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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRÎNCÎ OTURUM 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nunun tasarısının tümü üzerin'delki 'görüşmeler 
bitirilerek birinci maddenin müzakeresine baş
landı. 

Birleşime ara verildi. 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

Bulgaristan'ı ziyarete gidecek Parlâmento 
heyetine dâhil bulunan Muş Üyesi İsa Bingöl, 
mazereti sebebiyle, seyahate iştiraîk 'edemiyece-
ği cihetle onun yerine yedekte bulunan Bolu 
Üyesi Rahmi Arikan'm, heyete katılmasına dair 
Adalet Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi 
okundu, kabul olundu. 

Bağımsız üyelerden Manisa üyeleri Ferit 
Alpiskender ile Emin Acar'ın, partilerine katıl
dıklarına dair Adalet Partisi Grupu-Başkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi •edinildi. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri 
kabul olundu. Dördüncü maddenin müzakeresi 
sırasında beş üye ayağa kalkarak yoklama ya
pılmasını istediler. Yoklama yapıldı ve salonda 
95 üyenin bulunduğu tesbit olunduktan sonra 
madde üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

Başkan; Kâtip üye Nizamettin özjgül'ün Di
vandan ayrıldığını bildirdiğini ifade ve Kâtip 
Üye Nahit Altan'ı Başkanlık Divanına davet 
etti. 

Dördüncü madde ile ilgili görüşmeler bitiri
lerek madde aynen kabul olundu. 

Tasarıda Millet Meclisince kaibul edilen ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonunca çıkarılan be
şinci maddenin beşinci madde olarak görüşül
mesine dair önerge ka!bul edildi ve madde ka-
•bul olundu. 

Madde numaralarının bu değişikliğe 'göre 
tanzim edilmesi hakkındaki önerge kabul edil
di. 

Altıncı madde ve bununla ilgili önergeler 
okundu. 

Başkanlık Divanı üyelerinin birinin saltçö-
ğunluğun mevcudiyeti hakkında gösterdiği te
reddüt üzerine yoklama yapıldı ve salonda ye
ter sayının bulunmadığı anlaşıldı. 

30 Temmuz 1966 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Fikret Turhangil 
('Sayın Nizamettin öz-
gül'ün muhalefeti sebe
biyle tavzihim eklidir.) 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ueuzal 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 

(Muhalifim, muhalefet şer
him eklidir.) 

Kâtip 
Çanakkale 

Nalhit Altan 

Tutanağa muhalefet şerhi 

29 Temmuz 1966 Cuma günü Cumhuriyet 
Senatosunda af tasarısının 4 ncü maddesi üze
rindeki görüşmelerin yeterliği kaibul olunduk
tan sonra Sayın Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 
saat 18,30 da verilen ve Birleşimin 30.7.1966 
Cumartesi günü saat 10.00 a (bırakılmasını isti-
yen önerge oylanarak reddedildiği sırada Sayın 
Ferid Melen, Sayın Fehımi Alpaslan, Sayın Hay-
ri Mumcuoğlu, Sayın Zihni Betil ve Sayın Şük
ran özkaya ayağa .kalkarak çoğunluğun kal
madığını söylediler ve yoklama yapılmasını is
tediler. Başkanlık Divanı yoklama yaptı ve ha
zır bulunan üye sayısının 95 olduğunu ve ço
ğunluğun bulunduğunu tebliğ etti. Bu tebliği 
hemen takiben Sayın Ferid Melen, Sayın Feh
mi Alpaslan, Sayın Hayri Mumcuoğlu, Sayın 
Zihni Betil ve 'Sayın Şükran özkaya toplantı 
salonunu terk ettiler. Bu üyelerin toplantı salo
nunu terk etmelerini hemen takiben Sayın 
Kudret Bayhan salondan ayrıldılar. 'Salonda 
Adalet Partisine mensup üyelerden (Dışişleri 
Bakanı ile özürlü ve izinli olanlar hariç) başka 
diğer gruplara mensup ve bağımsız hiçbir üye 
yok^idi. Toplantıya bu arada katılan üye de ol
madı. Başkan Sayın Fikret Turhanıgirin, top
lantıya katılan üye sayısı (88) e düşmesine rağ
men, görüşmeleri devam ettirdiğini görünce ve 
toplantıda yeter sayı kalmadığını tesibit ederek 
İçtüzük ve Anayasa karşısında muallel (bir 'mü
zakerenin sorumluluğuna katılmamak için, Baş-
ikana, bu durum karşısında Divandan ayrılmak 
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zorunda olduğumu söyliyerek salonu terk et
tim. 

Durumu böylece tesbit ve tescil ediyorum. 
29 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Kâtiibi 

Dr; Nizaımettin özgül 

30 . 7.1966 
Tutanak Müdürlüğüne 

29 . 7 . 1966 tarihli 94 ncü Birleşimin öğle
den sonraki oturumunda Divan Kâtibi Gazian
tep- Senatörü Sayın Niz,amettin özgürün tuta
nağa dercini talebettiği yazılı isteği muvacehe
sinde aşağıdaki hususun açıklanmasına ve tuta
nakta yer almasına zaruret hâsıl olmuştur. 

(Sayın Divan kâtibi Gaziantep Senatörü Ni-
zamettin özgül dördüncü maddenin kabulün
den »sonra çok kısa bir süre Divanı terk etmiş 
ve Başkanlıkça 'bu husus görülerek. Umumi He
yette mevcut Divan Kâtibi Sayın Nihat Altan 

kürsüye davet olunduğu bir esnada Sayın Ni-
zamettin özgül'ün tekrar yerini aldığı müşahe
de edilmiş ve Sayın Nihat Altan'm Divanda gö
rev alması hususu durdurulmuştur. Beşinci 
maddenin müzakeresi sırasında . Sayın özıgül 
biran için dışarıya çıkıp geriye çantasını almak 
üzere döndüğünde Birleşimi idare eden bana, 
Grupum ısrar ediyor, Divandaki görevime de
vam edemiyeceğim, müsaadenizle ayrılıyorum 
demiş ve yerine Sayın Altan davet olunmuş
tur. Sayın Divan Üyesi Nizamettin özgül'ün 
tutanağa deremi talebettiği şerhte mahiyeti ka
palı- olarak ifade olunan çoğunluk hususu mev
zu edilmemiş, bu husus altıncı maddenin müza
keresi esnasında mevcut Divan üyelerinden bi
ri tarafından tereddüdolarak ifade edilmiş ve 
yoklama yapılmıştır.) 

Yukarıda yazılı hususun tutanağa dercini 
rifia ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 



B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu müstesna 
diğer grup (mensuplarının ve grupu olmıyan 
üyelerin teşrif etmemeleri hasebiyle çoğunluk 
yoktur. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş-

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. 
Saat 10 da Birleşimi açtığımız andan bu ana 

kadar Heyeti Umumiyede nisaba müessir bir 
.değişiklik vâki olmamıştır. Adalet Patisi müs
tesna, diğer grupların katılmadığı görülmüş-

kan, scıbcbi vücutlarının da ortadan kalktığını 
tescil ediniz. 

BAŞKAN — Grup toplantıları 'bulunmak 
ihtimali göız önüne alınarak ve İçtüzüğümüze 
de uygun olarak ekseriyet bulunması ihtimali
ne binaen bir saat sonra toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,20 

tür. Heyeti Umumiyenin ittihaz etmiş olduğu 
kararı tebdil etmek gayrimümkün bulunduğu 
cihetle, alman karar veçhile saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saoti : 11,17 

»>•<€ 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 11,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nahit Altan (Çanakkale) 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Nahit Altan (Çanakkale) 

— • • 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 95 nci Birleşimin saat 10,00 ve 

11,00 toplantılarında bulunan hal aynen devam 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimin dördüncü 
oturumunu açıyorum. 

Yoklama yapmaya lüzum yoktur. Saat 
15 toki açılmada her hangi bir değişiklik vâki 
olmamıştır. Bundan evvelki yoklamanın aynı
dır. (Gelmiy enler belli olsun sesleri) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU " (Kayseri) — 

BAŞKAN — Yeni Adalet Partili üyelerin 
geldiği beyanı ile yoklama yapılması arzu edi
liyor. Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN •— Sayın üyelerin burada olduk

larını işaret etmelerini rica ediyorum. Saat 
15 teki normal toplantının bir saat tehirine 
rağmen Adalet Partisi Grupu müstesna diğer 

etmiştir. Bir saat sonra gelmiyen grupların 
gelmeleri ihtimali düşünülmekle celseyi bir sa
at sonra açmak üzere, ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

Sayın Başkanım, zabıtlara geçsin, bütün Türk 
Milleti bilsin, Parlâmentoda vazife görenler 
kimlerdir. Yarma geçsin. Bunlar Türk Mille
ti, asil Türk Milletinin yarın hesabını göre
ceği meselelerdir. Bu millet bizleri niçin yol
luyor? Vazife görelim diye. Niçin vazifeden 
kaçıyorlar? Bunları tescil buyurun. 

siyasi parti grupları, Divanda bulunan Sayın 
Azmi Erdoğan müstesna diğer sayın üyelerin 
katılmaması hasebiyle çoğunluğun sağlanama
dığı tesbit edilmiştir. 

31 . 7 . 1966 Pazar saat 10,00 da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Di yarbakır), Nahit Altan (Çanakkale) 

2. — YOKLAMA 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

95 NCI BİRLEŞİM 

30 . 7 . 1966 Cumartesi 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
X I . — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın

daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/117, 2/81, 2/144, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223; 
Cumhuriyet Senatosu 1/659) (S. Sayısı : 816) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 7 .1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFAGÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




