ise onu sanırım ki, en iyi burası ya
par. 

Bütün kapsamı ile meydanda olan bir kanun 
teklifi karşısında biz, en iyi düzeltmeyi Cumhu
riyet Senatosunda yaparız. Daraltılacaksa.. Par
lâmento haysiyetine yönelmiş türlü tenkidler, 
türlü kaygıları Parlâmentonun bu organı, bu 
Yüce Senato en kısa zamanda cevap verme du
rumundadır. 

Bunu hiç kimsenin arzusu, ya da şu veya bu 
emeli için geriye bırakamayız. Onun için Cum
huriyet Senatosu bugün karara varmalıdır. Ra
hatsız edici çok lâflar var ortada. Bütün bun
ların cevabı bugün verilmelidir ve Türk toplu
muna huzur getireceğim gerekçesiyle ortaya atı
lan bir teklifin neye mal olacağı, huzur getire
cekse Senato buna karar versin, huzur getirmi-
yecekse Senato bu huzuru Türk toplumuna ia
de etsin. Bunun için hiç kimsenin böyle bir ka
rarı geciktirme hakkı yoktur. 

Anayasa Komisyonu görüştü, söyliyeceğini 
söyledi, Millet Meclisinden geçti. Ve bize geldi. 
Şimdi geciktirme aslında arkadaşımızın gerek
çesine de inanmadığım gibi en önemli yön bü
tün ulusun dikkatleri üzerine çevrildiği bir ko
nuyu sürüncemede bırakmak, daha uzun süre 
herkes istediğini söylesin, ne konuşacaksa ko
nuşsun, ne sömürme yapacaksa yapsın dedirtme
mek için, Cumhuriyet Senatosunun bugün ge
cikmeden bu kararı vermesi gerektiği inancın

dayım. Ulusal irade bunu istiyor. Toplumun bu
günkü ortamı bunu istiyor, huzur istiyorsak bu
nu istiyor, eğer olumlu bir sonuca varmak isti
yorsak bunu istiyor. Ve inanıyorum ki, Yüce 
Senato burada en iyi kararı verecektir. Asıl hu
zurun dönüşünü, asıl huzurun yerieşişini Yüce 
Senato sağlıyacaktır. Onun için önergenin red
dedilmesini Yüce Kurulunuzdan saygiyle rica 
ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın önerge sahibi, 97 nci madde gereğince 
izah etmek hakkına sahipsiniz, konuşacak mısı
nız? 

NAKİT ALT AN (Çanakkale) — önergem 
sarihtir, ancak,.. 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız «fendim? 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Konuşaca
ğım efendim, kısaca bir şeyi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; önergem sarihtir. Es
babı mucibesini arz etmiştim. Şimdi burada bah
setmek istediğim husus, 229 tane Parlömanter 
bir kanun teklifi yapıyor. Bu teklifi yapanla
rın büyük bir kısmı da halen senatördür. Elbet
te bu senatör arkadaşlarımızın önergelerinin, 
tekliflerinin dışında bir kanun teldifi şeklinde 
huzurunuza gelen bu hususu nazarı dikkate al
mak mecburiyeti vardır. Çünkü, teklif daraltıl
mıştır, muayyen bir zümreye inhisar ettirilmiş
tir. 229 üye arkadaşımız bu esbabı mucibe ile 
teklifi imzalamışlar ve üçtebir ekseriyeti sağla
ma yoluna gitmişlerdir. Bunun dışında şu veya 
bu mülâhazalarla teklif genişletilir ve buraya 
gelirse o vakit bu rejimi yıkma çabasında olan
lara da bu Meclise girme hakkı veriliyor demek
tir ki, kendini yıkma hususunda gayret sarf edip 
mahkûm olanların bu Meclise girmeleri hiçbir 
zaman tasvibedilemez. 

Esasen, Millet Meclisinde müzakereler sıra
sında Sayın G. P. Grup Başkanvekili de bu ka
nun teklifini yapan 229 Parlomanterin görüşüne 
iştirak ederek, yalnız bu teklife 20 - 21 Mayıs 
olaylarına iştirak edip mahkûm olanların da dâ
hil edilmek suretiyle bir tadil teklifi vermiştir. 
Onların bu tadil teklifi maalesef orada esbabı 
mucibeleri ile zikredilmesine rağmen, tam mâ-
nasiyle görüşülüp karara bağlanmamıştır. Bi-
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zim komisyonumuz da bunu nazarı itibara alma
mıştır. Teklif sahiplerininkinin de nazarı itiba
ra alındığı kanaatinde değilim. Görüş doğrudan 
doğruya Millet Meclisinden geldiği şekilde gö
rüşme yapılmıştır, öyle ise biz burada müza
kere edeceğimiz metinlerde lüzumsuz yere po
lemiklere meydan vermemek için evvel emirde 
teklif sahiplerininkini görüşelim, her türlü po
lemiğin üstünde, siyasi istismar vesilesi yapıla
cak hususlara temas etmeden, Parlâmentonun bu 
kanadının ağırlığını koymak suretiyle hakikaten 
bir Senatonun varlığını ispat edelim, teklifim 
bu yüzden yapılmıştır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Altan teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, önergeyi oylarınıza arz 
edeceğim. Yalnız... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) 
deler ürerinde de olur. 

Tadiller mad-

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Tüzük 
hükümlerini okuduğum zaman canınız sıkılıyor. 
Okumadığım zaman itiraz ediyorsunuz, ben de 

ne yapacağımı, sislerin bu tavrı harekâtı karşı
sında, şaşırmış olduğumu ifade etmek isterim. 

içtüzüğün 95 nci maddesinde «Birinci görü
şülmesi ve ikinci görüşülmesi sırasında» tâbiri
ni kullanmıştır. 

Bu sebepten maddelere geçilmeye ihtiyaç yok
tur efendim. 

önergeyi oylarınıza arz edeceğim. Oylamada 
bir tedahül olmasın için muhterem senatörlerin 
ayağa kalkmasını rica edeceğim, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar efendim... Muhterem milletvekilleri 
oylama esnasında lütfen dışarı çıkarsanız mem
nun olurum efendim... Oturanlar için söylemiyo
rum efendim. 

Teşekkür ederim efendim, buyurunuz oturu
nuz. Kabul etmiyenler... 

Muhterem senatörler, Başkanlık Divanını 
temsil eden sayın üyeler de dâhil olmak üzere 
teklifin komisyona geriverilmesi 63 e, 83 oyla 
kabul edilmiştir. Arz ederim efendim. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar) 

SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye se
çimi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
min ikinci maddesi gereğince Anayasa Mahke
mesine bir yedek üye seçimine geçiyoruz. 

Muhterem senatörler, Başkanlık Divanında 
iki sayın kâtip üye ekseriyetin olmadığını ifade 
etmektedirler. Bu sebeple yoklama yapılacak
tı.'. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kanım, zile basalım ki, yoklama olduğunu bil
sinler. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa

yı mevcut değildir. 
Bu sebeple 65 nci Birleşimi 22 . 5 . 1969 Per

şembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere ka
patıyorum efendim. 

Kapanma saati : 15,53 

— 523 — 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
65 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 5 . 1969 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya üyesi 
Ahmet Orhan Akça'ya izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Biaşkanlığı tezkeresi 
(3/788) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
iiye seçimi. 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

nel Kurulunun 19 . 6 . 1987 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü istanbul'da vUkubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

4. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «BaşkanveMllerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeısi 
Mehmet Özgiineş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi, 
(10/28) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 63 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
geçici maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/888; Cum
huriyet; Senatosu 2/267) (Sıra Sayısı : 1270) 
(Dağıtma tariih : 17 . 5 . 1969) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cunıhuiyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır- j 
ması istiyen önergesi (10/23) i 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay- : 
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge-



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 2 7 0 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millst Meclisi 2 /888; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /267) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 900) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9644 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1969 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci Geçici 
maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 8.5. 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 14 ve 15 . 5 . 1969 tarihli 93 ve 94 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 900) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 17 . 5 . 1969 
Esas No. : 2/267 

Karar No. : 28 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1969 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici 
maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 5 . 1969 tarihli 
ve 9644 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Başkanlıkça Komisyonumuza gön
derilmiş olmakla, Komisyon Başkanlık Divanının tensibi ile Millet Meclisi metni ve gerekçeleri Ko
misyon üyelerine dağıtılmış, Komisyon da 17 . 5 . 1969 Cumartesi günü saat 10,00 için davet olun
muştur. 
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Tensibedilen günde toplanan Komisyonumuzda bâzı üyeler (48) saatlik müddetin geçmemiş ol
ması dolayısiyle müzakere açılamıyacağı yolunda itirazda bulunmuş, bu bakımdan usul müzakeresi 
açılmış, neticede mevzuun müzakeresine geçilmesine ekseriyetle karar verilerek aşağıdaki sonuca va
rılmıştır. 

I - Teklif, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 savılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve geçici 11 nci maddenin kaldırılmasiyle, söz konusu 
68 nci maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «... affa uğramış olsalar da» ibaresinin metinden çıkar
tılması ve bu hükme ilişkin olup gerekli düzenlemeyi yapan geçici 11 nci maddenin de vücuduna 
ihtiyaç kalmamış olması nedeniyle Anayasadan tamamen çıkartılmasını öngörmektedir. 

Af müessesesinin şümulünü kanunlarımız tadat ve tasrih etmiştir. Zaruret olmadıkça istisna
lar yaratmaya mahal olmadığı gibi, Anayasamız dibacesinde, bütün fertlerini, kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak, bölünmez bir bütün olarak görmevi, 10 ncu maddesinde Devletin, kişinin temel hak 
ve hürriyetlerini sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan si
yasi engelleri kaldırmasını ve gerekli şartları hazırlamasını, 12 nci maddesinde hiçbir kişiye, aile
ye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmamasını, 55 nci maddesinde vatandaşların seçme ve seçilme 
haklarına sahibolduklarmı emretmekte, getirilen teklif de bu esasların tahakkukuna imkân hazırla
maktadır. 

Bu anlayış içinde, değişen şartların bir sonucu telâkki edilen teklif Komisyonumuzca da aynen 
benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Tabiî Üye Balıkesir 
Kastamonu Samsun Sezai O'Kan Nuri Demire! 

Ahmet Nusret Tuna Refet Rendeci Müzakerelerde muhalefetini 
bildirdi. İmzada bulunmadı 

Çankırı Diyarbakır Hatay Maraş 
Gürhan Titrek Muhalifim. Söz hakkım Mustafa Delirdi Adnan Karakügük 

'mahfuzdur 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Rize Sakarya Tekirdağ 
Osman Mecdi Agun Mustafa Tığlı Hayri Mumeuoğlu 

Müzakerelerde muhalefetini bildirdi. 
İmzada bulunmadı. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1270) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Milletvekili seçilme yeterliği. 

Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her 
Türk milletvekili seçilebilir. 

Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlı
lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmaması
na rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yap-
mıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu 
hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis ceza
sını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve - taksirli suçlar ha
riç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis ce-
zasiyle veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırzırlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı 
suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş 
olanlar, milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından han
gi memurların ne gibi şartlarla aday olabile
cekleri kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve ast
subaylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday 
olamazlar ve seçilemezler. 

MADDE 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
11 nci geçici maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C, Senatosu (S. Sayısı : 1270) 




