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3/— DEMEÇLER YE SÖYLEVLER 373 
1. — Başkanın; geçen birleşimde is

tanbul Üyesi Ekrem özden'in geçen tuta
nak hakkında söz alıp, yapılan oylal 
manın neticesinin rakamlarının bildiril-
mediğini beyan ettiğine ve İçtüzükte 
muayyen haller dışında işari oylama so
nuçlarının rakamlarının bildirilmesine dair 
bir kayıt ve mecburiyet bulunmadığına 
dair beyanı 373:374 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen Üye 
Kasım Gülek'in, vefatını öğrendiği En-
denozya eski Cumhurbaşkanı Sukomo 
hakkında demeci. 374:375 

3. — içel üyesi Lûtfi Bilgen'in, Baş
bakan Süleyman Demir el'in Anayasanın 
'bir maddesi gereğince Parlâmentoya gir
miş bulunan Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
üyeleri hakkındaki beyanlarına dair de
meci. 375:378 

4. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'-
nin; üç yüz kadar Orta - Doğu Teknik 

Sayfa 
Üniversitesi öğrencisinin, yanıltılmış bir
kaç işçi ile Ankara Sanayi Çarşısın
da meydana getirdikleri olaylara dair 
demeci. 378:379 

5. — istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine'nin; Resmî Gazetede kanunların 
Cumhuriyet Senatosundan çıkış tarihle
rine göre neşredilmediğine, bundan vatan
daşların büyük kayıplara uğradığına dair 
demeci. 379:380 

4. — BAŞKANLIK jDİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 380,382 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısını görüşmek üzere, tasarının 
havale edildiği komisyonlardan üçer üye
nin iştirakiyle bir geçici Komisyon ku
rulmasına dair Enerji ve Tabiiî Kaynak
lar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın öner
gesi. 380:381 

2. — Diyanet işleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında kurulmuş bulunan Araştırma Ko
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sına dair Komisyon Başkanlığı yazısı. 381 
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srnın 25 ndi yıl dönümünde San Fran
cisco'da tertiplenen kutlama törenine, 
Dışişleri Bakanlığınca Hükümetimizi tem-
silen, Cumhurbaşkanınca S. Üye Feridun 
Cemal Erkin'in gönderilmesine dair ya
zının sunulduğu ve Anayasanın 78 nci 
maddesi gereğinin yapılması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresi. 381 

4. — 1188 sayılı Kanunun şekil yö
nünden iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 381:382 

5. — Görüşme süreleri bitmek üzere 
bulunan kanun teklif ve tasarılarının 
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müzakerelerine imkân sağlamak maksa-
diyle Genel Kurulun Çarşamlba ve Cuma 
günleri de toplanmasını istiyen önerge. 382:383 

5. — jSEÇİMLEK 382,383 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkan se

çimi. 382,383:385 

6. ̂ _ SORULAR VE CEVAPLAR 385 
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VAPLARI 385 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 

Mucip Ataklı'nın, bir radyo ve televiz
yon okuluna dair yazılı soru önergesi 
ve içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu'nun cevabı (7/643) 385 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Ekrem özden; içtüzüğün 
11 nci maddesine istinaden geçen tutanak 
hakkında söz alarak, geçen birleşimde yapı
lan işari oylamada Başkanın, içtüzüğün 
1066 ncı maddesine uygun uygulamada bu
lunmadığına, bunun Anayasa Mahkemesince 
iptal sebebi olacağına dair beyanı üzerine; 
Başkanın, konuşmalarının 115 nci madde ile 
ilgili olmadığı, içtüzüğün 6 ncı maddes'inâıi 
6 ncı fıkrasına mümas bulunduğu yolundaki 
ikazı üzerine, konuşmacı kendisinin de kas-
dının bu olduğunu bildirdi. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; son günlerde 
memleketin her tarafında kuraklık olduğu
nu, hayvan yetiştiricilerin büyük sıkıntılara 
ve kayıplara uğrıyacağını, buna bugünden 
tedbir alınması gerektiğini ifade etti. 

Devlet Tiyatrosu kuruluş kanunu tasarı
sının, evvelce Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kanunu tasarısını görüşmek üzere 
teşkil edilen Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker'in önergesi okundu, kabul edil
di. 

İller Bankası ve sorumlu kişiler hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonunun çalışmala
rına İstanbul'da da devam edebilmesi için 
üyelerinin izinli sayılmalarına dair komisyon 
başkanlığı tezkeresi okundu, kabul olundu. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna henüz se
çilmemiş bulunan bir üyesinin seçiminin gün
deme alınmasına dair önergesi okundu ve se
çimin .gündemin ikinci maddesine alınması ka
bul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi için 
yapılan yedinci seçim turunda da adaylardan 
hiçbirisi yeter çoğunluk oylarını alamadık
ları görüldü. 

Beş üyenin isteği üzerine yapılan yokla
mada salonda yeter çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından, birleşime 23 Haziran 1970 Salı 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere, saat 
18,00 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Âdil Ünlü 

Kâtip 
Manisa 

Boğan Barutçuoğlu 
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SORU 

Yazdı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana "üyesi 

Nuri Âdemoğlu'nun, Ankara, istanbul ve İzmir 

vilâyetlerindeki hastanelere dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/677) 

GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve teşki

lâtı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/132; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1128) (Anayasa ve 
Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet : 22 şer gün) 

RAPORLAR 
2. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 

hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(Millet Mecisi 1/77; Cumhuriyet Senatosu 
1/1122) (S. Sayısı : 1449) (Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1970) 

3. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari
hi. : 18 . 6 .1970) 

4. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kurulusu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
Sayısı : 1451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1970) 

5. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Senatosu 
1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6.1970) 

-»- ^ y - « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 82 nci Birleşimi açıyorum. Gerekli çoğunluk vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanın; geçen birleşimde İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in geçen tutanak hakkında söz alıp, 

yapılan oylamanın neticesinin rakamlarının bildi-
rihnediğini beyan ettiğine ve İçtüzükte muayyen 
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haller dışında işarı oylama sonuçlarım:} rakam
larının bildirilmesine dair bir kayıt ve mecburi
yet bulunmadığına dair beyanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçen birleşimde 
Sayın Ekrem özden, saptı sabık hakkında usul 
dışı bir konuşma yapmıştır. Geçmiş zabıtlar hak
kında konuşma, zapta yanlış, eksik veya fazla 
bir şeyler intikal etmişse bunların düzeltilmesi 
için yapılır. Ne maksatla yaptıklarını bilmedi
ğim konuşmalarında oylama neticelerini miktar, 
miktar bildirmediğim ve oylamada ekseriyet ol
madığı hususları tescil gördü. 

İçtüzüğümüzün 106 ncı maddesi; «işari oy
ları Başkanla kâtipler birlikte sayarlar, bunlar 
el kaldırmak suretiyle verilen oyların miktarın
da anlaşamazlarsa veyahut çağunluğıın mev-
cudoluşunda şüpheye düşerlerse veyahut beş üye 
tarafından ayağa kalkmak suretiyle oylama iste
nirse ayağa kalkmak usulüne baş vurulur,» di
yor. 

ilk yapılan madde ve önerge oylamasında 
Başkan ve kâtipler oyları saymışlar ve oylar 
arasında ihtilâfa düşülemiyecek derecede fark 
görmedikleri için ondan sonraki madde ve öner
ge oylamaları da bu görüşe göre tefhim edilmiş
tir. 

Ne oylar arasındaki fark yönünden ve ne 
de çoğunluğun mevcudoluşunda bir şüphe veya 
anlaşmazlık zuhur etmemiş olduğundan yine iç
tüzüğün 113 ncü maddesinin 2 nci fıkrası uya
rınca her madde kabul veya reddolundukça ka
rar sonucu Başkan tarafından «kabul olundu» 
veya «kabul edilmedi» şeklinde Genel Kurula 
bildirildi. Bu hükümler hilâfına işari oylama
larda miktar bildirilmesi mecburiyeti Tüzüğü
müzde mevcut değildir. Ancak, 112 nci madde
nin 3 ncü fıkrası «Bir mesele oylanırken mevcut 
üye adedinde Başkan veya divan kâtipleri bir-
leşemezlerse yoklama yapılır veya 106 ncı maci- I 
denin 2 nci fıkrasına göre açık oya baş vuru
lur.» diyor. Zatî meselemizde bunlar cereyan et
memiş olduğuna göre oylamanın usulsüzlüğünü 
beyan etmek usulsüzdür. 

Bahsi geçen birleşimin zabıtlarının tetkikin
den anlaşılacağı üzere ekseriyetin olmadığı Crı 
beyan edilmemiş olduğu halde sonradan bir de 
ekseriyetin bulunmadığı beyan ve iddia edilmiş
tir ki, zabıtlar ve Tüzük hükümleri muvacehe
sinde bu iddia da kavli mücerrette kalmaktadır, 
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Keyfiyet, zabıtlara intikal yönünden saygiy-
ie arz olunur. 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Kasım 
irülek'in; vefatını Öğrendiği Endenozya eski 
Cumhurbaşkanı Sukarno hakkında demeci. 

BAŞKAN — Ölümü, istiklâl savaşı yapmış 
bütün milletleri yasa garkeden Devlet adamı 
Sukarno'yu anmak için gündem dışı Sayın Gü-
•j.ek söz talebinde bulunmuşlardır. Buyurunuz 
Sayın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, dost Ende
nozya'nm millî kahramanı Dr. Ahmet Sukarno '-
yu anmak için huzurunuzdayım. Son yıllarında 
bir bakıma yanlış yola sapmış olmasına rağ
men millî kahraman, milletinin babası Endenoz
ya milletinin yapıcısı ve kurucusu Sukarno, 
milletinin sevgilisi bir millî kahramandı. 

Millî mücadele yapmış, istiklâl savaşının ne 
o.duğunu bilen milletlerin anhyacağı millî bir 
kahramandı. Güney - Doğu Asya ve müslüman 
âleminin büyük bir adamı idi. Nüfus bakımın
dan dünyanın beşinci milleti, 5 bin kilometre 
uzunluğunda, Avrupa kadar geniş bir sahaya 
yayılmış binlerce irili, ufaklı adada oturan he-
n.en hepsi müslüman Endenozya 115 milyon 
nüfuslu bir millet haline geldi Sukarno'nun 
gayretleriyle. Üç buçuk asır sömürge hayatı 
yaşamış bu milleti Sukarno uyardı, uyandırdı, 
îiiîiyet duygusu yarattı. Endenozya milleti bu 
millî savaşın neticesinde meydana geldi. Millî 
gururu üzerinde çok dururdu, «sömürge dev-
ı.nin yerli kelimesinden kurtulduk, iftihar ede
riz» derdi. Gün geldi, Amerika'ya «yardımını
zı da alın ve cehenneme kadar gidin» diyecek 
derecede sert karşılık verebilen şahsiyetli bir 
idamdı. Zengin memleket Endenozya; petrol, 
kalay, kauçuk... Dünyanın en çok bu önemli 
maddelerini yetiştiren Endenozya elbette sö
mürgeciliği üzerine çekmişti ve yıllarca bu sö-
ırürge hayatı yaşamıştı. 

Sukarno bir halk adamıydı. Babası ilkokul 
öğretmeniydi. Genç yaşta başladığı mücadelede 
İd yıl hapiste yattı. Eseri, kendinin ve mille
tli; in iftihar ettiği bir eser oldu. 25 yılda oku-
:« a, yazma nisbeti % 5 ten % 95 e yükseldi. 
ilerici adamdı Sukarno, ilâtin harflerini mem
leketine getirdi, Kur'anı Kerîmi tercüme etti, 
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îâtin hafleri ile bastırdı. Türk dostu idi; Türk 
dostluğunu her vakit ifade eder, Atatürk'e 
hayranlığını beyan ederdi. Sayın arkadaşlarını, 
Türk milletinin, Atatürk'ün dünyada kaç mil
letin istiklâl savaşma, istiklâline öncülük et
tiğinin bir misali daha burada. Türkiye'yi zi
yaret etmişti. T. B. M. Meclisi kürsüsünde ko
nuştuğunu hatırlarım, hatırlıyan birçok arka
daşlarım da vardır. 

Sevimli insandı, halkın sevgilisiydi, halk 
kendisine «Bapak» milletin babası adını ver
in şti. Halka karışmayı severdi. Çok defa teb
dili kıyafetle halk arasında gezerdi. Fakat se
rinden tanırlardı, «Bapak burada» derlerdi, in
sanüstü çalışır, gece birkaç saat ancak uyur
du. Ateşli, muhteşem bir hatipti; dinliyenleri 
büyüler, heyecana getirirdi. Bu renkli politika 
adamı bütün bunlara rağmen yalnızdı. Hâtıra
larında «Devlet başındaki insan yalnız adamdır 
etrafına duvar çekerler, bunu aşmak zordur» 
öer. Enerji dolu bu insan yerinde duramazdı, 
hareket halindeydi, çok seyahat ederdi. «Mille
timi tanıtmak için dünyayı geziyorum» derdi. 
Gitmediği memleket kalmamıştı. Seyahatleri 
tenkid konusu olduğu vakit «benim bir seyaha
tim 10 yıllık Dışişleri çalışmasından daha fay
dalıdır» derdi. 1963 te insani za'fları üstün gel
di. Âdeta, ilâh gibi sevildiği memleketinde ya
vaş, yavaş kendini bir ilâh sanmaya başlladı; 
üstün adam sandı hiç olmazsa. 1963 te ömür 
»boyu Cumhurbaşkanı ilân ettirdi kendisini. 
Büyük hatası, 1964 te komünistlerle işbirliği* 
ederek memleketinde bir. harekete geçmeye 
çalışması oldu. Ordu müdahale etti, bunu ön
ledi. Bu, son yılların yanlış hareketine rağmen 
milleti ilk günlerin büyük hizmetini unutmadı, 
memlekete istiklâl kazandıran savaşının mü
kâfatını verdi, kendisine ölümünden sonra mil
lî bar kahraman gibi millî cenaze töreni yap
tı, millî yas ilân etti. Milletin sevgilisi «Ba
pak» milletinin babası Sukarno'yu doğduğu 
yerde böylece toprağa verdi. 

Sukarno'nun ölümü ile Endenozya, millî 
kahramanı; İslâm âlemi ve dünya, büyük bir 
devlet adamını kaybetmiş oldu. 

Tanrı rahmet eylesin. (Alkışlar) 

3. — İçel Üyesi Lûifi BilgevMn: Başbakenı 
Süleyman T) emir eV in Anayasa,nn bir maddesi 
gereğince Parlâmentoya girmiş bul iman Cumhu

riyet Senatosu Teıbiî üyeleri hakkındaki beyan
larına dair ele meçi. 

BAŞKAN — içel Senatörü Sayın Bilgen, 
rejimin selâmeti için Anayasa hâkimiyetinin 
her zamankinden daha çok korunması gerektiği 
şu günlerde Sayın Başbakan Süleyman Demi-
rel'in de aynı Anayasaya daha saygılı olmasını 
temin maksadiyle ve ikaz mahiyetinde olmak 
üzere gündem dışı söz talebinde bulunmakta
dırlar, buyurun Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler, 

9 Temmuz 1961 günü halk oyuna sunulan 
bu günkü Anayasamızın oylamasında 12 735 009 
kayıtlı seçmenden 10 322 169 seçmen oylama
ya katılmış 39 609 geçersiz oya karşı 10 282 561 
geçerli oy sayılmıştır. Katılma oranı % 81 dir. 
Ondan sonra yapılan 1961, 1965, 1969 seçimle
rinin hiçbirisinde maalesef bu seviyeyi bula
mamışadır. Geçerli 10 282 561 oydan 6 348 191 
kişi Anayasaya «evet» demiş yani, beğenerek 
beyaz oy vermiş 3 934 370 seçmen de beğen
mediği için «hayır» demiştir. Aradaki fark 
«Evet» lehine 2 403 821 dir. Anayasamızın 
yürürlüğe girişini takibeden devirde ise kırmı
zı oy veren köylülerin yol inşaatları yarıda ke
silmiş, içme su boruları sökülüp başka köylere 
taşınmamış; iller, ilçe; ilçeler de köy haline 
getirilerek cezalandırma yoluna gidilmemiştir. 
Çünkü, yeni Anayasamız bu sakîm yolu uygu
laya, uygulaya iktidarlarını Anayasa dışına 
düşürerek ihtilâle sebebolan o meşum yolu tı
kama amacını gütmüştür. Ama, ne yazık ki, 
şu anda analık elinde kalan Anayasamızdan 10 
yaşma basmadan Anayasayı beğenmiyenler aynı 
partizanlık yoluna girmişler, çıkmaz sokağa 
düşmüşlerdir. Hal böyle iken Anayasa oylama
sında hürriyet havası olmadığını iddia etmek 
açıkça «millet yanıldı» diyememenin örtülü ifa
desidir. Yukarda belirttiğimiz gibi «evet» lehi
ne tecelli eden ikibuçuk milyona yakın müspet 
farka herkes hürmet etmelidir. Millî irade işte 
budur ve hediyesi Anayasamızdır. Ondan sonra
ki bütün iktidarlar da ancak o Anayasa var 
olduğu için meşrudurlar; ancak, onu hep bir
likte koruyabildiğimiz ve saygı duyduğumuz 
ııisbette ve müddetçe iktidarlar var olabilecek
lerdir, Böylesine büyük ve müspet bir fark 
hiçbir secimde taraflar arasında görülmediğine 
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göre millî iradenin bu yenilmez gücüne ve onun 
ifadesi olan Anayasamıza bizim kadar Sayın 
Başbakanımız Süleyman Demirel'in de, hiç ol
mazsa bu rakamların ifade ettiği hakikat ora
nında, saygı duyması gerekmektedir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkala) — Sizin de 
iktidara saygı duymanız gerekir. O da millî 
iradedir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz. 

LÛTFi BİLGEN (Devamla) — Bu Anayasa 
tümü ile halk oyuna sunulmuştur. Oylama es
nasında Türk halkı her seçimde rey verdiği 
partilerinin tüzük, program seçim bildirgeleri 
ve parti yöneticileriyle ne dereceye kadar ilgi
lenip, bilgi sahibi olarak oyunu kullanmışlarsa 
veya tüzük, program, seçim beyannamesi ve 
parti idarecilerini beğenmeme hususunda oyu
nu esirgediği partiye karşı gösterdiği tepki de 
ne derecede bilinçli ise, 1961 Anayasa oylama
sında da «evet» ya da «hayır» derken aynı öl
çüler içinde hareket etmiştir. Bu olayı ve bu 
müspet neticeyi kabul etmemek ve hâlâ haz
metmemek demek; seçmenler kendisini seçip 
iktidara getirirken iyi, lâkin o iktidarın var
lığının da dayanağı olduğu halde bir türlü sev
mediği Anayasayı daha büyük bir iştiyakla be
nimsediği için milletin kötü olduğunu iddia et
mektedir ki, Sayın Başvekilin her zaman ağzın
da geveleyip bir türlü söylemeye cesaret edeme
diği kompleksi işte budur. Memleketimizde 
mevcut bütün bunalımların menşei de Sayın Baş
bakanın bu kompleksidir. 

Anayasa oylamasında beyaz oy toplamak için 
çalışanların Türk Halkına «Bu Anayasa size öy
le bir seçim hakkı getirecektir ve bu seçim hak
kınızı Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Ku
rulu ve sair gibi kuruluşlarla öylesine takviye 
edecektir M, bundan böyle hiçbir iktidar, ihtilâ
le sebebolan devirde olduğu gibi, seçme hakkı
mızı hiçbir zaman elimizden alamıyacaktır. An
cak, bu Anayasanın kabulü halindedir ki, ikti
darlar oylarınızla gelecek, oylarınızla gidecek
tir» şeklinde propaganda yaparken kırmızı oy 
toplayıcılar rahatlıkla ve serbestçe «Hayır'da, 
hayır vardır. Bayrağımızın rengi de kırmızı. Kı
zın gözü kızarandadır.» gibi tekerlemelerin ya
nında bu Anayasaya «evet» derseniz referandum 
adında bir gâvur gelip sizi idare edecek, karıla
rınız komşu köylerin erkeklerine verilecek, bü-
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tün varlığınız elinizden alınacak, tavuktan, da
nadan, sıpadan, sopadan, hattâ yumurtadan ver
gi alınacak, şeklindeki propagandayı tef ahurla ve 
hattâ bâzıları safça inanarak yapıyorlardı. Güya 
beyaz oy çok çıkarsa kan akacaktı. Anayasa oy
lamasında bir tek vatandaşın burnu kanamamış-
tı ama 1985 - 1969 seçimlerinde düzinelerle can 
kaybı olmuştur. Devri Süleynıanda can kayıpla
rı maalesef hâlâ devam etmektedir. Oldu varan 
24 ncü Anayasa oylamasında kırmızıcıların söy
lediklerinin hiçbirisi gerçekleşmedi ama galiba 
her şeyden vergi alınacak kehanetleri, devri Sü
leynıanda tahakkuk edecek, öyle gözüküyor. 
Bütün bu şartlar altında yapılan oylamanın so
nunda iğfale kapılmayan halkımızın sağduyusu 
galip geldi ve millî irade tecelli ederek Anaya
samız yürürlüğe girdi. 

işte, hepimiz için asgari müşterek, millî ira
denin ifadesi olan bu Anayasadır. Bunun dışın
da başka bir asgari müşterek aramak, demokra
siye de, rejime de, millî iradeye de hiyanet et
mektir. Nasıl ki, bir seçimde bir partinin aldığı 
oy toplamı o partinin isabetli ya da isabetsiz tu
tumlarının bir muhassalası ise yani bu oyun şu 
kadarı partinin, şu işi için, şu kadarı bu işi veya 
filân adamları için gibi bir ayırım yapmak müm
kün değilse Anayasanın kabulü için kullanılan 
6,5 milyona yakın müspet oyun şu kadarı mese
lâ dibacesindeki, milletin direnme hakkı tâbiri 
için, şu kadar da faraza 132 nci madde için gi
bi bir ayrım yapmak mümkün olmadığı halde 
son Büyük Millet Meclisi toplantısında Sayın 
Başbakanın beyanına göre «Anayasanın içinde 
bir madde olan Tabiî Senatörlük, ayrı ayrı oy-
lansaydı acaba kaç oy alırdınız» gibi bir sual de, 
milletçe oylanmış ve 6,5 milyona yakm oy almış 
bir Anayasa için saygısızlığın en büyüğüdür. Ay
rılsaydı ne kadar oy alırlardı bilmiyoruz ama 
birleşik olarak 6,5 milyon oy aldığı belli olan, 

Yüksek Seçim Kurulunun denetiminden geçe
rek ilân edilmiş bulunan ve Sayın Başbakanın 
daima cebinde taşıdığını söylediği Anayasanın 
son kısmına da rakam rakam eklenmiş bulunan 
millî iradenin bu en güzel tecellisine hepimizle 
beraber Sayın Başbakan da boyun eğmek zorun
dadır. Bu neticeyi bir türlü hazmedemiyen Sa
yın Başbakanın mantığı ile hareket ederek biz 
de bir sual sorsak ve Sayın Başvekile desek ki 
«Siz partinizin Genel Başkanı olarak seçim be-
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yannarnesi neşrettiniz, vaitlerde "bulunarak oy 
kazandınız, gerekli oy alarak iktidara geçtiniz. 
O beğenmediğiniz Anayasa sayesinde uvkubu-
lan bu işleme kimsenin bir diyeceği yoktur. Ama 
seçimler, mevcut kanunlarımızdaki gibi değil de 
sizin mantığınıza uygun olarak yapılsaydı, ya
ni siz partiniz için ayrı, kendiniz için de ayrı ya
ni A. P. den ayrı olarak oy istiyecek olsanız böy
le bir seçim mümkün olabilir mi, böyle bir man
tılı yürür mü? Dahası var haydi seçim kanunla
rını değiştirerek kendi mantığınıza göre parça
lı seçim sistemini getirdiniz, secim vaitlerinizle 
«işte partim budur, iktidara gelirsek şöyle, şöyle 
yapacağız, bunları parti olarak yapacağız ama 
ben de Genel Başkanı olarak öteki sandıktan çık
mak istiyorum, bana ayrıca oy vermenizi istiyo
rum. Genel Başkanınız olarak şayet seçimi kaza
nırsam tabiatiyle Tüzüğümüz gereğince Başvekil 
olacağım, işte o zaman partim vaitlerimizi ger
çekleştirmeye çalışırken ben de kardeşlik düze
ni yerine, kardeşler düzenini getirerek bol bol 
kredi sağlıyacağım. Bunların sadece 19 milyon 
lirası itiraf edilecek, üst tarafı için yapılacak 
tahkikattan kaçmak üzere Anayasanın 132 nci 
maddesine sığınmaya çalışacağım.» deseydiniz bı
rakınız taraf sız vatandaşlara acaba kaç A. ?. li 
size oy verirdi? Bir Başbakan milletin yarıdan 
çok fazlasının kabul ettiği bir Anayasayı bu ka
dar hafife almamalıdır. Esasen buna hakkı da 
yoktur. Kendisine verilen iktidar, bu Anayasa 
çerçevesinde kalmak şartım da, hürmet etmek 
şartmı da beraber taşımaktadır. Kaldı ki, Ana
yasa değişmez de değildir, üstelik miatlı da de
ğildir. İktidarlar da miatlı ve 4 yıllıktır. Bir 
partiyi iktidara getiren millet sonradan pişman 
bile olsa o iktidarı 4 yıl çekmeye mahkûmdur 
ama sevmeye mecbur değildir. Hesap sorma hak
kı da vardır. Anayasamızın beğenilmiyen şu ve
ya bu maddelerini millet ilelebet çekmeye mec
bur değildir, istediği zaman, istediği maddeyi be
ğenmediği. için Parlâmentosu eliyle değiştirebilir 
ama o maddeyi millet çoğunluğunun beğenme
mesi şarttır. Bir Başvekilin beğenmemesi de
ğiştirmek için yeterli bir sebep değildir. Gücü de 
yetmez. Her hangi bir maddeyi beğenmiyen par
ti onu değiştirmeyi millete vâdeder. Oy ister, 
millet de o istekte isabet görürse 2/3 ekseriyeti 
sağlar ve madde derhal değiştirilir. 

Nitekim Sayın Başbakan T, B. M. Meclisinde 
böyle bir istekte bulunduklarını ve milletten 301 

sandalya istediklerini fakat milletin 1989 seçim
lerinde bunu vermediğini şayet 1973 te alırlar
sa Tabiî Senatörlüğü kaldıracaklarını söyledi
ler. Bu nisbeti elde ederlerse tamamiyle meşru 
yoldan istediklerini değiştirebilirler. Buna bir 
diyeceğimiz yoktur, helâl olsun. Ancak, o za
man hazır güc eline geçmişken Sayın Başbaka
nımız 132 nci maddeyi de değiştiriversinler, yeni 
krediler için belki lâzım olur. Tabiî o zamana 
kadar bankalarda para kalırsa. Kaldı ki, Ana
yasada değişiklik yapmak için 301 milletvekili
nin mutlka bir partide toplanması da şart de
ğildir. Misalini yaşadık. Hattâ milletin çok be
ğendiği bir teklif ise 301 lik değil, 226 lık ikti
dara bile lüzum yoktur. Daha birkaç ay evvel 
Anayasamızın 131 nci maddesinin değiştirilmesi 
işlemi bunun en canlı bir misalidir. Orman suçla-
riyle ilgili bu maddenin değiştirilmesi için G. H. 
P. 1969 seçim bildirgesinde Anayasamızın 131 nci 
maddesinde ormanla ilgili hükümleri değiştire
rek orman vasfını kaybetmiş yerleri tarafsız 
orman işi köylüsüne vermek suretiyle onun ya
şama hakkını tanıyarak Anayasamızın 14 ncü 
maddesindeki halkın yaşama hakkını tahakkuk 
ettireceğini ve insnca bir orman düzeni kurul-
masiyle geçmiş devrin bozuk düzeni icabı suçlu 
duruma düşmüş bulunan orman... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, gösterdiğiniz es
babı mucibenin dışına çıkıyorsunuz. İstirham 
ederim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. Tam içindeyim, Bundan 20 gün sonra 
A. P. si de seçim beyannamesinde orman suçları
nın affedileceğini halka vaat etti. Neticede A. 
P. iktidarı ile C. H. P. muhalefetinin temsilcile
rine, Güven Partisinin de katılmasiyle, yapılan 
toplantıda 131 nci madde ele alındı, müzakere 
edildi ve görüldü ki, C. H. P. nin ortaya attığı 
değişiklik teklifi halkın yararına en uygun olanı
dır. Yani sadece af çıkartmaktansa orman vas
fını kaybetmiş yerlerin orman içi köylüsüne terk 
edilerek onların bir daha suçlu duruma düşürül-
memesi daha isabetli olacaktır, dendi. Millet is
teği bu yolda göründü ve bu teklif kabul edildi. 
O halde görülüyor ki, Anayasayı değiştirmek 
için yukarıda söylediğim gibi, değil 301 lik ço
ğunluk, 226 lık ekseriyete bile lüzum olmadan 
hattâ muhalefetteyken bile yapılan isabetli bir 
teklif Parlâmentodan geçirilebiliyor. Demirel, 
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Anayasadan memnun değilse, bu kadar müşteki 
ise millet için isabetli teklifini yapsın hemen 
görüşelim, derhal kabul edelim. 

Şimdi; Sayın Demirel Millî Birlikçileri orta
dan kaldırmak için milletten 301 mebus istemiş 
ama millet vermemiş buna kızıyor. Tabiî Sena
törleri atmasına fırsat vermediği için ikide bir 
milletten şikâyet ediyor, iktidara getirdiğine 
şükredecek yerde, bu neticeye hâlâ tahammül 
edemiyor. Ama, şunu kabul etmelidir ki, millî 
iradeyi hazmetmeye mecburdur, yoksa millet 
hazmettirir. Sayın Demirel aslında «Tabiî Sena
törler» adı altında Anayasamızın getirdiği açık 
rejime kızıyor. Her hali ile rejimi kapalı bir 
devreye sokmaya çalışıyor. Eğer bunda başarı
lı olursa kimsenin hesap soramıyacağı bir ikti
darın başı olacaktır ve tabiatiyle kendine göre 
bir Anayasası da bulunacaktır. 

Başbakan, başkalarından hep Anayasanın ve 
Parlâmentonun haysiyetinin korunmasını ister
ken kendisi sırf koltuktan düşme tehlikesi beli
rince, geçen sene Af Kanunu sırasında olduğu 
gibi, orduyu ihtilâl yapacakmış gibi göstererek 
Parlâmentoya en karanlık gölgeyi düşürmekten 
çekinmemiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle 
şey. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Neticeyi tek 
bir cümle ile ifade edersek; bütün anlatılanlar 
ve anlatılmıyanlar göz önünde tutularak Sayın 
Başbakandan Anayasaya, asgari ölçüde de olsa, 
saygılı olmasını, eğer milletin muhtacolduğu 
Anayasaya saygı gücünü kendisinde göremiyor -
sa kendi partisi içinde bir başkası ile nöbet de
ğiştirerek partisini bölünme tehlikesinden, (A. P. 
sıralarında gürültüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle 
şey-

BAŞKAN — Sayın Bilgen, gürültüye sebebo-
lacak beyanlardan lütfen kaçınalım efendim. 
Gösterdiğiniz esbabı mucibenin dışına çıkıyorsu
nuz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Çıkmadım 
efendim, bitiriyorum. 

Rejimi tehlikeden, memleketi felâketten kur
tarmak gayesiyle hesaplan tasfiye ederek asabı 
yatışmcaya ve millî iradenin Anayasal hükümle
rini hazmedinceye kadar dinlenmesini tavsiye 
ederim. Böylece millet huzura kavuşunca is
terse tekrar gelebilir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H, P. 
sıralarından, alkışlar.) 

4. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, üç-
yüz kadar Orta - Doğu Teknik Üniversitesi öğren
cisinin, yanıltılmış birkaç işçi ile Ankara Sanayi 
çarşısında meydana getirdikleri olaylara dair de
meci. 

BAŞKAN — Hatay Üyesi Sayın Deliveli, 
son hâdiselerde Sanayi çarşısmdaki esnafın gös
terdiği ilgi ve anlayış için gündem dışı söz ta
lebinde bulunuyorlar. Buyurun Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Aziz 
Başkan; sevgili arkadaşlarım, maruzatım dola-
yısiyle bundan evvelki gündemde söz istemiş
tim, Sayın Başkan o gün seçim dolayısiyle ta
lik etmişlerdi. Belki şansını kaybetmiş ve za
manından uzak ama yine hissiyatım beni buraya 
sevk etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar şunun için çıktım: Biliyorsunuz 
T. B. M. Meclisinde son işçi kanunlarının tadili 
dolayısiyle DİSK'in İstanbul'da önayak olduğu 
hâdiselerin tevlidettiği yahut getirdiği hâdise
ler ve o hâdiselerin neticesinde Örfi İdarenin 
ve daha sonra da bir genel görüşmenin mevzu-
ubahsolduğu bir mevzuda konuşmanın yersizli
ğine kaaniyim. 

Ben bu hâdiselerin içyüzüne eğilmek için 
gündem dışı konuşma istemedim. Benim bir 
noktanın, bir hareketin içinde iki hâdise beni 
buraya sevk etti. Birincisi; Sanayi Sitesindeki 
esnafın direnişi, ikincisi de oradaki polisin gös
terdiği vazife duygusu. 

1. Arkadaşlar, belki menşeimizin de ora
dan gelişi dolayısiyle hepimiz köylü ve esnaf 
çocuğuyuz, o da bizi tahrik ediyor. Hele bilhas
sa Fransız işgalinde esnafın Fransızlara karşı 
gösterdiği mukavemet dolayısiyle de ben, esna
fa daha fazla bir yakınlık duyarını. Daha çok 
severim, Adsız, birtakım kahramanlığın içinde
dirler. Kahramanlığını başkası tadar. Ama, ha
kiki kahraman, onlardır. Şu son hâdiseler dola
yısiyle Sanayi Çarşısına 200 - 300 tane Orta - Do
ğulu talebenin, Devletin iyi evlât, olgun evlât, 
bilgili evlât yetiştirebilmek veya ona yardım 
etmek için kendilerine verdiği otobüsle 300 ki
şinin Sanayi Sitesine gitmiş olmasını gazeteler
den öğrendim. Bir kere de şu TRT ye Allah ra
zı olsun, diyelim. O da bahsetti. Bir defacık 
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bahsetti. 300 kişi Sanayi Sitesine gidiyor ve 
DİKS'in idare ettiği davranış içine girmeleri 
için haftalığı 2,5 liradan, bilemediniz 10 lira
dan, âzami 50 liraya kadar olan esnafın bulun
duğu bir yerde, onları bu harekete katılmayı 
teşvik ve tahrike yelteniyorlar . 

Arkadaşlar, cevabı radyodan dinledik, gaze
telerden okuduk, Cevap şu: «Hayır. Biz bu ha
rekete katılmıyacağız. Çünkü, bu hareket Ana
yasa dışı harekettir. Çünkü, bu hareket memle
ketin, milletin menfaatine uygun bir hareket 
değildir. Bu hareketin altında komünizm bir 
idarenin terennümü vardır, onun gelmesine ça
lışılan bir harekettir. İşte buna katılmıyoruz.» 
Hem katılmıyor, hem de karşı koyuyor. Ve ev
velâ dinledikten sonra onlara katılmıyorlar. 
Gittim, sordum arkadaşlar. Azami 50 lira haf
talık alan insanların içinde memleket anlayışı
nın, rejim anlayışının, Türk milletinin menfaati 
anlayışının bizatihi kendisi yatıyor. İşte onun 
için karşı koyuyor. Ve diyor ki; «Hayır. Başka 
yere gideceksin. Burada sana hakkı hayat yok
tur. Bu memlekette Türk milletinin, Türk millî 
kaderinin menfaati vardır. Senin yolunda deği
lim» diyor. Ve nihayet kendi levyeleri, elinde
ki sopalarını çekmek suretiyle 200 - 300 talebe 
ve onlarla beraber olan birkaç işçinin, öğretil
miş veya yanıltılmış işçinin, üzerine yürüyor. 

Arkadaşlar, bunun için çıktım. Sanayi Site
sinin almteriyle 50 lira, 100 liralık haftalıkla 
çalışan bu vatansever Türk çocuklarına huzuru
nuzda teşekkür etmek için çıktım. 

Sağ olunuz, var olunuz. Sana, Hatay'da 
Fransızlarla mücadele eden Hatay esnafının da 
selâmını ve saygısını, benimle beraber, iletiyo
rum. Sağ ol. Var ol. 

ikincisi arkadaşlarım; 
Arkadaşlar, yine gazetelerden her türlü teh

didin, tazyikin, küfrün muhatabı olan polisin 
vazife duygusunu yine gazetelerden okudum. 
Hiç tanımadığım bir polisten, bir polis şefinden 
sordum, kimdi bu talebeler? Dedi ki, «Bu ta
lebeler Ankara'da her Allâhm günü sabahtan 
akşama kadar, her karşılaştığımız yerde küf
reden, hakaret eden insanlardır. Ne yaptınız? 
Dedim. Ne yaptığını gazetelerden okuduk ar
kadaşlar. Ne yapmış? Halkın hücümü karşı
sında onları kurtarabilmek için silâh kullanmak 
mecburiyetinde kalmış. O anda bir Anadolu ço

cuğunun, haysiyeti için adam öldürmeyi dahi 
hiçe sayan bir Anadolu çocuğunun her gün hay
siyet ve şerefine her türlü hakareti, tırnağından 
tepesine kadar yapılan galiz küfür karşısında 
dahi kendisine hakaret eden insanları dahi kur
tarabilmek için gösterdiği vazife duygusuna te
şekkür etmemek elde değil arkadaşlar. Ana
dolu çocuğudur. Seviye itibariyle medenî ol
duğunu ispat etmiştir. Bir Anadolu çocuğunun 
bir küfür karşısında ilk yapacağı şey tabanca
sını çekmek veya ona hücum etmektir. Ama, 
bütün bunlara rağmen kendisine her gün bu şey
lere mâruz bırakan, kendisine her gün söven 
insanları kurtarabilmek için vazife duygusu 
içinde kendisinden yana olan rejimi kurtarmak 
için ayaklanan halka karşı dahi tabancasını kul
lanmak suretiyle, sol eğilimi olan bu talebeleri, 
yanıltılmış olan bu talebeleri kurtarmaya te
şebbüs eden vzife duygusu, hak duygusu, ada
let duygusu teşekkül etmiş bu asil polis arka
daşlarıma, polis görevlilerine huzurlarınızda te
şekkür etmek isterim. Onun için onlara da say
gılarımı sunar, hepinizi saygılarımla selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

5. —• İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkeine'nin; 
Resmî Gazetede kanunların Cumhuriyet Senato
sundan çıkış tarihlerine r/öre neşredil mediğine, 
bundan vatandaşların büyük kayıplara uğradı
ğına dair elemeci. 

BAŞKAN — istanbul üyesi Sayın öztürkçi-
ne, Resmî Gazete ile yayımları yapılan kanun
ların Cumhuriyet Senatosunda kabul edildiği 
tarihlere göre yapılmaması nedeni ile tatbikatta 
telâfisi zor aksaklıklar ve dolayısı ile de vatan
daşlara da lüzumsuz ve kanunsuz mükellefiyet
ler yükletildiğine dair gündem dışı söz talebin
de bulunmuşlardır. Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem, arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Senatosunda tarih ve sıralarına göre kabul edil
miş olan kanunlar Resmî Gazetede, maalesef, ka
bul edildiği tarihlerde neşir edilmediği gibi, 
gene Resmî Gazetede kabul tarihleri de, ne ya
zık ki, yanlık yazılmaktadır. 

Misal; 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 
3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılma
sına dair olan kanun, Cumhuriyet Senatosunun 
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79 ncu Birleşiminde, 25 . 6 . 1964 tarihinde ve 
Birinci Oturumunda açık oy ile kabul edil
miştir. Bu kabul edilen kanunun 4 ncü madde
sinde, «3 . 1 . 1961 tarih ve 206 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve geçici 2 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır.» der. Bu nedir? 206 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince bina, ikti
sadi buhran ve Savunma Vergileri 10 yıl muaf 
hükmünü, 25 . 6 . 1964 tarihinde yürürlükten 
kaldırılmasına rağmen, ne yazık ki, Resmî Ga
zete bunun 2 . 7 . 1964 birleşiminde kabul edil
diğini beyan etmektedir. Halbuki, 2 . 7 . 1964 
tarihli 83 ncü Birleşimde Anayasa Mahkemesine 
üye seçiminin 11 nci turu yapılmış ve 12 nci 
turunda ekseriyet olmadığı için celse talik edil
miştir. Bundan daha sonra 30 . 6 . 1964 tarih 
ve 81 nci Birleşimde yapılan açık oylamada 
bâzı vergi ve resimlere zam yapılmasına dair 
4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanunun 2 nci mda-
desinde, «206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 
2 nci madde hükümleri saklıdır.» der. Yani, Bi
na Vergisi, Buhran Vergisine, Millî Müdafaa 
vergilerine 10 yıl muafiyet tanıyan kanun Cum
huriyet Senatomuzda 1 . 7 . 1964 tarihinde ka
bul edilmiştir. Resmî Gazeteye geçerken 
1 . 7 . 1964 tarihli Kanun 489 numarayı almak
tadır. Halbuki, 25 . 6 . 1964 tarihinde Cumhu
riyet Senatosunda kabul edilen kanun da 491 
numarayı almaktadır. Kanunda daima sonuncu 
kanun numarası hüküm ifa ettiğine göre Resmî 
Gazetede yayımlanan 491 sayılı Kanun gereğin
ce, 4 ncü maddesini tekrar okuyorum; «206 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır.» hükmünü koymak su
retiyle ne yazık ki daha evvel kabul edilmiş olan 
bu kanunun Resmi Gazetede daha sonraya sıra

ya konması nedeniyle bâzı vatandaşların kazan
mış olduğu vergi muafiyet hakları ne yazık M, 
gadre uğramaktadır. Bu, 1964 yılında olduğu
na göre, benim istirhamım Sayın C. H. P. nin 
- o zaman Koalisyon Hükümeti idi - sağa sola 
kışkırtma hareketlerine tevessül edeceklerine 
vatandaşların lehine çıkan bu kanunları Cum
huriyet Senatosunda çıktığı gibi kabul edilece
ği bir şekilde, Resmî Gazetede yayınlanma hu
susunda düşüncelerine teksif etmiş olsalar idi, 
memleket için daha hayırlı olurdu. 1964 yılı, 
C. îî. P. sinin koalisyon devridir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, siz bu ka
nunların yayımı için söz istediniz. Fakat bu ya
yımı, her halde O. H. P. yapmadığına göre, 
C. H. P. ile bir ilgisi olmasa gerek. Bu itibarla 
Senatoda ihtilâfa düşülebilecek hususlardan ka-
çınmanızı istirham ediyorum. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Be
nim, Riyaset Divanından istirhamım; bu 79 ncu 
80 nci ve 81 nci birleşimleri tekrar tetkik et
mek suretiyle kanunlaşmış olan bu kanunların 
Resmî Gazetede kabul edildiği bir sıra üzerin
den tesbitidir. O zaman vatandaşlarımızın lü
zumsuz olarak ödediği Buhran ve Savunma ver
gilerinde kanunun tanımış olduğu hakların ay
nen iadesi yerinde olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhakkak, 
bir hususi menfaatin tercümanlığını yapıyor
sun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
24 . 6 . 1970 Çarşamba günü Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı vardır. 
Birleşim saat 15,00 tedir. Arz olunur. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Elektirik Kurumu kanun ta
sarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildi
ği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir ge
çici Komisyon kurulmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bahanı Sabit Osman Avcı'nın 
önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı 

Millet Meclisinde kabul edilip Cumhuriyet Se
natosuna gelmiş bulunmaktadır. 

Müstaceliyetine binaen havale edilmiş oldu
ğu Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân, iç
işleri, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından (3) er üye alınmak suretiyle 
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kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve İskan, işleri, 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyonla
rından seçilecek 3 er üyeden müteşekkil bir 
geçici komisyonda görüşülmesi talebedilmekte-
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında kurul
muş bulunan Araştırma Komisyonunun süre
sinin 15 gün uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı yazısı. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığında görevli Ya

şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurul
muş bulunan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonunun çalışma süresi 24 . 6 . 1970 
günü dolmaktadır. 

Ancak, konunun vuzuha kavuşabilmesi için; 
tetkik edilecek evrakın fazla olması ve 
bunun yanı sıra konuyla yakın ilgisi olan yeni 
maddelerin ortaya çıkması araştırmayı derin
leştirmeyi gerektirmektedir. 

Bu itibarla, Komisyonumuz, tanınan süre 
içinde çalışmalarını sonuçlandırma imkânını 
bulamamıştır. 

Araştırmayı tamamlamak ve raporu hazır
lamak üzere komisyonunun çalışma süresi
nin bitimi tarihinden itibaren (15) gün daha 
uzatılması hususunda gereken işlemin yapılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
İbrahim Tevfik Kutlar 

'BAŞKAN — Takriri dinlediniz efendim. 
Raporu yazmak ve bâzı hususların tamikini te
min maksadiyle 15 gün mehil istenmektedir. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 25 nci 
yıl dönümünde San Francisco'da tertiplenen 
kutlama törenine, Dışişleri Bakanlığınca, Hü
kümetimizi temsilen, Cumhurbaşkanınca S. Üye 
Feridun Cemal Erkin'in göndedilmesine dair 
yazının sunulduğu ve Anayasanın 78 nci mad
desi gereğinin yapılması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresi. 

'BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 25 nci 

yıldönümünde San Francisco'da tertiplenen 
kutlama törenine Hükümetimizi temsilen Cum
hurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü Feridun Ce
mal Erkin'in katılması hakkında Dışişleri Ba
kanlığından alınan 15 . 6 . 1970 tarih ve 720 -
101 - BMKY : 1 - 583 sayılı yazının sureti ili
şik olarak sunulmuştur. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini 
rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Keyfiyeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — 1188 sayılı Kanunun şekil yönünden 
iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi tez
keresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 68 nci maddesini değiştiren ve 

geçici 11 nci maddesini yürürlükten kaldıran 
1188 sayılı Kanunun iptali hakkında Tür
kiye işçi Partisi tarafından açılan dâva üze
rine yapılan inceleme sonunda : 

1188 sayılı Kanuna ilişkin teklifin Millet 
Meclisindeki birinci görüşlümesi sırasında yer 
alan madde oylamalarında üçte iki çoğunluk 
aranmamasının Kanunun şekil yönünden ipta
lini gerektirdiğine ve Kanunun bu nedenle ip
taline ; 

16 . 6 . 1970 gününde 1970/1 - 31 sayı ile 
karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanvekili 
Lûtfi ömerbaş 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Bununla ilgili 
iöz rica edeceğim. Çünkü, bu değişmeden ve ip
talden sonra Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen 2 yasa oldu. Bunların kaderi ne olacak
tır? Meclislerin bunlar üzerinde bir tedbir al-

5. — SEÇ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başka
nı seçimine geçiyoruz. Geçen 81 nci Birleşim
de 7 tur seçim yapılmış ve fakat sayın aday
lardan hiçbirisi gerekli çoğunluğu temin ede
memiştir. Bu itibarla 8 nci tur seçimlerine ge
çiyoruz. 

Oy pusulaları dağıtılsın. Oylamanın tas
nifini yapacak olan heyetin seçimini ad çekmek 
suretiyle yapıyorum. Sayın Lûtfi Akadlı?.. 
Yok. Sayın ibrahim Tevfik Kutlar?.. Burada. 
Sayın isa Bingöl?.. Burada. Sayın Abdülkerim 
Saraçoğlu?.. Burada. Tasnif heyeti teşekkül et
miştir. 

Sayın üyelerin isimleri sırası ile okunacak 
ve ismi okunan sayın üye kürsüde bulunan se
pete oyunu atmak suretiyle oyunu kullanmış 
olacaktır. Oylamaya başlıyoruz efendim. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen-
d;m? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyetinin raporunu okuyorum : 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

5. — Görüşme süreleri bitmek üzere bulunan 
kantin teklif ve tasarılarının müzakerelerine im
kân sağlamak maksadı ile Genel Kurulun Çar
şamba ve Cuma günleri de toplanmasını isti-
yen önerge. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosundaki görüşme müd
detleri bitmek üzere bulunan kanun tasarı ve 
tekliflerinin müzakerelerine imkân sağlamak 
irere, Genel Kurulun Çarşamba ve Cuma gün-
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masını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu bir sunuştur. 
Onun için özür dilerim, söz veremiyeceğim. 

Yüksek Heyetin bilgilerine arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (145) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

i. Tevfik Kutlar isa Bingöl 
Üye üye 

A. Saraçoğlu 
Üye 

1. i. Şevki Atasağun 6? Altmışiki 
2. Selâhattin Cizrelioğlu 43 Kırküç 
3. Celâl Ertuğ 37 Otuzyedi 
4. Hıfzı Oğuz Bekata s Bir 
5. Boş 2 İki 

145 Yüzkırkbeş 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ço
ğunluğu temin edemediği için 9 ncu tur seçim
lerine geçiyoruz. 

Oy pusulaları dağıtılsın. 

KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

Itri de toplanması hususunda karar ittihazını 
arz ve teklif ederiz. 

Aydın Ankara 
i. Cenap Ege Yiğit Köker 

BAŞKAN — önerge üzerinde Söz istiyen sa
yın üye?. Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Çalışma günlerimize, Çarşamba ve Cuma 
günleri de, kabul ettiğiniz önerge ile katılmış
tır. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Saat kaçta? 

ÜMLER 
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BAŞKAN — Saat 15,00 te. 
Yalnız; sayın üyeler, bir hususu hatırlatmak 

isterim. Çarşamba günü yani yarın saat 15,00 te 
birleşik toplantı vardır, önergede toplantı saati 

bildirilmemiştir. Bu itibarla birleşik toplantının 
b'timinde müsait zaman kaldığı takdirde bir
leşim yapılabilir. Aksi takdirde, Çarşamba günü 
Birleşim yapılamaz, bu hususu arz ederim. 

5. — SEÇİMLER (Devamı) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkam seçimi. 

BAŞKAN — Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Ad okunmak sureciyle oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

üyeler lütfen oylarını kullansınlar efendim. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen-

alm? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinin raporunu 

okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (148) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

i. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 

Üye 
Tevfik Kutlar 

Üye 
A. Saraçoğlu 

i. Şevki Atasağun 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Celâl Ertuğ 
Macit Zeren 
Boş 

İptal 

1 
isa 

61 
45 
37 

2 
2 
1 

tiye 
Bingöl 

İltmışbir 
Kırkbeş 
Otuzyedi 
iki 
iki 
Bir 

148 Yüzkırksekiz 

BAŞKAN — Saym üyeler, seçilmek için 
gerekli^pyu temin edememiş oldukları için 
10 ncu tur seçimlerine geçiyorum. 

Oy pusulaları dağıtılsın efendim. 
Ad okunmak suretiyle oylar toplandı. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen kullansınlar. 

Oylarını kullanmıyan sayın üye?... Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Tasnif 
okutuyorum. 

Heyetinin raporunu 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (136) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

i. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tasnif Heyeti 

üye 
Tevfik Kutlar 

Üye 
A. Saraçoğlu 

i. Şevki Atasağun 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Celâl Er tuğ 
Macit Zeren 
Boş 

1 

İsa 

L 

65 
37 
30 

1 
3 

136 

ttye 
Bingöl 

Altmışbeş 
Otuzyedi 
Otuz 
Bir 
Üç 

Yüzotuzaltı 

BAŞKAN — Saym adaylar seçilmek için ge
rekli oy çoğunluğunu temin edemedikleri ci
hetle oylama yenilenecektir. 

11 nci tur oylamasına geçiyoruz. Oy pusu
laları dağıtılsın. Sayın üyelerin isimleri sıra ile 
okunuyor. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen kullansınlar efendim. Oyunu kul
lanmıyan saym üye var mı efendim?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyetinin raporunu okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (131) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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23 . 6 . İ970 
Tasnif Heyeti 

Üye üye 
i. Tevfik Kutlar tsa Bingöl 

üye 
A. Saraçoğlu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

t. Şevki Atasağun 
Selâhattin Cisrelioğlu 
Celâl Ertuğ 
Macit Zeren 
Boş 

60 
32 
34 
2 
3 

131 

Altmış 
Otuziki 
Otuzdört 
ÎM 
üç 

Yüzotuzbir 

BAŞKAN — Sayın adaylar, seçilmek için 
gerekli oy çoğunluğunu temin edemedikleri 
için 12 nci tur seçimlerine geçiyoruz. Ov pusu
laları dağıtılsın. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplantı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

üyeler lütfen kullansınlar efendim. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinin raporunu 

okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (131) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye 
i. Tevfik Kutlar 

üye 
tsa Bingöl 

üye 
A. Saraçoğlu 

1. î. Şevki Atasağun 
2. Selâhattin Cizrelioğiu 
3. Celâl Ertuğ 
4. Osman Salihoğlu 
5. Boş 

68 Altmışsekiz 
34 Otuzdört 
24 Yirmidört 
2 İki 
3 Üç 

131 Yüzotuzbir 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimine 
25 . 6 1970 Perşembe günü yapılacak oturum

da devam edilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Takrir de seçimlerin 25.6.1970 
Perşembe gününe bırakılması istenmektedir. 

(«Bir tur daha yapalım» sesleri.) 
BAŞKAN — Bir tur daha istiyor, sayın üye

ler. Takrir sahibi müsaade eder misiniz?... Peki. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Böyle bir pazarlık mevzuu olamaz. 
BAŞKAN — Efendim pazarlık değil, tak

rir sahibi ısrar ederse, oylarım. Ama, ısrar et
mediğini beyan ettiği için bir tur yaptıktan 
sonra oylıyacağım. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Eöyle bir pazarlığa giremezsiniz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — O, takrir sahibini ilgilendirir 
efendim. Zatıâlinizi ilgilendirmiyor. 

13 ncü tur seçimlerine geçiyoruz. 
Oy pusulaları dağıtılsın. 
13 ncü tura başlıyoruz, sayın üyelerin isim

leri sırası ile okunacak... 
Oylarını kullanmıyan sayın üyeler lütfen 

kullansınlar efendim.. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
13 ncü tur tasnif heyeti raporunu okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (126) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazık üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye üye 

i. Tevfik Kutlar isa Bingöl 
üye 

A. Saraçoğlu 

1. i. Şevki Atasağun 
2. Selâhattin Cisrelioğlu 
3. Celâl Ertuğ 
4 Haldun Menteşeoğlu 
5. Bos 

64 Altmışdört 
32 Otuziki 
24 Yirmidört 
4 Dört 
2 iki 

126 Yüzyirmialtı 

— 384 
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BAŞKAN — Sayın adaylar seçülmek için 
»gerekli oyu temin edememiş oldukları için, se
çim yenilenecektir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimine 
25 . 6 . 1970 Perşembe günü yapılacak oturum
da devam edilmesin* arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
•Balıkesir 

Nuri Demirel 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, bir radyo ve televizyon okuluna 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun demeci (7/643) 

5 . 3 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandınlmasımn teminini 
arz ederim. 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Ankara'da Meteoroloji Atış Caddesi No. 10 
da faaliyet gösteren Ahmet Ekmekçi Radyo ve 
Televizyon Olculunun : 

1. işgal ettiği binaların ruhsatsız olduğu, 
2. Disiplinsiz bir yönetim yüzünden öğren

cilerin semt halkını huzursuz ettiği, 

3. Belediyece ruhsatsız inşaatın yıkımına 
karar verildiği, okul sahibinin yıkacağım, sözü
nü vermesine rağmen gereğinin yapılmadığı, 

4. Semt halkının bu hususlarda yaptığı şi
kâyetlerin sonuç sağlamadığı söylenmekte ve 
okul sahibimin, «Her yerde adamım var» kim
se bana dokunmaz tarzında konuştuğu halkı 
baskı altına almaya belediye ve emniyet men-
suplannı zan altında bulundurmayı ittiyadedin-
diği vâki müracaatlardan öğrendim. 

Bu hususların tetkik ettirilerek gereken ted
birlerim. alınmasını ve sonucun tarafıma bildiril
mesini arz ederim. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Takriri oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

25 . 6 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,42 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı . 6 . 1970 

Şb. Md. 621.2. (70) .302.3/2. D. R. M. 
Konu: Tabiî Üye Mucip Atak
lı'nın bir radyo - televizyon 
okuluna ait yazılı önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgfı: 9 . 3 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 332 - 6325/7/643 sa
yılı yazılan. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın Mu
cip Ataklı'nın Ankara'da faaliyette bulunan, 
«Ahmet Ekmekçi Radyo ve Televizyon Okulu» 
na ilişkin yazılı soru önergesi incelendi : 

1. Ahmet Ekmekçi'nin Keçiören'de imarın 
5414 ada 1, 2 ve 3 parselleri üzerinde, mevcut 
binasına fasılalarla kaçak inşaat yaptığı tesbit 
edilmekle durdurma zabıttan tanzim edilmiş, 
belediye encümenince yıkım kararlan alınmış 
ve bu kararlar il idare kurulunca ve Danıştay-
ca da tasdi-tk edilmekle yıkım kararlarının infa
zına tevessül edilmiştir. 

infazın gecikme sebebinin incelenmesi ve ih
mali görülenler hakkında tahkikat yapılması 
için konu Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkan
lığına intükal ettirilmiştir. 

2. Okulda disiplinin normal olup öğrenci
lerin semt halkını rahatsız ve huzursuz etme-
diMeri ve bu hususta mahallî emniyet mercile
rine müracaat vâki olmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 

6 — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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23 . 6 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) 
bir üye seçimi (4/79) 


