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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasanın 162 nci maddesi gereğince ha
zırlanan ve 4951 sayılı Kanuna istinaden ih
das edilen yeni bir Devlet Bakanlığı ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığını da ihtiva eden 
Bakanlar Kurulu listesinin sunulduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Adana eski bağımsız Milletvekili Kasım 
Gülek'in, Milletvekilliğine seçilen Sadi Ko-
çaş'tan boşalan Kontenjan Üyeliğine seçil
miş bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu, bilgi edinildi. 

C. H. P. Grupu Başkanvekilliğinin; Grup 
Başkanvekilleri ile Yönetim Kuruluna seçi
len üyelere dair tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Güven Partisi Grup Başkanvekilliğinin; 
Grup Başkanvekilleriyle Yönetim Kuruluna se
çilen üyelere dair tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

M. B. Grupu Başkanlığının; Grup Başkan 
ve Başkanvekili ile Yönetim Kuruluna seçilen 
üyelere dair tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Başkanlık Divanının; yenileri seçilinceye 
kadar eski komisyonların görevlerine devam 
etmeleri ve Başkanvekilleri ile Divan Kâtip
lerinin iş bölümüne dair kararı okundu ve üze
rinde yapılan uzun tartışmalardan sonra ka
rar kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
desinin kaldırılması hakkında kanun tekli
finin üzerinde yapılan uzun görüşmelerden 
sonra, birinci müzakeresi bitirildi. 

6 Kasım 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime '5 . 11 . 1969 Çar
şamba günü saat 1,35 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,09 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayssri) 

BAŞKAN — 3 ncü Birleşimi açıyorum. 
2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli roğımluğumuz var
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Genel Kurulun; Hükümet Programının 
okunmasına imkân sağlamak üzere 7 Kasım 1969 

Cuma günü saat 16,30 da toplanmasına dair 
Adalet, Cumhuriyet Halk ve Güven pariileri 

— 120 — 
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Grup Başkan ve B asî: an vekili erinin müşterek 
önergesi. 

BAŞKAN" — Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Hükümet programı 7 . 11 . 1969 Cuma gü
nü her iki Mecliste de Sayın Başbakan tarafın
dan okunacaktır. 

Bu sebeple 7 . 11 . 1969 Cuma günü saat 
16,30 da Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
toplantıya çağrılmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının \ 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici t 

maddesinin kaldırılması "hakkında kanun teklifi- j 
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve \ 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 2/888; Cumhuri
yet Senatosu 2/267) (S. Sayısı : 1270 e ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesi, 
geçici 11 nci maddenin kaldırılması ile ilgili tâ
dil teklifinin 1 nci müzakeresi yapılarak kabul 
edilmiştir. 

Değişikliğin siyasi partilerimizin çoğunluğu 
tarafından müspet karşılanışı, Cumhuriyet Se
natomuzda kalma süresi biran evvel karara bağ
lanmasındaki kamu yararı nazara alınarak; j 

1. Tadil teklifinin 2 nci müzakeresinin ya
pılması için gündeme alınmasını; 

2. Bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini içtüzüğün 75 nci maddesi gereğince arz 
ve teklif ederim. ı 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Ahmet Nusret Tuna 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

(1) 1270 e ek S. Sayılı basmayazı 4.11.1969 
tarihli 2 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanı 
Şeref Kayalar 

Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grup Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Senatosu G. P. Grup Başkanvekili 
Sedat Çumralı 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz; 7.11.1969 
günü, yani yarın saat 16,30 da toplanılması ta-
lebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmiştir. Yann saat 16,30 da Yüce 
Senato toplanacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

I BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, takririn 
i aleyhinde mi söz istiyorsunuz? 

j SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
daha övce takririn aleyhinde konuşmak üzere 
ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce Sayın Gür
soytrak istediler. 

I SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa-
| ym Başkan, sayın senatörler, İçtüzüğün 75 nci 

maddesine göre Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı tarafından verilmiş bulunan önerge, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesi
nin kaldırılması hakkında kanun teklifinin bu-

I gün gündeme alınarak konuşulmasını istemekte-
| dir. 

Esasen kanun teklifinin Millet Meclisindeki 
müzakeresinde gerek maddelere geçişte, gerek 
maddelerin oylanmasında Anayasanın 155 nci 
maddesinin istediği 2/3 çoğunluk oyu tesbit 

i edilmemiştir. 
Yine, kanun teklifinin 1 nci ve 2 nci müzake

resi arasında 24 saat bile zaman bırakılmamış 
ve böylece Anayasanın aradığı ivedilikle görü
şülemez âmir hükmüne uyulmamıştır. 

Kanun teklifinin Millet Meclisinden Senato
ya intikalinde Senato Anayasa ve Adalet Komis
yonunun, İçtüzüğün 28 nci maddesinin âcil iş
ler haricolmak üzere kendilerine havale edilen 

| işlerin görüşülmesine ancak 48 saat sonra baş-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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lar, âmir hükmüne rağmen 24 saat sonra müza
kereye başlamakla bir usulsüzlük daha yapılmış
tır. 

Cumhuriyet Senatosunun 1 Kasım 1969 da 
yeni yasama dönemine başlaması için Anayasa 
ve içtüzüğe göre gerek Senato Başkanının, ge
rek komisyonların seçimlerinin yapılması gere
kirken bu seçimler yapılmamıştır. Bu durum
da... 

BAŞKAN — Sayın Grürsoytrak, takrir aley
hinde konuşuyorsunuz, efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Evet, 
Sayın Başkan, takrir aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Takririn gündeme alınıp, alın
maması hususunda aleyhte söz istediniz. Bu hu
dutlar içerisinde lütfetmenizi rica ediyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu hudutlar içerisinde nihayete ge
liyorum. 

... Bu durumda Cumhuriyet Senatosunun ça
lışması ve karara bağladığı hususlar muallel 
bulunmaktadır. 

Avrıca, Senatoda kanun teklifinin müzake
resinde ve maddelerin oylanmasında Anayasa
nın istediği karar nisabı 2/3 oy çoğunluğu tes-
bit edilmemiş bulunmaktadır. 

Bu. devam edegelen Anayasa ve içtüzük hü
kümlerine aykırı davranışlara ilâveten kanun 
teklifinin birinci müzakeresinin üzerinden henüz 
38 saat bile geçmeden ve hiçbir zaruret yok 
iken bugün gündeme alınarak müzakere edilme
sini Anayasanın 115 nci maddesindeki ivedilikle 
görüşülemez âmir hükmüne ve içtüzüğün 75 nci 
maddesine aykırılığı dolayısiyle imkân görme
mekteyiz. 

Sayın senatörler, esasında bu kanun teklifi. 
1 nci müzakeresi sırasında da açıkladığımız gibi 
Anayasanın bütünlüsünü bozması ve temel il
kelerine aykırı bulunması itibariyle kabulünü 
de gayrümümkün gördüğümüzü tekrar ifade 
ederiz. Ayrıca, teklif edilen önerge iki avrı hu
susu ihtiva ettiği için bu bakımdan da görüşül
mesine imkân olmamaktadır. 

Saygılarımızla. 

STERİ ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
söz istivorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi istiyorsunuz efen
dim? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
verilmiş bulunan önergenin görüşülmesine ma
hal olmadığına dair içtüzüğün 58 nci maddesi 
gereğince usul hakkında söz istiyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Lehinde mi, aleyhinde mi? 

BARKAN — Usul hakkında. Buyurun efen
dim, Sayın Atalay usul hakkında. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, bugünkü 3 ncü birle
şimin gündeminde, bütün gündemlerimizde ol
duğu gibi tanzim edilen şekiller mevcuttur. Bu 
şekillerin içerisinde iki defa görüşülecek işlerin 
yeri vardır, ikinci görüşülmesi yapılacak işle
rin yeri mevcuttur. Cumhuriyet Senatosunun 
seçilmiş bir Başkanı olsa idi, gündem tanzimin
de, simdi bir önerge ile gündeme alınması tar
tışması yapılması yoluna gidilecek bir ihmal 
değil. yapıcı bir görüş içerisinde gündemde 
şÖ3 konusu edilen Anayasa değişikliğini göre
cektik. Ve bu görüşmelere lüzum kalmıyacaktı. 
Simdi, içtüzüğün hangi maddesine dayanarak 
biz bu Anayasa değişikliğini gündemimize ala
cağız. Hiçbir içtüzük hükmüne dayandırma
mıza imkân yok. Çünkü ne 70 nci maddeyi isle
terek aradaki su kpdar zaman geçmediği için 
gündeme alınması diyeceğiz, ne de şu gerekçe 
^e divebilecefriz. Halbuki içtüzük hükümleri 
H.î:c zedelenmeden gündemimizde meve/udolarak 
görecektik. Ondan sonra Anayasa - Adalet Ko
misyonu Başkanı haklı olarak, yani içtüzüğe 
göre haklı olarak, şekil bakımından haklı ola
rak bir önerge vererek, beş günlük süre geç
meden görüşülmesini istivebileeekti. Bunu 
içtüzüğe uydurmak mümkün idi. Ama, şimdi 
ikinci defa görüşülmesi, 5 nci gün gelmeden 
yeniden gündemden çıkarılmış, gündeme gir
mesi imkânı olmıyan bir şeyi hangi usulle ge
tireceğiz. G-ercekten görüyorsunuz ki bâzı ha
reketler Cumhuriyet Senatosunu çıkmazlara 
götürebilmektedir. Şimdi bunun hal çaresi Sa
yın Komisyon Başkanının vermiş olduğu öner
geyi ikive ayırarak bir önerge vererek Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığının gündemde bulun
ması iktiza ederken, Anayasa değişikliğine ailt 
yasa teklifinin her nasıl ise gündemde bulun
maması sebebiyle gündeme alınmasını istiyo
rum der, ve bu gerekçe ile gündeme gelir. 
Yoksa, beş günlük süreyi kapatmak ve şu ehem-
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miyetinden dolayı gündeme alınması istemi İç
tüzüğe aykırıdır ve yapılmış bir gelenek mey
dana getirir. 

Bir defa işin aslı yanlış, bir de üstelik bir 
yanlış tatbikat yapmış oluruz, önerge ikiye 
'ayrılacaktır. Birisi, gündemde bulunması ik
tiza ederken gündemde bulunmıyan şu, şu sa
yılı yasa değişikliğinin gündemde yerini al
ması oylanır, gündemde yerini bulur. Ondan 
sonra ikinci önerge verilir, ikinci önergede de 
komisyon eğer verirse ivedilik için İçtüzüğün 
şart koştuğu beş güne lüzum kalmadan bugün 
diğer bütün işlerden önce görüşülmesine karar 
verilmesi istenir. Yolu bu şekildedir. Bunun dı
şında yapılacak bir tatbikat doğru değildir. 

Saygılarımla. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan takririn bir kere daha okunmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, takririnizi izah için 
söz mü istiyorsunuzı 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Müsaade ederseniz kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Tekrar okunmasından daha iyi 
izah etmeniz. Buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, takririmiz 
şöyle, baş kısmını okumuyorum. Değişikliğin si
yasi partilerimizin çoğunluğu tarafından müspet 
karşılanışı, Cumhuriyet Senatosunda kalma sü
resi biran evvel karara bağlanmasındaki kamu 
yararı nazara alınarak bir tâdil teklifinin ikin
ci müzakeresinin yapılması için gündeme alın
ması. Görülüyor ki, şu veya bu şekilde gündeme 
alınmasını talebediyoruz. 

İkinci talep, bütün işlemlere takdimen önce
likle görüşülmesini içtüzüğün 75 noi maddesi 
gereğince arz ve teklif ederim. Bu itibarla tek
lifimiz iki kısmı ihtiva etmektedir, iltifat olun
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz, 
içtüzüğümüz böyle müddet tanıdığı hallerde ka
nunların müzakeresinde muayyen bir müddet 
önce bastırılıp üyelere dağıtılmadan gündeme 
alınamayacağı hususunu burada gelen kâğıtlar
dan - ki bu müddet haricinde, bu müddetten çok 
kısa olarak gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
müzakeresine geçmemiz bir teamüldür. Birçok 
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kanunlar tüzüğümüzün kabul etmiş olduğu müd
detleri Umumi Heyet Kararı ile kısaltmak sure
tiyle müzakereye alınmıştır. Bu teamüldür. Şim
di, takrir iki kısımdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bu beyanla ilgisi yoktur, 60 ncı madde ile bu
nun i'lgisi yoktur. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bir Bâtılı tes
cil ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizi rica ede
yim, şimdi içtüzüğümüzün 75 nci maddesi, ikin
ci görüşme ile birinci görüşme arasında tüzüğü
müz beş günlük müddet tanır. Ama yine aynı 
maddede bu müddetin kısaltılabileceği, komis
yon ve Hükümet tarafından yazılı olarak veri
len bir takrirle istenip Umumi Heyet kararı ile 
bu müddetin kısaltılabileceği de musarrahtır. Bu 
iiibarla bu takrir doğrudur, takriri oylamaya ge
çiyorum. Takrir iki kısımdır. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Başkan 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Baş

kan, birinci talepleri gündeme alınmasıdır. Gün
deme alınması yerine gündemin bu şekilde tan
zimi şeklinde tashih edilirse daha doğru olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Efendim aynı mânayı taşıyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim bir cüm
le ilâve etsinler, gelenek olur. 

BAŞKAN — Tashih ediyorlar, aynı mânayı 
taşıyor diyorlar. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 
sunuşunuz hakkında bir kaç söz söylemek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sunuşumda ne var efendim, 
75 nci maddeyi yanlış mı söyledim? 

MAOİT ZEREN (Amasya) — Zannımca 
öyle. 

BAŞKAN — Doğru söylediğime kaaniim 
efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Niye kısıtlıyor
sunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — isterseniz maddeyi okuyayım. 
«Madde 75. — Tasarı ve tekliflerin iflrinci 

görüşmeleri, birinci görüşmeden en az beş gün 
sonra yapılır, ikinci görüşmenin, beş günden 
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önce yapılmasını yalnız Hükümet veya ilgili 
komisyon gerekçe beyanı ile yazılı olarak isti- i 
yebilir. ikiıci görüşmede tasarı ve tekliflerin 
tümü üzerinde konuşulamaz.» Zannediyorum i 
madde de söylediğimden başka bir şey yok. 

Şimdi efendim; önergenin birinci maddesi, 
tadil teklifinin gündemde olması icabettiği hal
de gündeme alınmamış olması dolayısiyle gün- | 
deme alınmasını istiyor. Bu şekilde mi tashihi- 1 
ni talebe ttiniz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, bir şey hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 
mesele 5 günden iki güne indirilme dikçe gün
deme alınamaz. Gündeme alınması için evvelâ 
bu müddetin kısaltılması lâzımdır. 

MAOİT ZEREN (Amasya) — Usul hakkın
da söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 

MACİT ZEREN (Amasya) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
Bir yanlış tatbikat mı yaptık? Neresini yan
lış yaptık? 

MACİT ZEREN (Amasya) — Müsaade edin 
de izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Zeren usul 
hakkında. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; görüşmeye başladığımız sırada 
Sayın Sırrı Atalay siyasi hakların görüşülme
si hususundaki teklif ile ilgili haklı bir usul 
meselesini buraya getirdiler. Bir mesele bura
ya getirildiğinde getirenin kimliği, getirsnin 
hangi partiye bağlı bulunduğu meselesi dik
kate alınmamak iktiza eder. Teklif doğru ise 
usul meselesidir, yarın bu tekrar karşımıza çı
kacaktır. Ona yanlış bir istikamet vermememiz 
lâzımgelir. 'Sayın Atalay ne dediler? Bu me
sele Cumhuriyet Senatosunun gündemine gir
miştir, başlamış bir muameledir, birinci görü
şülmesi de yapılmıştır. Şimdi nasıl bunun gün
deme alınmasını teklif ediyorsunuz? Mesele 
gündemdedir. Ancak gündemde olan bir me
selenin vaktinden evvel görüşülmesi için bir 
teklifin verilmesi lâzımdır. Dikkat buyurursa
nız, elimizdeki gündemin bir tertibi var. Bakı
nız ikinci defa görüşülecek işler diye bir yer J 

açılmış. Bu da iki kısımda mütalâa edilmiş, 
birinci görüşülmesi yapılacak işler, ikinci gö
rüşülmesi yapılacak işler. Şimdi bu tasarının, 
yani birinci görüşmesini yapmış olduğumuz ta
sarının burada (A) bendinde ikinci görüşül
mesi yapılacak işler meyanında bulunması lâ
zımdı, ama bunun 5 gün geçmeden görüşülme
si için ayrıca bir takririn verilmesi lâzımdı. 
Sayın Atalay bu noktaya haklı olarak işaret 
ettiler. Benim Başkanım ne mütalâada bulun
dular? Şimdi müsaade ederseniz burada yapı
lacak şey, en doğru yol bir zühul olmuştur ve 
fakat mesele gündemdedir, takriri bu şekilde 
oylarınıza arz ediyorum, demesi lâzımdı. Ha
ta üstünde ısrar ayniyle hatadır. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Hata üzerine ısrar yok. Eğer 
ısrar olmuş olsa idi, meselenin düzeltilmesi için 
gayret sarf edilmez idi. Mesele sayın komisyo
nun da Sayın Atalay'ın teklifine iştirakiyle dü
zeltilme yoluna girilmiştir. Başkaca yanlış 
bir işlem yoktur. 

Şimdi takriri bu şekliyle gündeme alınma
sı icabettiği halde alınmamış olması dolayı
siyle gündeme alınması hususu usulünü iste
mektedir ve bu suretle verilmiş telâkki edil
mektedir takrir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum, yani gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bütün işlere takdimen yani öncelikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 1 nci müzakere
sinde Anayasanın aradığı üçte iki çoğunlukla 
oylarınıza iktiran eden, kabul oylarınıza ikti
ran eden T. C. Anayasasının 68 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifinin ikinci 
müzakeresine geçiyoruz. 

içtüzüğümüzün maddei mahsusasına göre, 
ikinci müzakere demin okuduğumuz maddesi
ne göre, ikinci müzakerede tümü üzerinde 
görüşme yapılamaz. Şayet verilmiş olan tadil 
teklifleri varsa bunlar üzerinde yine tüzüğü
müze göre takrir sahibi kısa bir görüşme ile 
takririni izah eder, buna yalnız komisyon ce
vap verir. Tüzüğümüzün 96 ve 97 nci madde
lerine göre. Şimdi 1 nci maddeyi okutmak su
retiyle, son kati oylamadır. Anayasanın aradı-
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ğı çoğunluk temin edilmek suretiyle müzakere
sine geçiyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesi

nin 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 bulunmamasına 
rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmıyan-
lar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmet
lerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerek
tiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giy
miş olanlar ve -taksirli suçlar haricolmak 
üzere - beş yıldan fazla hapis cezasiiyle veya 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriy
le kesin olarak hüküm giymiş olanlar, milletve
kili seçilemezler. 

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

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsu
baylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş her 
hangi bir tadil teklifi olmadığı cihetle madde
nin oylamasına gediyoruz. (A. P. sıralarından 
takririmiz var, açık oy takririmiz var sesleri) 
Birinci maddeyi kabul edenler... (C. H. P. sıra
lacından burada üçte iki çoğunluğa lüzum yok 
Sayın Başkan sesleri) Kabul etmiyenler.. 

BAŞKAN — Anayasanın aradığı çoğunluk
la kabul edilmiştir. (Millî Birlik sıralarından 
kaça kaç sesleri) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Kaça 
fcaç Sayın Başkan... (C. H. P. sıralarından üçte 
iki çoğunluk aramaya lüzum yok, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim açık oy olmadığı için 
tefhime lüzum yoktur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bu bir 
rejim konusudur, söylemek mecburiyetinde
siniz. 

BAŞKAN — işari oyu söylemeye Başkanlık 
mecbur değildir. Açık oy olsa söylenir efen
dim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bu bir 
rejim meselesi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne rejimi efendim... (C. H. P. 
sıralarından üçte iki çoğunluk aranmaz ses
leri) 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Bunu 
122 nin altında bir rakam olarak tescil ediyo
rum. 

BAŞKAN — Altında rakam yok, tekrar oy
lama yapacağım. Kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... 125 kabul oyu vardır efendim. Ka
bul etmiyenler... Sonunda açık oya başvuraca
ğız efendim. Kabul etmiyenler... 23. Kabul et-
miyen oy. 

Madde 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
-ayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 nci 
geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Mad
de Anayasanın aradığı çoğunlukla kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
iT;:n. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de Anayasanın aradığı çoğunlukla kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde leyhte, aleyhte söz istiyen 
sayın üye .. Sayın Azmi Erdoğan lehte. Sayın 
Ural zatıâliniz eskiden istemiştiniz aleyhte. 
Buyurun Sayın Erdoğan. 

AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlar, müzakere
sini yaptığımız Anayasa tadiline mütedair olan 
kanun teklifinin evvelki günkü görüşmeleri sı
rasında lehinde ve aleyhinde serd ve beyan 
edilen fikirleri dikkatlice dinledik. Bu 'konuda 
enine konuda TürMye'miizin bu anda içinde bu
lunduğu sosyal, ekonomik ve siyasal şartların 
da bu kanun teklifi dolayısiyle irtibatlı olarak 
27 Mayıs Devrimini ve neticesini de içine ala
cak şekilde mütalâalar serdedilmiş bulunmakta
dır. Bugün, teklifin iMnci görüşmesi yapılır
ken. muhterem 219 parlömanterin işbu teklifin
den bir sene evvel teklifin istihdaf ettiği gaye-
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nin gerçekleşmesi için Mayıs 1968 tarihinde 
yapılan kısmi ve mahallî Senato seçimleri sıra
sında Türkiye radyoları vasıtasiyle Yeni Türki
ye Partisi olarak, Türk efkârı umumiyesine 
ilân ve bildirmiş idik. Ayrıca, .muhterem par
lâmento üyelerine de keyfiyeti ihtiva eden 
Anayasa tadil teklif ve gerekçesini de sunmuş 
idik. Bir sene sonra 219 parlömanterin imzası
nı havi kanun teklifi yapılırken, parlâmento
nun Meclis kanadından geçmiş ve Yüksek Se
natomuza gelerek bu anda ikinci müzakeresini 
büyük bir vakar, ciddiyet ve hassasiyetle yap
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa izahattan 
sonra, bu tadil teklifinin mevcut Anayasa ile 
ilişkisi ve binnetice içinde bulunduğumuz siya
si şartlara bir nebze değinmek zaruretini his
setmekteyiz. Demokratik hukuk devletinde as-
lolan bütün vatandaşların temel hak ve hürri
yetlerinden eşit olarak istifade etmesidir. De
mokratik rejimlerde zaman zaman ortaya çıkan 
siyasi buhranlar mevacehesinde, sosyal nizamın 
muhafazası olağanüstü tedbirlerle temin yolu
na gitmek normal bir hâdisedir. Ancak, demok
rasinin gelişmesine, tekâmülüne doğru açılan 
bu merhalelerde alınan olağanüstü tedbirler de
vamlı değil, istisnai ve geçici mahiyet taşırlar. 
Esas gaye normal hukuk nizamıdır. Normal ni
zamın yerleşmesi ve istikrara kavuşması için 
olağanüstü halin doğurduğu geçici tedbirlerin 
zamanı geldikçe kaldırılması ve toplumun, re
jimin teminatı olan yeni müesseseleriyle salim 
ve normal hayatına terk edilmesi zaruri ve mec
buri olur. 

Bu itibarla demokrasimizin gelişmesinde bir 
merhale olarak mütalâa ettiğimiz 27 Mayıs 1960 
harekâtından sonra başhyan devrede fevkalâde 
halin ortaya koyduğu tedbirlerin sırası geldikçe 
kaldırılmasına ve yerlerine normal hukuk kai
delerinin ikamesine çalışılmaktadır. Gaye ve 
aslolan normal nizam olduğuna göre, normal ni
zamın yerine fevkalâde statünün devam ve lü
zumu kabul ve müdafaa edilemez artık. Türki
ye'mizde Yüksek Adalet Divanınca hakların
da siyasi mahiyette muhtelif cezalar tertip edil
miş olan şahısların bir kaç merhalede hakları 
realize edilmiş, normal bir seyir takibi ile bu
günkü hale gelmiş ve o gün bir tedbir olarak 
alınan bu müeyyideler zaman zaman tahfif 

edilerek fevkalâde tedbirler hukuk nizamı içe
risinde çıkarılarak normal hukuk kaideleri içe
risinde durumun ıslahına gidilmiş ve son bir 
hareketle de siyasi hak ve hürriyetlerden mah
rum bulunanlara bu hak ve hürriyetlerinin ia
desi safhasına gelmiş bulunmaktadır. Bugün 
siyasi bünyemiz istikrara kavuşmuştur. Bugü
ne kadar çıkarılan kademeli af kanunları, Yük
sek Adalet Divanınca da mahkum edilenlerden 
başka 22 Şubat ve 21 Mayıs olayları dolayısiy-
le mahkûm edilenlere de teşmil edilmiş olmakla 
bu tasarruflardan endişe verici hiçbir netice 
doğamadı. Zaten olamaz, zira demokratik re
jim 1946 ile 1960 devresinde olduğu gibi te
minatsız değildir. Keyfi, idari ve teşriî ta
sarruflara karsa yeni müesseseler kurulmuştur. 
Anayasa Mahkemesi teşriî tasarruflara usul 
dairesinde murakabeye yetkili olduğu gibi si
yasi faaliyetler de Anayasa Mahkemesinin mu
rakabesine bağlanmıştır. Ayrıca, idarenin her 
türlü eylem ve işlemi kazai murakabeye tabi 
tutulmaktadır. Basma ispat hakkı, üniversite
lere muhtariyet, işçilere grev hakları ile mües
seseler nizamı doğmuştur. Bütün teminatlar 
Anayasada mündemiçtir. Özgür olarak çalışan 
müesseseler Anayasanın teminatı altında iken, 
anormal bir hassasiyete kapılarak hissi ve şah
si sebeplerle rejimin geleceğinden endişeye 
düşmek yersiz olduğu gibi, siyasi hakların iade
si halinde bu teminat müesseselerine rağmen, 
demokrasimizin geleceğine şüphe ile bakmak 
kanaatimizce isabetsizdir. Biz Anayasamız ta
rafından kurulan müesseselerin rejimi koru
maya kâfi bulunduğuna, ve nereden gelirse gel
sin rejime aykırı siyasi faaliyetleri ve hareket
leri tasfiye edebileceğine kaani bulunmaktayız. 

Binaenaleyh, siyasi hak ve hürriyetlerin kö
tüye kullanılması diye bir şey olamaz ve bu 
şartlar içinde siyasi hakların iadesinden hiç
bir mahzurun doğmıyacağı tabiî ve aşikârdır. 
Bu arada, Anayasamızın getirdiği diğer bir il
keden bahsedeceğim, o da siyasi mücadelede 
hürriyet ve eşitlik prensibidir. Yeni Anayasa
mız siyasi mücadelede hürriyet ve eşitliği mil
lî iradenin tecellisi için şart olarak kabul et
miştir. Anayasamız fevkalâde şartlar içerisinde 
tedvin edilmiş olmakla beraber, temel pren
sipleri normal şartlar altında Devlet ve cemi
yet nizamının tanzimini ve işletilmesini hedef 
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ittihaz etmiştir. Bu itibarla müzakere konusu 
olan mevzu normal şartlar altında mütalâa edil
diği takdirde yeni Anayasamız bir kısım vatan
daşların siyasi hak ve hürriyetlerinden ilelebet 
mahrum bırakılmasına asla müsait değildir. 
Bütün fertlerin kaderde kıvançta ve tasada 
ortak bölünmez bir bütün olduğu ifade -edil
miştir Anayasada. Bu değişmez ilke muvace
hesinde vatandaşlarımız arasında belli bir 
grupun kıvançta ve tasada ayrı tutulması Ana
yasamızın ruh ve mânasına açık bir aykırılık
tır. Nitekim, 10 ncu maddede her vatandaşın 
kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez ve vaz
geçilmez temel hak ve hürriyetlerine sahi böl
düğü prensip kabul edilmiştir. Aynı maddenin 
ikinci fıkrasında ise, Devlete kişinin temel hak 
ve hürriyetlerini, fert huzuru,, sosyal adalet ve 
hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşamıyacak su
rette sınırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün 
engelleri kaldırmak vazifesini tahmil etmiştir. 
27 Mayıs 1960 tarihinden sonra geçen 9 s-ene 
zarfında şartların normale avdet etmiş olma
sı sebebiyle, Anayasamızın normal şartiar al
tında işlemeye başlamış olan vazgeçilmez 
prensiplerinin muktezasmın yerine getirilmesi 
ve bu sebeple 10 ncu maddenin ikinci fıkrasın
da tahmil eden vazifelerin ifası ve siyasi hak
lardan mahrum olan vatandaşların bu hükmün 
bahşettiği hak ve hürriyetlere kavuşturması bir 
zarurettir, bir görevdir ve bir mecburiyettir. 

Bu bir, ikincisi; işbu Anayasa tadil tekli
fi Anayasanın getirdiği 11 nci maddecinde yer 
almış olan affedilmiş olsalar dahi bir kısım 
vatandaşları siyasi hak ve hürriyetlerden mah
rum bırakan hüküm, insan hak ve hürriyetleri
ni teminata bağlıyan ve beynelmilel demokra
tik hukuk prensipleri karşısında bir temel pren
sip olmayıp olağanüstü hallerin devamı müd-
detince kabul edilmesi zaruri görülen bir ted
bir mahiyetindedir. Tabiî şartlara cevap vere
bilecek temel prensipler yanında, Anayasada 
bu gibi tedbirlere de yer vermiş olması tedvin 
edildiği zamana ait şartların zaruri ve tabii bir 
neticesi olarak ancak kabul edilebilir. Siyasi 
hayatımızın beklenen istikrara kavurması se
bebiyle 10 ncu maddede ifadesini bulan mutlak 
temel prensiplerin tatbik edilmesi artık kaçı
nılmaz bir zarurettir. 

Kişinin temel hak ve hürriyetlerinden olan 
seçme ve seçilme ve siyasi partilere girme 

hakkının ancak kanunla sınırlanabileceğini ka
bul eden 11 nci maddenin son fıkrası bu sı
nırlama ile kamu yaran genel ahlâk, kamu 
düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi se
beplere de olsa bir hak ve hürriyetin özüne 
dokunulamıyacağını katiyetle ortaya koymuş
tur. Bu itibarla, şartların normale avdetinde 
bir ihtilâf olmadığına göre, bir ihtilâf varsa 
o ayrıca münakaşa edilebilir, şartların norma
le döndüğü kanaatinde olduğumuz içindir ki, 
bu noktai nazarımızı arz ediyoruz. 

Geçici 11 nci maddedeki istisnai kayıt 
ve Anayasanın kabulünden sonra affedilmiş 
olan vatandaşların siyasi hak ve hürriyetlerin
den mahrum bırakılmaları, temel hak ve hür
riyetlerin özüne dokunan ve biraz evvel arz et
tiğimiz 11 nci maddenin esasını ihlâl eden bir 
tasarruf mahiyetinde görmekteyiz. Ve aynı za
manda kişi eşitliğini şart koşan Anayasanın 
12 nci maddesi ile de bağdaşamaz. Çünkü 11 nci 
maddenin affedilen bir kasımı hükümlülere si
yasi hak bahşeden birinci cümledeki rüçhani-
yetin Anayasanın kamu oyuna arz edilmesi 
suretiyle kabulünden sonra affedilen vatandaş
lara teşmil edilmemiş olması bir hak ve hürri
yetin zaman kaydiyle tahdidi mahiyetindedir. 
Bu hal mücerret kanun tekniği bakımından da 
hatalı ve adalet hissini rencide eder mahiyet
tedir. Müsaadenizle ufak bir kıyaslama ya
pacağım, eğer, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm 
giyenlerin affı halinde siyasi haklardan istifade 
ettirilmesi Anayasaya uygun bir tasarruf ise, 
bu imkânların getirdiği 11 nci maddenin birin
ci cümlesinin tarif atına uygun olan af tarifle
ri muvakkat dahi olsa diğer vatandaşlara teş
mili icabetler. Binaenaleyh, geçici 11 nci mad
denin kaldırılması ile kanun karşısında kişi 
eşitliği prensibinin sağlanması gerekir. Bu hu
susu incelemeden sonra... 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, biliyorsunuz 
tüzüğümüze göre yazılı konuşmalar 20 dakika
dır. Beş dakikanız var, ona göre toparlayınız 
efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. Anayasamızın 55 nci maddesi, va
tandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun 
olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir, pren
sibini vaz'etmiştir. 56 nci maddede ise, vatan
daşlara siyasi partiler kurma veya kurulmuş 
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siyasi partilere girme eşitliğini sağlamıştır. 
Şimdi Anayasamızda ilkeler bu kadar açık bir 
şekilde vaz'edilmiş ilçen, siyasi mücadele, hür
riyet ve eşitliğini ihlâl edecek şekilde birkısım 
vatandaşların siyasi faaliyet dışında bırakıl
ması, millî iradenin tam ve kâmil mânasiyle te
cellisine engel teşkil eder. Millî irade nazari
yesi budur. Bunun yanında Anayasamız ka
nuni esaslar dair asinde, bütün siyasi fikir ve 
ağırlıkların siyaset teraziside yerini almasını 
istemekte İsrar etmektedir. Nitekim tatbikat
tan bir misal arz edeceğim, Seçim Kanunu do-
layısiyle Anayasa Mahkemesince verilen karar
da baraj lı seçim usulünün birkısım oyların he
der olmasına yol açtığı ve bu suretle yukarıda 
arz ettiğimiz Anayasa ilkelerine aykırı görül
düğünden iptal edildi. Hal böyle iken, birkısım 
vatandaşların hak ve hürriyetlerinden mahrum 
bırakılması ve siyasi dengeden kaldırmak ihti
raslara kurban gitmesi, demokratik ve medenî 
bir bünyenin icaplarına aykırı düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
meden evvel, bugün dünya hukuk nizamı içe
risinde siyasi hükümlülerin durumuna da bir 
nebze değinmeme müsaade buyurmanızı istir
ham ederim. Dünyada mevcut bütün hukuk sis
temlerinde siyasi hükümlülerin durumu, alela
de hükümlülerden ayrı mütalâa edilmektedir. 
Siyasi fikir ve kanaatlerde belirli aykırılık
lar ve siyasi kanaatlerinin bir neticesi olarak 
mahkûm edilenlere daha müsamahalı hüküm
lerin tatbiki insanlık aleminin vazgeçilmez şi
arlarından birini teşkil etmektedir. Çünkü, si
yasi hükümlülerin, diğerleri gibi redaati ah
lakiye ile meluf bulunmadıkları beynelmilel 
hukuk alanında kabul edilen bir prensiptir. 
Halbuki, alelade suçlarda bile, bugünkü hu
kuk kaideleri eski katı cezacı ve intikamcı 
nazariyeleri terk etmiş, fertlerin ıslahına ve ce
miyete kazandırılmasına mütevellit görüşleri 
temel yapmıştır. Bu itibarla, bugünkü hukuk 
anlayışında adi suçlar için ortaya çıkan bir 
insani prensipler neticesinde, bu türlü hüküm
lülere bile cezaları affedilmiş olmaması karşı
sında, memnu hakların iadesi yoliyle açık tutul
muştur. Hal böyle iken, alelade hükümlülerden 
ayrı olarak mütalâa edilen hukuk ve hukukî 
himayeye mazhar bulunan siyasi hükümlülerin 
memnu hakların iadesi müessesesinden ve bu 

müesseselerin bahşettiği imkânlardan uzak tu
tulmaları, beynelmilel hukuk prensiplerine 
de aykırı düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum. Milletimiz tarihte can düşmanlarına bile, 
bugüne kadar, asrın, insanlığın, âlicenaplığın 
ve faziletin en üstün misalini vermiştir. Gaye 
içte ve dışta barış sağlamaktır. Atatürk'ün de 
emri budur. Millî Birlik ve bütünlüğün en sağ
lam temeli iç barıştır. Bütün yaraların şifa
ya kavuşması, bütün şahsi ve siyasi kırgınlıkla
rın ve dargınlıkların izalesi toplumumuza kar
deşliğin ve sevginin hakim olması, muhtacoldu-
ğumıız en sağlam temeldir. Bu itibarla müza
keresini yaptığımız bu kanun teklifinin gayesi 
tam ve kâmil mânada birlik, beraberlik, kar
deşlik ve sevginin tesisi olduğuna tamamiyle 
kaani bulunmaktayız. 

Türk demokrasisinin tarihi gelişmesi, za
man zaman bâzı buhranlı intikal devrelerin
den geçmiş olmasına ve mazi, acı, tatlı birtakım 
hâtıralar bırakmış olmakla beraber, bu safha
lardan daha önce geçmiş olan milletlere nazaran 
daha seviyeli ve daha olgun bir çığırda seyret
mektedir. Bu gelişmenin grafiği başka milletlere 
nazaran insani ölçülere, hak ve adalete ahlâk ve 
fazilete daha yakın bir çizgi takibetmiş ve et
mekte olduğu bir gerçektir. Bu gerçek demokra
sinin geleceğinin parlak devirlere namzet oldu
ğunu da açıkça göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklifle, demok
ratik tekâmülün bir merhalesinin daha milletçe 
idrak edileceğine inanmaktayız; ayrıca istikba
lin mesut Türkiye'sine bir adım daha yaklaşma
sına medar olacağına inandığımız bu teklifin, 
Yüce Senatomuzca tasvip göreceğine emin bu
lunmaktayız. Cümlenize hürmetler sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Ural, aleyhinde söz iste
miştiniz. Buyurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; oyumu ne yolda kullanacağı
mı ifade etmek ve bunun nedenlerini açıklamak 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Kin ve 
intikam duygulariyle meşbu bir insan olmadığı
mı, beni yakından tanıyanlar zannederim ki, tes
lim ederler, söylerler. Fikir suçlarından veya si
yasi sebeplerle insanların sürgünlerde yaşama
sını, hapiste ebediyen kalmasını katiyen uygun 
görmem. Eski demokratlarla veya bu kanundan 
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faydalanacak diğer kişilerle medeni münasebet
lerim vardır; iyi münasebetlerdir, karşılıklı sev
gi ve saygıya dayanır. Ama ben 27 Mayısın meş
ruiyetine inanıyorum. Anayasasını da yürekten 
kabullenmiş bir insanım. Getirilen Anayasa de
ğişikliği ise, demokratik usulleri takibeden bir 
restorasyon hareketidir. Restorasyonları neyin 
takibettiğini takdirlerinize sunuyorum. Bir 
Fransız : «Zifaf, biftek ve ihtilâl kansız olmaz» 
demiş. Bizim 27 Mayıs ihtilâlimiz kansız, beyaz 
eldivenli bir ihtilâl olarak nitelendirilmişti. An
laşılıyor ki; bu restorasyon; Allah esirgesin, Al
lah göstermesin, fakat gelecekte bu memlekette 
ihtilâl yapacak olanları, bu işi mutlaka Fransı-
zın tarif ettiği üzere yapmaya doğru teşvik ve 
davet yolundadır. 

Bu Anayasa değişikliği teklifi Anayasanın 
metninden sayılan başlangıç kısmını dinamitli-
yen, onu tümüyle tahribeden bir tekliftir. Ana
yasaya aykırıdır kanaatindeyim. (A. P. sırala
rından Allah, Allah sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ural, bir dakika efendim. 
Burada normal düzen içerisinde, demokratik dü
zen içerisindeki şartlar konuşulur... 

SAFFET URAL (Devamla) — Burada her 
şart konuşulur Sayın Başkan. Ben : «Allah esir-
gesinı Allah göstermesin» dedim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka, bu kürsüden demokratik düzen aleyhine her 
hangi bir düşüncenin ifadesi zannedersem, bu 
kürsüye şeref kazandırmaz. 

SAFFET URAL (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan, ama o şartlan yaşatacak hali ısrarla, 
devam ettirmekte bu kürsüye, bu büyük toplu
luğa, Senatoya yakışmaz. Rica ederim Sayın 
Başkanım söylediklerimi müdrik bir insan ola
rak konuşuyorum, ihtilâl tahrikçiliği yapmıyo
rum, reddediyorum, ama siz hâlâ sözümü kesi
yorsunuz. «Allah esirgesin» diyorum. 

BAŞKAN — Ben yalnız bir hususu tesbit 
ediyorum efendim. 

SAFFET URAL (Devamla) — Bütün bunla
ra rağmen şartları hazır olduğunda, her memle
kette ihtilâl olur. (A. P. sıralarından yaşa ses
leri ve anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

SAFFET URAL (Devamla) — «Bu teklifle 
Anayasa çiğneme fiilî olmaz, olmamıştır, olmıya-

caktır» fikrini yerleştirmeye matuf bir tekliftir, 
bu. Dünkü iktidarı temize çıkardınız mu bugün
kü ve yarınki iktidarları Anayasa çiğnemeye, 
bir diktatörlük kurmaya teşvik etmiş olursunuz. 
Bununla korkma, çiğne, bir darbe olsa bile ilk 
baskında bir şey olmazsa yine af çıkar, suçunu 
yeniden işliyebilmek için seçme ve seçilme hak
kını kazanırsın, demek olacaktır. 

Esasen bugünkü iktidar bu Anayasayı bir 
türlü sevememiştir. Ona aykırı kanunlar çıkarır, 
tatbikatı Yüksek Seçim Kurulu, Danıştay veya 
Anayasa Mahkemesi bozunca ise, Anayasa Mah
kemesine ve diğer Anayasa kuruluşlarına ver 
yansın eder. Onları haksız yere çürütmeye gay
ret eder. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Çok ya
zık. 

SAFFET URAL (Devamla) — İçtüzüğümü
zün açık ve sarih emri olmasına rağmen Sena
to Başkanı seçilmeden, komisyon seçimi yapıl
madan bu Af Kanununun getirilişi bile, ilerde 
Anayasa Mahkemesi bunu bozarsa, bütün suçu 
ve günahı Anayasa Mahkemesi gibi vazifesi bü 
tün burada yapacağımız usulsüzlükleri ve ço
ğunluk tahakkümünü bozmak olan, bir yüce 
müesseseyi çürütmeye matuftur. Bu iktidar sa
dece sandıktan çıktım diyor, başka hiçbir şey 
elemiyor. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Kurban 
olayım o sandığa. 

SAFFET URAL (Devamla) — Evet san
dıktan çıkmak bir hünerdir, bir başarıdır, in
sanlara ve topluluklara bâzı haklar ve salâhi
yetler verir. Ama kayıtsız şartsız hâkimiyet 
hakkı vermez. Sandıktan çıkan çoğunluk tek 
başına millî hâkimiyetin temsilcisi olamaz. Ana
yasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Yargı
tay, Danıştay, TRT ve üniversite özerklikleri 
de sandıktan çıkmadır. Ordu da sandıktan çık
madır ve her biri Millî Egemenliğin unsurları
dır. 

Değerli arkadaşlarım, af aman diliyen için 
belki bir atıfettir. Ama bugün affı sağlanan ki
şiler suçlarını hiçbir zaman kabul etmemişler
dir. O halde ikinci bir şık kalıyor. Yanlış ve 
haksız olarak mahkûm edilmişlerdir. Bu Meclis 
işte onu düzeltiyor. Gerçek bu değildir arka
daşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın dibacesi 
benim için bir meçhul asker âbidesinin kitabesi 
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gibidir. Bir meçhul asker âbidesini ziyaret et
tiğiniz zaman o kitabenin önünde düğmenizi 
ilikler huşu ile eğilir ve okursunuz: «Dur yol
cu» der, «bilmeden gezdiğin, bastığın bu top
rak bir devrin battığı yerdir» der (Gülüşme
ler) Der oğlu der... Bir şey söyler. Evet güler
siniz, hazindir. Anayasa dibacesi de: «Dur poli
tikacı, politika sahasına girerken dikkatli ol, 
eğer bir gün tutum ve davranışlarınla Anaya
sa dışına düşersen seni de kötü bir âkibet bek
ler. Böyle bir âkibet bir zamanlar birinin ba
şına gelmiştir» der. Tabiî hatırlamak istemez
siniz, Allah hatırlıyacağınız günleri de getirme
sin. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

SAFFET URAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum. Bu kanun 
teklifi ile, değişikliği ile, iki şeyden biri olmak
tadır. Ya eski Demokrat Parti iktidarının meş
ruiyeti tasdik edilmekte veya şu Cumhuriyet 
Senatosu topluluğunun gayrimeşruluğu ilân 
edilmektedir. (A. P. sıralarından müdahaleler) 
Ben bu Meclisin meşru olduğuna, ben bu Mec
lisin... 
R.EFET RENDECİ (Samsun) — Cumhuriyet 

Senatosuna gayrimeşru diyor. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ural. (A. P. 

sıralarından müdahaleler) Müsaade buyurun 
efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ko
nuşma hürriyetine sık sık müdahale etmeyin 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz karışmayın, Başkan vezife-
sini yapar. 

SAFFET URAL (Devamla) — Başkan ta
rafgirdir vazifesini yapar. 

BAŞKAN — Her hangi bir sadet dışı gö
rüşmeye intikal ederse hatibe Başkan müdahale 
etmeye mecburdur, vazifesidir. Veya Yüce He
yeti müzakerede bir gürültüye sebebolabilecek 
şekle sokmaya matuf bir görüşme, bir kelime 
ifade edilirse bunun tashihini Başkanlık yap
maya mecburdur. 

Şimdi efendim, ben yanlış anlamadımsa, af
federsiniz, gayrimeşru Adalet Partisi mi dedi
niz, Demokrat Parti mi dediniz? Onu anhyamâ-
dım efendim. Affedersiniz;. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Cumhuri
yet Senatosunu gayrimeşru yaptı. 

SAFFET URAL (Devamla) — Ben ya eski 
Demokrat Parti iktidarı meşrudur yahut bu
günkü iktidar, bugün bu Meclis meşrudur de
dim, iki şiktan biridir dedim. 

BAŞKAN — Bunu mu dediniz? 
SAFFET URAL (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim, devam edin. 
SAFFET URAL (Devamla) — İşte bütün 

bu arz ettiğim sebeplerden ötürü bu Anayasa 
değişikliğini benimsemiyorum. Oyumu ret oyu 
olarak kullanacağım. Bundan ötürü huzur içe
risinde bulunacağım. Bu kararın Türk Milleti
ne hayırlı ve uğurlu olmasını candan dilerim. 
Sağ olun, var olun. (Tabiî üyeler, kontenjan sı
ralarından alkışlar) 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, ben oyumu ne şekilde arz edebile
ceğime dair konuşma yapmak istiyorum. İçtü
züğün 108 nci maddesine göre... (A. P. sıraların
dan, müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde lehte, 
aleyhte birer kişiye söz verdim. Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 68 nci 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Hikmet 
İşmen'in söz istemesi İçtüzüğe uygundur, ver
meye mecbursunuz, 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 
nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun tekli
finin müzakeresi bitmiştir. Tüzüğümüze göre 
lehte - aleyhte birer sayın üyeye söz verdim. 
Ama Tüzüğümüzün bir başka maddesi, şimdi 
açık oylamaya geçileceği için, sayın üyelerden 
en çok iki kişiye oyunu ne yolda kullanacağına 
dair izahat verme hakkını tanımıştır. Oylama
ya geçiyoruz da onun için daha sonra vermek 
mecburiyetindeyim. 

Sayın İsmen buyurun efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; eğer imkânım ol
saydı bu teklifin birinci görüşülmesinde görüş
lerimi daha uzun açıklamak imkânını bulacak
tım, 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Millet size 
vermiyor. 
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FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — Fa
kat ne yazık ki olmadı. Ben de şimdi kısaca, 
vakitlerinizi alacak değilim, üç - beş dakika içe
risinde neden aleyhte oy vereceğimi açıklamak 
istiyorum. 

Anayasamızda yapılan bu değişiklik konusu 
aylardan beri her yönüyle enine boyuna tartı
şılmış bulunuyor. Parlâmento üyelerinin oldu
ğu gibi bütün kamu oyunun da derinlemesine 
bildiği bu tartışmaları artık zaten uzatmaya da 
lüzum yoktur; karar hemen hemen alınmış gi
bidir. Ben yalnız bu konu üzerindeki esas, özü
nü teşkil eden iki önemli nokta üzerinde dura
cağım. 

Biraz sonra kabul edeceğiniz bu değişiklikle 
getirilen, Anayasamızın ve onun dayanağı olan 
27 Mayıs hareketinin mahkûm ettiği şahıslara 
siyasi hakları da geri verilmek, tekrar Parlâ
mentoya girmelerine imkânlar sağlanmak isten
mektedir. Bu teklifin Parlâmentoya getirildiği 
1969 Mayıs ayında yani genel seçimlerden önce 
teklife taraftar parlömanterlerin Türk halkının 
dikkat nazarını olumsuz yönlere çekmek ve böy
lece yaklaşan seçimlerde bu teklife taraftar va
tandaşları etkilemek ve kendilerinin tasarladık
ları birtakım hesapları gerçekleştirmek gayre
tinde oldukları düşünülebilirdi. Bu çabaları 
sürdürenlerin bugün hayal kırıklığına uğra
dıkları görülüyor. Bütün bu olaylar özellikle 
seçim sonuçlan Yassıada mahkûmlarına siyasi 
haklarının geri verilmesinin memlekette bir re
jim buhranı yaratmıyacağmı meydana çıkar
mıştır. Çünkü sayın senatörlerin de çok iyi ha-
tırhyacağı gibi bu şahıslar bütün ağırlıklariyle 
seçim mücadelesine fiilen katılmışlar, fakat va
tandaş tarafından hiçbir şekilde önemsenmemiş
ler ve hiç etkili olmamışlardır. Nitekim bilin
diği gibi Y. T. P. seçim kampanyasını münha
sıran bu noktaya dayamış beklediği sonucu ala
mamıştır. 

Ayrıca seçim kampanyasında 27 Mayıs ha
reketinin hükümlüleri eski demokratların, se
çim kürsülerinde bile konuşmaları vatandaşlar
da hiçbir alâka uyandırmamıştır. Bir kısım sağ
cı basının da bu yöndeki çabaları yine hiçbir 
sonuç vermemiştir. 

îşte sayın senatörler, 27 Mayıs hareketinin 
meşruluğunun en açık delili de budur. Vatan
daş her gün artan hayat pahalılığı ve zorlaşan 

geçim şartlarının karşısında, bu ezici ekonomik 
ve sosyal sorunlara, bugün hüküm süren zihni
yetin temsilcilerine, birkaç da Yassıada hüküm
lüsü eklemenin hiçbir çözüm getirmiyeceğine 
inandığını açıklamıştır. Seçimlere katılma ora
nının düşüklüğü bunun açık bir delilidir. 

Sayın senatörler, 'ancak ne var ki, Anaya
samızda yapılacak bu değişiklikle, Anayasamı
zın meşruluğu, zedelenmek istenmektedir. Az 
önce ifade ettiğim gibi fiiliyatta geçerliliği ok 
madığına inanmakla beraber böyle bir kasıt 
güdülmesine ve de uygulanmasına tamamen 
karşıyım. 

ikinci nokta olarak, bu teklifin görünüşteki 
gerekçesi bakımından da samimiyetsiz olduğu 
kanısındayım. Fikrinden ötürü, siyasi eylemle-
rinden, inançlarından ötürü, insanların siyasi 
haklarından ebediyen mahkûm edilmesi elbet
te ki, doğru değildir. Af edildikleri zaman si
yasi hakları da geri verilmelidir. Ancak bu ge
rekçenin geçerli olabilmesi için bunun yalnız
ca belirli küçük bir grupa imtiyaz tanımak 
şeklinde değil, hiçbir ayrım yapmadan bütün 
fikir suçlarına ve siyasi mahkûmiyetlere teş
mil edilmesi ve uygulanması gerekirdi. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Öyle oldu, öyle yapıldı. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Oysa ki, bu teklif... Bir dakika müsaade buyu
run, övle olmuyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın İsmen siz de
vam edin, ben müdahale ederim efendim, size 
söz atarlarsa. 

FATMA HtKBPîT İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan, dikkatlerinizi 
çekmek için ben müdahale ettim. 

BAŞKAN — Buvurraı siz devam edin efen
dim. Lütfen hatibi dinliyelim efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Oysa bu teklif, bu bakımdan noksandır. Bu 
teklifle birlikte 141 - 142 nci maddelerden mah
kûm olanları da kaüsıyan bir af kanunu geti
rilmesi gerekirdi. Bu yapılmamıştır. Bu yapıl
madıkça da bu teklifin samimiyetine inanma-
va hiçbir suretle imkân yoktur. Doğrudan doğ-
rava küçük bir azınlığı korumak ve onlıarm 
-Tiq+,%nnı. isteklerini yenine getirmek ve san
dıktan çıkma çoğunluğuna dayanmaktan baş
ka hiçbir şey değildir. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Komü
nistlere af yok. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Bu itibarla... 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Bu itibarla bu belirttiğim nedenlerden ötürü 
oyumu kırmızı vereceğim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sen 
zaten kızılsın. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Mensu
bu bulunduğum Y. T. P. ni itham edici ifadede 
bulunmuştur, sataşma vardır, söz istiyorum. 
(A. P. sıralarından sataşma var sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan sataşma mı ol
duğu iddiasındasınız? Ne dedi efendim? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efen
dim, sayın hatip konuşmasında Y. T. P. nin es
ki Demoprat partililerin yardımını temin etmek 
için kesif bir faaliyet göstermiştir, dediler. Bu 
hilafı hakikat bir görüştür. Müsaade ederse
niz spıtasma vardır, söz istiyorum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Doğru doğru. 
(C. H. P. sıralarından doğru sesleri) 

BAŞKAN — Bunu kabul etmiyorsunuz? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bu par 
time bir sataşmadır. 

BAŞKAN — Partiye bir sataşma telâkki 
ediyorsunuz buyurun efendim. Muhterem arka
daşlarım müzakerenin selâmeti için sükûneti 
muhafaza etmenimi hassaten istirham ediyo
rum. 

Sayın Erdoğan kısa olsun lütfen. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bir siyasi partinin Se
natoda mümessili bulunan bir sayın arkadaşı
mız, burada Anayasa tadiline mütedair olan 
işbu kanunun son oylaması sırasında ne türlü 
oy vereceğini beyan için, izah için söz almış 
bulunuyor ve bu kürsüde bir indi mülâhaza ile 
bâzı gayeleri temin şeklinde veyahutta o gaye
nin hiç olmazsa biraz izah edilmesi dahi, bir 
kârdır kaziyesiyle burada, bir beyanda bulundu 
ve bu gayenin dışında da, ayrıca bir partiyi yi
ne indî birtakım düşünelerle itham etti. 

Ne dedi «Y. T. P. eski Demokrat Parti 
mensuplarının yardımını temin etmek için se
çim stratejisini bu fikre istinadettirmiştir.» 

6 . 11 . 1909 O : 1 

Muhterem arkadaşımız siz bunu nereden çı
karıyorsunuz? Evvelâ bunu söyliyelim, bunu 
nereden çıkarıyorsunuz? İnsan bu mukaddes 
kürsüde bir iddiada bulunduğu vakit o iddiası
nı sağlam temellere istinadettiirmesi lâzımdır. 

Şimdi, benim deminki konuşmamı sayın ar
kadaşım eğer dinlemiş olsalardı, bendeniz bunu 
izah ettim, kronolojik bir izah yaptım burada; 
dedim ki, 219 muhterem parlömanter arkada
şımın bu kanunu teklif etmeden bir sene evvel, 
•-az böyle bir Anayasa tadiline lüzum olduğu 
iddiasını Türkiye radyolariyle Türk efkârı 
umumiyesine bildirdik. Bütün izahımızı da hu
kukî gerekçelere istinadettirmek suretiyle bu
rada bir konuşma yaptık. Dinlemediler, çün
kü işlerine gelmez. Biz bu toplumda kardeşli
ği, beraberliği ve Anayasanın kurmuş olduğu 
ilkelerin müdafaasın-», yapıyoruz. Filân parti
den yahut geçmiş iktidarların fertlerinin yar
dımını temin etmek mâksadiyle değil; C. H. P. 
Ti muhterem arkadaşlarım da bu kanunun, bu 
fadi!in gerçekleşmesi için oy kullanıyorlar, on
lar muhtaç mıdırlar onlara? Yoksa sizler; sizler 
dediğim demin burada konuşan muhterem arka
daşımı söylüyorum. Bu kanun teklifini müs
pet karşılıyanlar, böyle mi itham ediliyorlar? 
Yani bir çıkar ithamı karşısında bulundurmak 
her halde size şeref getirmez. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şimdi... 

FATMA İSMEN (Kocaeli) — Buradan 
bir iki söz söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim bitmiştir mü
zakere. 

Muhterem arkadaşlarım Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 68 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 11 nci geçici maddesinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin oylaması
na geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi Anaya
samızın 155 nci maddesi «Anayasa tadilâtının 
ancak her iki Meclisin 2/3 ekseriyetinin ka
bul oyu kullanması suretiyle mümkün ola
bileceğini» ifade etmektedir. Binaenaleyh şim
di kanunun tümü üzerindeki kati oylamaya 
geçerken Anayasamızın 155 nci maddesinde 
derpiş edilen 2/3 çoğunluğun Meclisimizde 
122 olduğunu ve kanunun tümünün kabulü 
122 kabul oyu ile mümkün olabileceğini arz et
mek isterim. 
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Şimdi oylamanın açık oyla yapılmasına mü
tedair bir takrir vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1270 sayılı teklifin açık oylamaya (Esami 

okunmak suretiyle) tâbi tutulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

6 . 11 . 1969 
1. — Mustafa Bozoklar 
2. — Orhan Tuğrul 
3. — Nuri Demirel 
4. — A. Demir Yüce 
5. — Mehmet Güler 
6. — Cemalettin İnkaya 
7. — Ziya Termen 
8. — Ruhi Tunakan 
9. — Hüseyin Avni Göktürk 
10. — Nusret Tuna 
11. — ilyas Karaöz 
12. — Tevf ik Kutlar 
13. — M. Nuri Ademoğlu 
14. — Orhan Kürümoğlu 
15. — Enver Işıklar 
16. — isa Bingöl 
17. — Kemal Turgut 
18. — Akif Tekin 
19. — Orhan Kor 
20. — Ref et Rendeci 
BALKAN — Tüzüğümüzün aradığı... 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, kanunun birinci müzakeresinde esasen bu 

karara vanlmuştı. Binaenaleyh o karar (mevcut 
olduğuna göre yeni bir karara zaruret var mı? 

BAŞKAN — Zaten otomatiktir açık, oylama,, 
Takrire göre otomatiktir yapılıyor, efendim. 

Şimdi isim okunmak suretiyle açık oylarmı-
zz kanunu arz ediyorum. 

(isim okunmak suretiyle oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üye var 
mı .. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Lütfen ret oyumu tesbit ediniz. 

BAŞKAN — Oylama esnasında salona giren 
sayın üye var mı? Oyu tesbit edilmiyen sayın 
üye var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanınım 
bir ricası vardır; komisyonların biran evvel 
teşekkül etmesi için grupların komisyon liste
lerini Başkanlık Divanına vermelerini rica ede
rim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
denin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
nin açık oylamasına 150 sayın üye iştirak et
miş 127 kabul ve 23 ret oyu çıkmış ve teklif 
kanunlaşmıştır. (Alkışlar.) 

Milletimize ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

5. — SEÇİMLER 

BAŞKAN — Sayrn üyeler birleşime devanı 
ediyoruz. 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN — Komisyonlara üye seçimi var
dır. Henüz çeşitli parti grupları aday listeleri
ni Başkanlığa veremedikleri için bu seçime ge
çemiyoruz. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşları kıs
mında 2 numarayı işgal eden Anayasa Mahke
mesine bir yedek üye seçimi vardır. Anayasa 
Mahkemesine bir yedek üye seçimine geçiyoruz. 
Şimdiye kadar iki tur yapılmıştır, 3 ncü tura 
geçiyoruz. 

Fakat, salonda tüzüğümüze göre müzakere 
nisabı kalmamıştır. Bu itibarla 7 . 11 . 1969 Cu
ma günü saat 16,30 da toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

i^&<t 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi vs 11 nci maddesinin kaldı
rılması hakkında kanun teklifinin tümünün açık oylama sonucu. S. Sayısı 1270 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mdhmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAK 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

4YDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 150 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 23 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 31 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö, Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Y"alçuk 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağiı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

edenler] 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyuırt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçüik 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

- . 1 3 4 — 
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MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

TABİÎ ÜYE 
TTahri Özdilek 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

DİYARBAKIR 
Selâhatt in Cizrelioğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnelbeyM 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
CJemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 

Mansur Ulusoy 

BURSA 

Saffet Ural 

[Oya hatılmıy anlar] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
\GlRESUN 

İhsan Topaloğlu 
HATAY 

Enver Bahadırh 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

KIRŞEHİR 

Halil özmen 

[Açık üyelikler] 
Esfeişehir 
C. Bşk. lığımea S. Ü. 

Yekûn 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

İ. Etem KarakapıcT! 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
3 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 11 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçilini, 
!2. — Anayasa Mahkemesine <bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl üye 

seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet İSenatoisu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 'arasında 
•akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato ^araş-
tırmîası istiyen önergesi (10/23) 

!2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü Îsrtanfburda vukuibulam olaylara dair 
Senato iaraştırması isıtiyen önergesi (10/26) 

3. — Anayasanın 84 ncü ımaddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Baışfcanvekillerinin Ge
nel Kurul (görüşmelerine katılıp katılamıyaeak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Livanı kararı . 

4. — Cumhuriyet (Senatosu Talbiî Üyesi Meh
met özlgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığında 
görevli Yaşar Tunagür^ün faaliyetleri hakkında 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/28) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın, 'Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
îbınm ve (A) fıkrasının 1 ntei, 2 nci ve !3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaıldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5,18, 11, 13, 14,15, 17, 54, 
56, 59, 60, '72, 73, 74, 120 v e 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ' (2/211, '2/255) 
(S. Sayısı : 1272) (Dağıtma ıtarihi : 28.5,1969) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, j8 Temmuz 1969 (günü Kayse
rimde vukubulan hâdiselere dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/30) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. _ 5434 Sayılı T. C, Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun (teklifimin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla<rı 



raporları. (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 
Senatosu 2/269) (S. ISayısı : Ü273) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 5 . 1969) 

2. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirümesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kaJbul 
olunan metnii ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Millî Savunma, Malî ve iktisada işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayı
sı: 1274) (Dağıtma tarihi: 28 . 5 . 1969) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
nıi'rköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Ka
nunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve ik
tisadi işler Komisyonu raporu ile Anayasa ve 
Adalet Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/392; Cum
huriyet Senatosu 1/999) (S. Sayısı: 1275) (Da
ğıtma tarihi: 31 . 5 . 1969) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin 
topraklarından akan nehirlerin sularından fay
dalanmada işbiMiği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Kamisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 
(S. Sayısı: 1276) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1969) 
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