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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu üyesi Ahmet Nusret Tuna, Kas
tamonu ilinin Araç ilçesinde vukua gelen yan
gın olayı ve alınması gerekli tedbirlere dair ve 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üye Tayfur Sök
men, son samanlarda gelişen öğrenci hareket
leri ve Amerikan düşmanlığı ve solcu gelişme
ler ha,kkmda gündem dışı demeçte bulundular. 

Malatya Üyesi Hamdi özer'in, anarşik hare
ketler, Anayasayı ters yorumlıyan sol gelişme
ler, milliyet ve din mefhumlarını parçalamaya 
çalışan Siyonist cereyanlar hakkındaki geniş ko
nuşmasına Devlet Bakanı Refet Sezgin Cevap 
verdi. 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı, Malatya Üye
si Hamdi özer'in konuşması sırasında Anayasa
nın 132 nci maddesine aykırı olarak Türk hâ
kimlerine tavsiye ve telkinde bulunmasına mü
saade olunmasının doğru olmadığına dair be
yanına Bakanlıkça, hatibin hâkimlerin mezi
yetlerinden bahsetmesi sebebiyle müdahale edil
mediği açıklandı. 

Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu'nun, Tarım 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi okun
du, bilgi edinildi. 

Karadeniz Bakır İşletmesi Kurulması hak
kındaki kredi anlaşmasiyle ilgili Araştırma Ko
misyonu Başkanbğmm, çalışma süresinin 
13 . 4 . 1970 tarihinden itibaren 1 ay uzatıl
masına dair tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ya
pılacak secim ile Anayasa Mahkemesine bir ye

dek üye seçiminin gelecek birleşime bırakılması 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman 
Alihocagirin, Erzurum'da sağlık ocağı ve sağlık 
evi sayılarına dair sorusuna Sağlık Bakanı Ve
dat Âli Özkan, 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nm, Ayvabk'ta Sarımsaklı mevkiindeki 
Hazineye ait arazinin tevziine dair Başbakandan 
ve, 

Cmhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
| öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına dair Tu-
| risnı ve Tanıtma Bakanından sorusuna Devlet 
j Bakanı Turhan Bilgin ve, 
i 
! Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
I öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme sularına 

dair sorusuna da Köy işleri Bakanı Turhan Ka-
panlı cevap verdiler. 

6/529, 6/531 ve 6/535 sayılı sorular, ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, gelecek sözlü soru gününe bırakıldı. 

9 . 4 . 1970 Perşembe günü saat 15,000 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Lûffi T ol: oğlu Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Tcuzal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddoîunan metni (Millet Meclisi 
2/93; Cumhuriyet Senatosu 2/289) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) (Müddet : 45 er gün) 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazsaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 2/18; Cumhuri
yet Senatosu 2/290) (Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) (Müddet 1 er ay) 

Raporlar 
3. — 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik 

yapılmasına dair kanunun 25 nci maddesinin de
ğiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti teşkiline dair 
4541 sayıl, Kanunda değişiklik yapılması ve 
bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanunun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı İda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanunun 105 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda 
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değişiklik yapılmasına dair kanunun 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/20; Cumhuriyet Senatosu 2/283) (S. Sayısı : 
1381) 

4. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Vete
riner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/166; Cumhuriyet Senatosu 1/1076) 
(S. Sayısı : 1380) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili. Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Ömer Ucuza! (Eskişehir), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 58 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yımız var. Müzakerelere başlıyorum, efendim. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in; 5? nci 
Birleşimdeki konuşmasına cevap veren Devlet 
Bakanının,. beyanındaki şart kaydını dikkate al
mamak suretiyle yanlış mânalandırdığına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Malatya 
Senatörü Sayın Hamdi özer zaptı sabık hak
kında söz talebe tmektedirler. Sayın Ö^er bir 
dakikanızı rica edeyim. 

Sayın Özer, bu kürsüde bütün sayın üyelere 
İçtüzüğün bahşetmiş olduğu konuşma hakkı 
verilecektir. Yalnız sayın üyelerden istirha
mım, İçtüzüğün müesseselerini tam hudutları 
içinde kullanmalarıdır. 

Zaptı sabık hakkında üç dakikadan fazla 
söz vermek imkânına malik olmadığımı ifade 
etmek isterim. Zatıâlinize üç dakikalık müd
det için zaptı sabık hakkında söz veriyorum, 
buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; geçen tutanak hak
kında mâruzrtta bulunacağım. Anarşist hare
ketler ve bu hareketlerin kaynağı hakkında 
mâruzâtta bulunmuştum. Bütün ve yıkıcı cere
yanların mevcut Anayasamıza istinadettiril-
meye çalışıldığını ileri sürerek Yüce Parlâ
mentonun Anayasamızı vuzuha kavuşturacak 
yolları tesbit etmesini, zararlı görüldüğü tak
dirde tatbikatiyle zararlı görüldüğü takdirde, 
hatada ısrar etmemek gerektiğini, noksan ta
rafının düzeltilmesini arz etmiştim. Anaya
samız bir anarşi yasası haline sokularak 
milletin samimî bir eseri iken, millet onun 
esiri haline sokulmuştur. Buna bir çare bula
lım. Aksi halde buradan çekip, gidelim de
miştim. Hükümet sözcüsü Sayın Bakan Refet 
Sezgin cümlemin şarta bağlı oluşunu hesaba 
(katmadan sadece «tekmelenmeden gidelim» 
ibaresini ele alarak kınamış ve hepimizi ge-
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rekirse burada ölürüz şecaatini davet etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; şecaat hepimizin ka
nında tutuşan bir ateştir. Burada hiçbir Türk 
diğerinden daha cesaur, şecaatli... 

BAŞKAN" — Sayın Özer, bir dakikanızı 
rica edeyim. Zaptı sabık hakkında söz verdi
ğim zaman ancak zapta yanlış gecen beyan
larınızı tashih edersiniz. Yoksa Sayın Bakana 
veya sayın üyelerden her hangi bir tanesine 
cevap vermek hakkı doğmamaktadır. Bu se
bepten.... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan 
bütün Parlâmentonun... 

BAŞKAN — Sayın özer, arz edeyim de. Bu 
sebepten zatıâlinize rica ediyorum; sadede 
gelmenizi ve içtüzük hükümlerine göre zaptı 
sabık hakkında konuşmanızı. Eğer mevzuunuz 
başka istikmette tecelli edecekse, o takdirde 
başka bir tarzda, yani içtüzüğün size bu ko
nuşmayı bahşedeceği bir şekilde söz talehedi-
niz, onu rica ediyorum. Şimdi zaptı sabık 
hakkındaki, konuşmanızı sırf geçen birleşim
de yapmış olduğunuz beyanların yanlış geçmiş 
olması husuusna hasrediniz. Buyurunuz efen
dim. 

HADDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş
kan, öyle bir yanlış geçişten ziyade, yanlış 
anlaşılmayı Yüce Parlâmentonun haysiyeti pa
hasına burada açıklamak istiyorum. Binaen
aleyh... 

BAŞKAN — Saym özer İçtüzük hüküm
leri tefsire müsait değildir. Zaptı sabık hak
kındaki konuşma doğrudan doğruya yanlış ge
çen beyanlarınızın tashihinden ibarettir, istir
ham ediyorum, içtüzük hükümlerine zatıâlinizi 
davet ediyorum efendim. Buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu cesaret ve 
şecaat kime karşıdır; .yani bu salonda hepimiz 
mevzi alıp gelenlere ateş mi edeceğim? Eğer 
ateş etmek ve şecaat göstermek yarışma kalkı
şacak olursak... 

BAŞKAM — Sayın Özer, maateessüf sözü
nüzü kesmek mecburiyetindeyim. (Başkan mik
rofonu kesti). 

HAMDİ ÖSER (Devamla) — Bir parlamen
ter olarak tekmelemeyi, bu Parlâmentonun şah
siyeti mâneviyeslne yakıştırmak istemiyorum, 
bunu açıklamama müsaade buyurunuz, 

BAŞKAN — Sayın özer, bu imkânı içtüzük 
bana vermiyor, içtüzüğün bana vermediği sa
lâhiyeti ben bu kürsüde kullanamam. Zatıâliniz 
içtüzük hükümlerine göre talepte bulunursu
nuz, o tarzda zatıâlinize söz verebilirim. Zabtı 
sabık hakkında değildir konuşmamız. Rica 
ederim, kürsüyü terkediniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Zabtı sabık 
hakkında görüşüyorum. Onun açıklanması haki
minden görüşmek istiyorum. Zaten verdiğim 
sizdeki önergem de o yoldadır. 

BAŞKAN — Sayın özer. lütfen konuşmanızı 
bitiriniz. Size zabtı sabık hakkında söz vermek 
imkânına mâlik değilim. (Başkan mikrofonu 
açtı). 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, tekmeleme keyfiyetine geliyorum, onu 
arz edeceğim. 

Okulda hocasını, evinde babasını tekmeliyen, 
Millî Güvenlik Kurulunun bildirisine, karsı ce-
vabolmak üzere, tekmelerle bildiriler çıkarın... 

BAŞKAN — Sayın Özer sözünüzü kesiyo
rum. (Başkan tekrar mikrofonu kesti). 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ve üniversite 
kapatan, Yüce Parlâmentonun kapısına yanaş
tığı zaman biz bunu tabiî görmiyecek miyiz? Bu 
bakımdan... 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum, Sayın 
özer, lütfen kürsüyü terkediniz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem 
Başkan, kürsüyü bunu açıklamadan terkedecek 
olursam, bunun vebali hepimizin üzerine ola
caktır. 

BAŞKAN — Saym Özer, o vebal benim üze
rime olsun. Lütfen terk ediniz efendim. Ben iç
tüzüğü tatbik etmekle mükellefim, Sayın özer. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki ne yolda 
konuşmamı emrediyorsunuz? 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebediniz, 
Sayın özer. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Gündem dışı, 
söz talebediyorum. 

BAŞKAN — Saym Özer, yerinize oturunuz, 
gündem dışı söz talebi yazılı olur, esbabı muci-
besini dermeyan ederek olur, efendim. 

Muhterem senatörler, Sayın özer'e hak tanı
mak için bir hayli tevakkuf ettim, fakat hazırla
namadılar. Gündeme geçiyorum. 
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5. — GÖRÜŞ 

1. ~ 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletve
killeri Secimi Kanununun- 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendini?! yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kaimi olunan 
met?ıi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/21: Cum
huriyet Senatosu 2/284) (S. Sayısı : 1379) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi
nin yürürlükten kaldırılması hakkmdald kanun 
teklifi tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Teklifin önemine binaen, gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak, gündemdeki diğer işlere tak-
dimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergede üç talep mevcuttur: Ge
len kâğıtlardan gündeme alınması keyfiyeti bi
rinci hususu teşkil etmektedir, önerge gereğin
ce teklif edilen; kanun teklifinin gelen kâğıt
lardan gündeme alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etrniyen-
ler... Gündeme alınması kabul edilmiştir, efen
dim, 

Önergenin ikinci talebi öncelikle görünme
sidir. öncelikle görüşülmesi talebini oylarınıza 
arz ediyorum.- Kabul edenler.,. Kabul etmiyen
ler... öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. 
Muhterem senatörler, müzakeresini yapaca

ğımız kanun teklifinin, Komisyon raporunun 
okunup, oimnmamasmı oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

(1) 1379 S. Sayılı bnsmayazı tutanağın so
nun dadı r. 

,EN İŞLES 

Kanun teklifinin tümü üserinde söz istiyen 
sayın üye?., 

Söz istiyen sayın başka üye?. Yok. 
Sayın Srsü, Grup adına buyurunun efendi;-", 

MİLLİ BİRLİK GEÜPU ADINA VEHBİ 
EESÜ (Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım, kısa 
bir süre önce Anayasamızın 68 nci maddesini 
değiştirdikten sonra, şimdi de 306 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin, 
değiştirilen Anayasa maddesine aykırılığı öne 
sürülerek bir hükmünün kaldırılması istenmek
tedir. 

Bilinç ve gerçek dışı, ancak çoğunluğun his
si tasarrııflariyle aldıkları kararların Devle
ti ve onun hukuk düzenini çıkmasa sürükle
dikten sonra, bugünkü gerçek durumu gözleri
nizin önüne bir defa daha sermeyi arzu ediyo
rum. 

Hatırlanacağı gibi, Anayasanın 68 nci mad
desi değiştirilirken ancak, istenen kararın hak
sızlığını ve Anayasanın temel felsefesi ile bağ-
daşamıyacağmı belirterek, yarın da Anayasa
nın değişmezliğini şart koştuğu temel yapıla
rının oy çokluğu ve hilei şeriyelerle ortadan 
kaldırılabileceğini arz etmiştik. Nitekim görüş
mekte olduğumuz kanun teklifi de Anayasaya 
aykırılığın giderilmesi gerekçesine dayatılarak 
bizleri doğrulamaktadır. Unutmamak lâzım ki, 
bir Anayasa madde madde yorumlanamaz, o 
bir bütündür, ona can veren, topluma mal ol
ması ve temel felsefesinin dimdik ayakta dur
masıdır. Bu sebeple Anayasamızın dibacesinde 
yer alan, «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışları ile meşruluğunu yitirmiş iktidar 
sorumluları» hükmü dururken, çıkarmak iste
diğimiz bir kanunun Anayasaya uygunluğunu 
iddia etmek de güçtür, 

Sayın arkadaşlarım, gerek Anayasa değişik
liği sırasında, gerek bu kanun teklifinin Mec
liste ve komisyonlarda görüşülmesi sırasında, 
kanun teklifçilerinin dayandıkları gerekçeler, 
horlanan ve tümü ile benimsenmiyen Anayasa
mızın çeşitli hükümlerine dayatılmak istenmek
tedir. Nitekim bütün fertlerini kaderde, kıvanç
ta, tasada ortak bölünmez bir bütün olarak gö
ren Anayasa dibacesi, kişinin temel hak ve öz
gürlüklerine, sosyal adalet ve hukuk Devleti 
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ilkeleri ile bağdaşrnıyan engelleri kaldırması 
ve gerekli şartları hazırlamasını Devlete görev 
olarak veren Anayasamızın 10 ncu maddesi hü
kümleri, alınmak istenen tasarruflara gerekçe 
olarak gösterilmektedir. Bu insancıl ve hukuka 
saygılı gibi görünen tutum ve davranışlardan 
kıvanç duymamak elbette mümkün değildir, 
Ancak, nüfusunun üçte birine yakın bir kütle
de işsizlik hüküm sürerken, plânın istihdam il
kesini plân hedeflerinden çıkaran, büyük halk 
kütleleri fakirlik, yoksulluk ve haksızlıkların 
pençesinde kıvranırken, bir avuç mutlu azınlı
ğın yararına tasarruflarda bulunan, kutsal de
ğer ve yargıları insafsızca sömüren, tüm ulusu, 
gençliği, öğretmeni ,aydını, cahili ve hattâ te
mel dayanağımız olan kurumlan bölerek birbi
rine düşman gruplar haline getiren ve birini 
diğerine boğazlatan, ihkakı hakkı bir yöntem 
haline getiren, sıkı yönetim rejimi ile ulusu ve 
parlâmentoları tehdideden, türlü çıkarlar ve su
iistimallerin kirli şaibeleri altında murakabeden 
kaçman, Yüksek Muraka.be Kurulunu hicap 
duymadan ve kanunsuz olarak dağıtan, yüksek 
yargı organlarının kararlarını uygulamıyan, 
ikili anlaşmalarla Devletin çıkar ve haysiyetini 
zedeliyen ve bunları halktan sakladığı gibi Yü
ce Meclislerin bilgi ve murakabesinden kaçıran, 
çeşitli vaitlere rağmen personel reformu, idari 
reform, toprak reformu, iktisadi ve malî reform
lar, üniversite reformu gibi toplumun süratle 
kalkınması ve çağdaş uygarkk düzeyine ulaşma 
araklarını kullanmıyan, büyük halk kütleleri
nin eşilmesine gez yuman zihniyetin insansı], 
Anayasa hükümlerine saygılı olduğuna inan
mak bize güç gelmektedir. Eak-ıki toplumun 
sefalet ve ıstırabı ayyuka çıkmışs Devlet hay
siyetinin içte ve dışta tartışılma konusu olduğu 
bir dönemde, yurt sorunları bir yana itilerek, 
gasıplarm sözde haklanın ön plâna alan siyasi 
zihniyetle içinde bulunduğumuz vahini durum
dan kurtulmaya da imkân görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanın şaibeler 
altında icrai hükümet ettiği, çoğunlukta bu
lunduğu komisyonlardan Anayasa yorumları 
almaya çalışılan ve bunda da'Iıi başarıya ulaşa-
mıyan, meydan okuduğu Anayasanın hükümle
ri arkasına saklanmak istenilen garip bir döne
mi yaşamaktayız. Hakka, hukuka ve yargı or
ganlarına bu derece saygılı ve Anayasamızın 
emirlerine uyarak bu kanunu getirenlere ve sa

vunanlara bir gerçeği de hatırlatmak istiyorum. 
Bilindiği gibi değiştirilen Anayasa maddesi he
nüz Anayasa Mahkemesindedir, bu yüce mahke
me müspet ya da menfi bir karar vermenin are-
fesindedir; acaba çıkarmak istediğiniz bu ka 
nun o yüce mahkemenin kararı üzerinde bir bas
kı ve tehdit unsuru olmıyacak mıdır? Böylesine 
bir çelişkiyi hak ve hukuka saygılı arkadaşları
mızın vicdan muhasebelerine terk ediyorum. 

Değerli senatörler, sözlerimin sonuna gelmiş 
bulunuyorum. Buraya kadar olan izahatımla 
dünün ve bugünün bir birinden farklı olmıyan 
görüşünü çizmeye çalıştım. Dünün sorumluları 
ile bugünkülerin aynı hataları işlediğini, siz sa
yın parlâmento üyelerinin de aynı hatalı yol
lardan, haksız bir bağışlayıcı rolüne bürünerek 
toplumun ciddî sorunlarına çözüm getirmek ye
rine, bunların ve doğuracakları vahîm sonuçla
rı görmezlikten gelen bir eylem içinde bulun
duğunuzu bir defa daha gözlerinizin önüne ser
meye çalışıyorum. Çocuklar dahi soba veya 
ateşten ellerini bir defa yakar, sonra ondan ka
çınmasını öğrenirler. Bizler ise Anayasayı ihlâl 
ve iptal ederek karanlık bir baskı idaresi ku
ranların, yurdumuzda büyük bir ahlâk buhra
nının tohumlarını ekmiş olanların, millî gurur 
ve haysiyetimizle alay edilmesine sebebolanla-
nn, yeniden Türkiye'nin yüksek seviyede 
jönetimine katılmaları için senelerimizi har
camaktan ve olumsuz bir itişme yarışmasının 
içerisindeyiz. Günümüzde de örnekleri görül
düğü gibi, çeşitli suç ve şaibelerle malûl bir zih
niyetten yeniden yararlanmayı düşünenler, en 
as o zihniyet kadar malûl ve suçludur. Tarihin 
ve bilimin hükmü de bundan farklı olmıyacak-
tır. Biz Millî Birlik Gruup olaark 1961 Anaya
sasının kurmak istediği düzenin ve rejimin 
gerçekleştirilmesini istiyor ve bu vesile ile bun
dan sapmaların getireceği tehlikeler işaret et-
ı/i.:k istiyoruz. Yüce ulusumuzun çağ içindeki 
çsrçek sorunlarına yönelmenin idraki içinde 
olmamızın asıl içindeki gerçek sorunlarına yö
nelmenin idraki içinde olmamızın asıl millî gö
revimiz olduğ'unu bir kez daha hatırlatarak hu
turlarınızdan ayrılıyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersü 
Sayın Kayalar grup adına buyurun efendim. 

A.P. CffîüPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
Bursa) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım, 
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huzurunuzda görüşülmekte bulunan her iki ka
nun esasen evvelce kanun tekniğine uygun ol-
r.nyarak tedvin edilmiş, Anayasanın 68 nci 
maddesine atıf yapılmamak suretiyle daha iyi 
bir şekilde tedvinden yoksun bulunmuş ve bu 
suretle bilhassa Anayasanın 68 nci maddesi yet
kili olan yasama organınca tâdil edildikten 
sonra bu kanunlarda ki, hükümler, sureti kati-
yjde, komisyon raporunda da beyan edildiği 
gibi, Anayasa ile çelişir bir halde bulunmuş ol
masından dolayı huzurunuza getirilmiş ve bun
ların yetkifi. olan Parlâmentoca değiştirilmiş olan 
68 nci maddeye uygun bir hale getirilmesine ça
lışılmıştır. Şimdi bu hususu kısaca arz ettik-
tikten sonra şunu ifade edeyim. Hiç konuşmak 
kararında değildim. Faikat, Miillî Birlik Grupu 
•adına söz alan arkadaşım, bu kanunun Anaya
sanın dibacesine aykırı, bu kanunun mazide söy
le yapmış veya böyle yapmış kimseleri tekrar 
:hya etme gayesinde, ihya etme yolunda olan 
bir kanun olduğunu ve daha ziyade bâzı çirkin 
bayanları da ilâve etmek suretiyle konuşunca 
mecburen söz almak durumunda kaüdım. 

Muhterem arkadaşlarını, bilhassa konuşan 
arkadaşım ve namına konuştuğu arkadaşları 
çok iyi bilirler, Anayasa hazırlıkları istanbul 
Üniversitesinde yapılmış ve İstanbul üniversi
tesi bir ön tasarı hazırlamış idi. Bu ön tasa
nda, Temsilciler Meclisince müzakere mevzuu 
olan ön tasarıda 27 Mayıs 1960 yılında şu suret
le muhakeme altında bulunan eski iktidar men
suplarının sureti katiye de af f edilmemesine mü
tedair hükümler 'de mevcuttu. Temsilciler Mec
lisinde bu tasarı mevzuubahsedilirken gene şu
rada, kendi grupu adına konuşan arkadaşım, 
ve namına konuştuğu arkadaşları buna mâni ol
mak istediler. Hayır dediler, o iktidar sureti 
katiyede affedilmez diye bir 'kanun çıkarmıya-
lım. Affedilmiş olsalar dahi seçilemezler diye 
bir hüküm çıkaralım dediler ve 68 nci madde 
Millî Birlik Grupunun, şimdiki Millî Birlik Gru
pu, o zamanki Millî Birlik Komitesinin tensibi 
üzerine çıkarıldı. O itibarla bugünkü kanun 
Anayasa ile çelişme halinde değil, bugün fikrini 
beyan eden arkadaşım eski fikri ile çelişme ha
linde, Temsilciler Meclisindeki beyanları ile çe
lişme halindedir. 

Değerli •arkadaşları.'n, bu kanun vesile itti
haz edilmek suretiyle iktidarın Başbakanına, 
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gene alışılagelen bir üslûp ile, taarruz edilme
sini artık ve bilhassa Cumhuriyet Senatosunda 
son bulmasını arzu ettiğimiz bir üslûp ile bağ-
daştıramadığımızı bilhassa beyan beyan etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakan şaibe
ler altında ve Başbakan bu şaibelerden kur-
\almak için kendi partisinin ekseriyetine bulun
duğu komisyonlardan mütalâa almak durumu
na geddi diye bir beyanda, mealen bir beyanda 
bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, durup dururken, hi
lâl üzüm her arkadaşımıza, her parlamentere ve 
bir parlamenter isterse Başbakana dahi isnat 
ve iftirada nıaaleesf bulunabiliyor. Bu işin hal
li için normal yollar vardır. Meclis soruştur
masına tevessül edilmiştir. Sayın Başbakandan, 
müşterek içtüzüğün belli maddesi gereğince, 
savuma istenmiştir. Başbakan da sureti ka
tiyede bir Anayasa hükmüne sığınmak, onun 
muhafazasını istimdat etmek veya bir komis
yondan bu maksatla mütalâa almak gayesini 
gütmemiş tir. Esasen mütalâa istiyen de Başba
kan değil, soruşturma komisyonudur. Sayın Baş
bakan, burada konuşan .arkadaşımın herkesten 
ziyade itibar etmesi lâzımgelen Anayasa hük-
•ıılmLi T, B. M. Meclisinin dikkatine arz etmek-
"e iktifa etmiştir. Sayın Başbakan, Anayasa
lını 132 nci maddesinde mevcuttur, bu 132 nci 
madde muvacehesindeki düşünceniz nedir di
ye sadece bir sual sormuş ve Türk Parlâmento-
sı-nun Anayasa anlayışını, haklı olarak, tesbit 
etnısk istecıijtir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün komisyonlar 
yüksek heyetinize niyabeton vazife görürler. 
Tahsisan Anayasa vs Adalet Komisyonumuz 
da, diğer komisyonlar gibi, mutlaka niyabeten 
vazlf3 gördüğü heyete bu günD kadar lâyık ra
porlar getirmiştir, yüksek heyetinize lâyık ra
porların ıstanna çalışmıştır. Bir komisyon var-
r/.ış, mütalâa sormuş Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
kindi mütalâasını o surette bildirmiş ki, ko
misyonda bulunan muhalefet 'arkadaşlarımız 
dahi sadece usulî bakımdan, tezkerenin yanlış 
yazıldığından bahsetmek suretiyle muhalefet et-
LIişlerdir. Binaenaleyh burada bir şahsın şai
beden kurtullmak arzusu ile şu komisyonun veya 
bu komisyonun himayesine sığındığını ifade et-
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mek, hakikaten artık Cumhuriyet Senatosunda 
&on verilmesini, bilhassa memleket selâmeti için 
son verilmesini istirham ettiğimiz, tekrar istir
ham ettiğimiz bir konuşma tarzı olmalıdır ka
naatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın hatibin bir 
iddiası da şu: Anayasa Mahkemesi tesir altın
da kalır. Eğer parlâmento bu şekilde bir ka
nun çıkarırsa Anayasa Mahkemesine tesir icra 
*.ûmiş olur, gibi bir beyanda bulundular ki, bi
zatihi Anayasa Mahkemesinin yüceliği ile bu 
beyanı yekdiğerine bağdaştırmanın imkânı ol
amadığını arzla iktifa edeceğini, bu konuda. 

Çocuklar bile bir defa ellerini yakarlar, siz 
de elinizi yakmak üzeresiniz, binaenaleyh, eli-
ıiizi ateşten sakının gibi, bu mealde bir beyan
da bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette 
inanç uğruna, bu memleketi selâmete eriştir
menin inancı uğruna elimiz değil, benden'imiz 
dahi kül olsa bu inancımızın peşinden gidece
ğimizi arz eder, saygılarımla selâmlarım. (A. P. 
sıralanırdan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ka
yalar. Sayın Beler. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Yüce Meclislerimiz
ce kabul buyandan 6 . 11 . 1969 gün ve 1188 
i-ayıh Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 68 nci madesinin değiştirilmesi ve 11 nci 
gf cici .maddesinin yürürlükten kaüdırılması ka-
runiiasmıştı. Adı geçen 88 nci maddedeki, «affa 
uğramış olsalar da, seçilemezler» hükmüne 
uygun olarak evvelce 306 sayılı Milletvekilleri 
Secimi Kânununun 9 ncu maddesinin 9 ncu ben
di ; bend aynen «5, 6, 7 nci fıkralarda belirtilen
ler affa uğramış olsalar da, Milletvekili seçi
lemezler» hükmü ve bu hükme atıf yapan 17 
Nisan 1964 tarih ve 447 sayılı Kanununun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş bulu
nan; 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cum
huriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 
1 nci maddesi Anayasamızın değişik 68 nci mad
desine aykırı düşmüştür, üzerinde görüşmekte 
bulunduğumuz kanun teklifimiz Anayasaya ay
kırı düşen bu iki seçim kanunundaki hüküm
lerin tashihini temin etmektedir. Ayrıca, bun
dan sonra görüşülecek olan kanun teklifimiz 
de mahallî seçim kanunlarıdır ki, adı geçen 
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Anayasaya aykırı duruma gelen «affa uğramış 
c'Jsalar da, seçilemezler» ibarelerini kaldırmayı 
temin etmektedir. Millet Meclisinde kabul Du
yurularak, ge^ûie Senatomuzun ilgili komisyon-
ıîarınca büyük bir hassasiyetle ve süratle görü
şülerek ve aynen onaylanarak huzurunuza 
sevk edilmiş bulunan bu teklif, evvelce 780 sa
yılı Genel Af Kanunu ile, genel affa kavuşan 
bilumum hükümlüleri ve benzerlerine 'temel hak
lardan bulunan seçme ve seçme yeterliğini ve 
aynı zamanda Ceza Hukukumuzun genel kural
larından bulunan genel af kamu dâvasını ve 
hlikmolunan cezaları bütün neticeleriyle orta
dan kaldırır kuralı ile kaldırılmış bulunan hak
ları iade etmektedir. Esasen 1961 Anayasamıza, 

«Affa uğramış olsalar da, seçilemezler.» 
hükmü, sonradan Kurucu Mecliste ilâve edil
mişti. Şimdi bu teklifleri kabul buyurarak ka-
runlaştırdığınız takdirde, Anayasanın 8 nci 
maddesindeki; 

«Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 

yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri 
bağlıyan temel hukuk kurallarıdır» prensibine 
uygun olarak, Anayasanın üstünlüğüne ve bağ
layıcılığına sadakatimizi bir kere daha ispat
lamış olacağız. 

Böylelikle genel af kanunlarımızın ve Ana
yasa değişliğimizin, bir kısım vatandaşları-
mıza verdiği haklar yerine getirilmiş olacaktır. 

Bu demektir ki, memleketin bir kısım ya
raları, bu yönden bir daha ve kesin neticeleri 
ile sarılmış olacaktır. 

Komisyon raporunun aynen kabul buyurul-
ııasma, iltifat edilmesini rica eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Beler. 
Sayın öztürkçine buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; konunun esa
sına girmeden önce, bir usulün de burada tes-
biti gerekmekte olduğu kanatindeyim. Şöyle ki, 
Sayın Başkanımız önergenin gündeme alınma
sını oya koydu, kabul edildi, öncelikle konu
şulması kabul edildi. Fakat, diğer işlere takdi-
nısn hususu zannederim ki, oya konmadı. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, müsade edin 
dt söyöiyeyim, beyhude kendinizi yormayınız. 
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Maddelere geçildiği zaman, üçüncü kısmı 
oylanacaktır, içtüzük hükmü bunu âmirdir. 
Fendinizi yormaymız, efendim. Buyurunuz 
esas üzerinde konuşunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ben 
usulü bir hata olmasın nedeni ile bunu söyle
dim. Sayın Başkanımızın arz ettiği husus ye-
r.r. dedir. Teşekkür ederim. 

Teklif gayet yerindedir, Anayasanın ruhuna 
tamamen uygundur. «Kanunlar Anayasaya ay
kırı olamaz» hükmü yürürlükte olduğu müd
detçe buradaki çelişme, bu nedenle ortadan kal
dırılmış olacaktır, inşallah memleketimiz için 
hayırlı olur. Bu kanunun çıkması ile, bir telâ
şa, endişeye lüzum olacak husus yoktur. 

Bir çocuk e7!ini ateşe tutup yaktığı zaman 
ateşten korkar gibi teşbihlerin, Yüce Senato bir 
ekol olduğuna göre, bu ekole uygun olarak ko
nuşulması icabeder kanaatindeyim. Ne orta
da ateş vardır, ne de ateşten korkan bir çocuk 
vardır. Bu çocukların avutulması için bir ka
nun değildir. Sosyal bir yaranın hakiki tedavi
si olduğu kanaati ile müspet oy vereceğim. 

Anayasa Adalet Komisyonu raporunun ka
bul edilmesini saygı ile arz ederim. Çünkü, 'iki 
tane rapor vardır. Biri Anayasa Adalet Ko
misyonu raporu, biri de İçişleri Komisyonu ra
porunun kabulünü ve bunun biran evvel sonu
ca erdirilmesi yerinde olacaktır. 

Teşekkür ederlim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk-
çine. Sayın Tunçkanat, buyurunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, bu tasarının gerekçesinde şöyle 
söyleniyor: 

«Teklif, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 308 sayılı 
Milletvekilleri Secimi Kanununun 9 ncu madde
sinin 9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması 
ile söz konusu kanun hükmündeki Anayasaya 
aykırılığın giderilmesini öngörmektedir.» Bu 
gerekçe temelinden yanlış, hattâ 1961 Devrim 
Anayasası ile, bağdaşmasına mikan olmıyan bir 
gerekçedir. 

27 Mayıs ihtilâline sebebolan bir iktidarın 
mensuplarının siyasi haklarının geriverilmesi 
için bu madde Anayasaya aykırılık iddiası ile 
değiştiriliyor. Afla ilgisi yok, arkadaşlarım bu
nun. Bu sadece siyasi hakların geriverilmesi-

dir. Türkiye'nin bu kadar meselesi yüzüstü du
rurken ; çok mu önemli idi yani, üç beş kişi da
ha yaptıklarından veyahut da sürdürdükleri ve
ya bu memllekete etmiş olduklar fenalıklar yet
medi de, bundan sonra da mı devam edilmesi ar
zu ediliyor?.. Bu kadar aceleye ne lüzum var? 

MUSTAFA DELİVELÎ (Hatay) — Onlar 
fenalık etmediler. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — O 
sizin kanaatiniz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Öbürü 
de sizin. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Yüksek mahkemeelrin kararlan ortada. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de denildi ki, 
Millî Birilik Komitesi zamanında ve onların ida
recine 1961 Anayasasındaki «bunlar affedile
mez.» şeklindeki hüküm, değiştirilerek, «affe-
diîseler dahi Parlâmentoya giremezj» şekline 
çevrilmiş oldu dediler. Evet, «affedilseler da
hi Parlâmentoya giremezler.» hükmü, bizim ta
rafımızdan konmuştur. Doğrudur. Ama, siyasi 
hakların geriverilmesi iel bunun ilgili bir tara
fı yoktur. Bu afla ilgili değildir. Siyasi hak
ların geriverilmesi .ile ilgilidir. Onun için, Ada
let Partisi G-rupu adına konuşmuş olan Sayın 
Şeref Kayalar, ufak bir kelime oyunu ile tah
min ediyorum, bunu afla karıştırmış veyahut 
bir dikkatsizlik olarak - pek tahmin etmiyorum 
ama - bunun afla ilgisi yok. Bu düpedüz siya
si hakların geriverilmesi ile ilgilidir, bu tasarı. 
Bunun afla ilgisi yoktur. Zaten affedilmeler
dir. Affedilmdyen de kalmamıştır, şimdiye ka
dar. 

Bir de grup adına konuşan Sayın Vehbi 
Ersü'nün «Ateşe çocuk dahi elini bir defa sür
dükten sonra, bir daha bu ateşte elini yak
mak istemez.» Yani, bir tecrübedir, dediler. Bu 
hatipler tarafından değişik şekillerde yorum
landı. Arkadaşlar, bu önemli bir ikaz ve uyarı
dır. Biz bu Farlâmento kürsüsünden, bu Par
lâmento açıldığı günden bu yana birçok ikaz
larda bulunduk. Rejim muhtelif defalar bu 
ikazlarımıza arğmen, sözlerimize iltifat edilme
diği için, birkaç defa tehlikeye uğramıştır. 22 
Şubat, 21 Mayıs olayları gözünüzün önündedir. 
Ateş vardır, görenler için. G-örmiyenler için 
ateş değil, yangınları birbiri üstüne çıkarıp, 
cehennem a>teşi yapsanız, görmiyebiîir. Onları 
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ben mazur görürüm, ateş bugün de vardır, ikaz 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu rejimin deva
mını istiyen bizler, bu rejimin memleket sat
hında kökleşip, Türk halkına yararlı olarak bu 
rejimden hepimiz faydalanmak istiyoruz ve bu 
rejimden bütün nesillerimizin yani, bizden son
rakilerin de devamlı bir şekilde faydalanması
nı, yararlanmasını istiyoruz. Memleketin bir 
karanlığa, bir keşmekeşe, bir anarşiye sürük
lenmesini istemiyoruz. O bakımdandır ki, üze
rinde önemle duruyoruz. Biz, tekrar uyarıyo
ruz. Bindiğimiz dalı kesmiyelim, muhterem ar
kadaşlar. Bunda hiçbir kimsenin faydası yok
tur, üstelik Türk Milletinin çıkarları bu yönde 
değildir. 

Sayın Şeref Kayalar dediler ki, «İnancımız 
için ve ülkenin selâmeti için, ieabederse bedeni
mizi dahi yakarız.» Çok doğru. İnanç için, 
eğer ülkenin selâmeti için yakacaksak hep be
raberiz. Ama, hangi inanç için, bunda inanç 
nerede? Eski iktidar mensuplarının hepsi affe
dilmiş; birkaç kişiye daha tekrar gelip, Par
lâmentoda yer verebilmek için bir kanun tasa
rısı geliyor. Bu gerçekte bugünkü Anayasa ile 
kurulmuş olan ve bu Parlâmentoya gelmiş olan 
bu Anayasaya yemin etmiş olan insanların ger
çek inançlariyle çelişki halindedir. Bu bakım
dan, ben Sayın Şeref Kayalar'ın bu sözlerini 
pek anlamlı bulmadım. Bizim görüşümüze gö
re, bu, pek öyle inançlı, ne bileyim milletin se
lâmetine yararlı olan birşey değildir. Sadece 
3 - 5 kişinin yararına ve çıkarından başka bir 
işe yaramaz. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç-
kanat. Sayın Deliveli, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Muhte
rem Reis, Sayın arkadaşlarım; bu mevzuda söz 
almak istemezdim. Hattâ söz almak istediğim 
zamanki düşüncemle, şu kürsüye geldiğim an
daki konuşma tarzı arasında değişiklik yapa
cağım. O da şu : 

Sayın arkadaşlar, bunu nereye kadar sürdü
relim? Bu Anayasa değişikliği dolayısiyle de 
çıktık. Muayyen kimselerin istifade ettirilme
mesine dair olan bu zihniyetin ilânihaye devam 
etmesi mi lâzım? Buralarda kimler affedilme
di? Ama Sayın Millî Birlik Grupunun bir nok
tada noktai nazarı doğru. Bu Anayasa değişik-

I İlklerinde beraberim, esbabı mucibesinde. Gel-
| memesi lâzımdı. Neye? E, sevgili senatörler, bir 
| Anayasanın içinde kaydı hayat şartiyle ben se-
j natör olacağım diye hüküm bulunur, onu şu ve-
j ya bu sebeple değiştirirseniz, filân yerden, sa

ğından solundan kapılar açarsınız. Bu Anaya
sanın bizatihi kendisinin değişmesi lâzım değil 
mi? Değişmesi lâzım. Böyle bir Anayasa olmaz. 
Eğer bir gün, bu demokrasi bir tarihçinin eline 
geçerse siz, bütün 36 milyon b ağırsanız ve dese
niz ki; «Türkiye'de demokrasi var,» hayır der
ler. «Getir, Anayasanı, şu metnindeki, kaydı 
hayat şartiyle tabiî senatörlük müessesesi bu
lunduğu müddetçe, buna inanamayız, bunun 
için yazı yazamayız, burada demokrasi yok» 
derler. Bu bakımdan haklı. Bunları değiştirme
den, siz filâna siyasi hakkını vermek için ufak 
ufak kapı açıyorsunuz. Bizatihi bunun bünye
sinde değişiklik lâzım. Ayıklamak lâzım. Onu 
ayıklamadan ufak tefek değişiklikler işi tat
min etmez. Bu bakımdan beraberim. 

Ancak; arkadaşlar, 10 sene oldu. Daima bir 
şaibeden bahsettiniz. Muhterem mahkemelerin 
yüksekliğinden bahsettiniz. Her mahkeme ka
rarında yüksek bir kararında, bir fiilinde veya 
tahkikatında veya bir tek meselesinde, - belki 
yüksekliği veya saygılı olup olmamakta bir va
tandaşın hakkı olabilir - ama bu memlekette 
her mahkeme yüksektir. Her mahkemeye de 
saygı göstermek mecburiyetindeyiz, öyle mah
kemeler var ki; davacı, davalı içeri girer; dâ
vayı kaybeden taraf daha kapıdan çıkar çık
maz bir şeyler söyler. Mahkemenin yüksekliği
ne halel getirmez. Ama adam dâvayı kaybet
miştir, kaybeden taraf da mahkemeye, hâkimi
ne de birşeyler söyler. Ancak bir tek şey var 
arkadaşlar; vicdanınıza hitabediyorum; yük
sek mahkemenin şaibeliği, 27 Mayıstan sonra 
kurulan Yüksek Adalet Divanında şahit dinlen
mesi bakımından - cevap verirseniz hepsini ba
şından sonuna anlatacağım, - delillerin dinlen
mesi bakımından, müdafaa bakımından, avu
katla müvekkilin münasebeti bakımından, ço
luk çocuğu ile görüştürülmesi bakımından, 20 
nci Asırda böyle bir tutumla davranış ve hare
ketin yapıldığı yerde, bana bitaraflığından 
bahsedebilir misiniz? (Millî Birlik Grupu sırala
rından anlaşılmıyan müdahaleler) 
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BAŞKAN — Sayın Deliveli, sadede gelme
nizi rica ederim. Sayın Karaman; Sayın Deli
veli lütfen sadede geliniz. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Hastalığı 
onun o. Konuşacak öyle. Kuyruk acısını ^unut
mamış. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bu 
arada; ama birisinin yüreği yanmıştır, birisi
ne bunu kabul ettiremezsiniz; saygıyı, sevgi
yi... Arkadaşlar biz bunu kabul ediyoruz .Getirip 
getirip şey gibi geliyorsunuz. Gayrimeşru, ihti
lale söbebolanlar, hırsızlar, uğursuzlar diye 
getiriyorsunuz, insaf ediniz, 27 Mayısta Di
vanı Âlinin tahkikatını yaptığı, karar verdi
ğiniz insanlardan bana bir tanesini gösteriniz. 
Ama dediğim şartların haricinde. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Anayasanın 
başında gayrimeşru tabiri var. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Beye
fendi, silâh zoruyla, dipçik zoruyla konulan 
terimlere hürmet etmeyin, tabirlere hürmet et
meyin (Millî Birlik Grupu sıralarından anla-
şılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Deliveli... Bir dakika 
efendim. Sayın Deliveli, müzakere imkânlarını 
güçleştirecek beyanlarda bulunmayınız. Bir ev
velki sözünüzü lütfen tavzih ediniz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar, bir şey söyliyeyim. Gelin bir yerde 
birleşelim. Bak, öyle gelmedim, böyle konuşu
yorum. Bir yerde birleşelim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Nerede birleşeceğiz seninle? 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — 10 
sene geçti. Her şey unutuldu, unutulmak üze
re. Her şeyi her zaman tekrar ederseniz unu
tulmaz. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Daha 
söylenecek şeyler var^ 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bir 
gün ben çıkarım, bir gün başka bir arkada
şım çıkar, öbür gün öbür taraftan birisi maka
le yazar, yazı yazar. Bunu götüre, götüre bun
dan zararı siz yapacaksınız. Siz zarar edersiniz. 
Millet de zarar eder, siz de zarar edersiniz. Eğer 
zarar etmiyecekseniz, benim bir arkadaşımın 
bir sözü var, bu rejimden faydalanmak isti-. 
yorsanız; ama bu rejime, şunu da kabul et
mek lâzım; evvelâ Anayasada size imkân ve-

J ren maddelerin değiştirilmesi suretiyle daha 
saygılı oluruz. Millet de, biz de saygılı oluruz 
(Millî Birlik Grupundan anlaşılmıyan, müda
haleler) 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Duy
madığım için cevap vermek istemiyorum. 

Onun için hakem olun, iyiye iyi deyin, kö
tüye kötü deyin. Arkadaşlar, geldiğim tarih
ten bugüne kadar Millî Birlik Grupu bir tek 
meselede çıkıp da A.P. şunu iyi yaptı demedi. 
inanın. Derse gelip teşekkür edeceğim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Meobur muyuz, senin şakşakçın mıyız? 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar, mecburiyet diye bir şey yok. Ama 
akıl var, izan var. Gelin akıl yolunda birleşe
lim. Bu kadar yatırımlar, bu kadar 5 senelik 

i iktidar var. Binaenaleyh, buralarda gelin bir
leşelim. Hakem olun. Hakemlik vasfınızda 
uzun ömürlü olursunuz. Her zaman ileri geri 
konuşursanız, ömrünüz kısalır. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym De
liveli. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, söz istiyen 
arkadaşlarımın söz isteyiş sırasına göre ka
yıtları yapılmıştır. 

I MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Lût-
I fen sıramı belirtir misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz belirteyim efen
dim : Sayın Karaman, Sayın Küçük, Sayın öz
güneş, Sayın Sarlıcalı. Başka söz istiyen sayın 
üye var mı efendim... 

Saym Tunçkanat Sayın Sarlıcalı'dan sonra 
r zatıâlinize söz verebileceğim. 

Saym Karaman buyurunuz, efendim, 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım, konuşulmakta olan kanun tekli-
I fi, Milletvekili Seçimi Kanununun bir madde

sinin, değiştirilen Anayasanın 68 nci maddesine 
uygun bir şekilde getirilmesi için ileri sürül-

| muş bir kanun teklifidir. Bu teklif Millet Mec-
İkiııdon çok kısa bir süre içerisinde geçti. Bu
rada tartışma konusu olacağı muhakkak idi. 
Oünkfi. burada, 27 Mayıs Anayasasını temelin
den zedelemek suretiyle 27 Mayıscılarm geîir-

I diği rejime yapılacak zararları göğüsleyecek 
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bir grup vardı. Burada sözcümüz aslında yumu-A 
şak konuştu. Ama ondan sonra konuşmalar, 
meseleleri aştı ve biraz daha derinliğine ko
nuşmaları icabettiren durumlar meydana ge
tirdi. 

Benden evvel konuşan arkadaşımız, Yüksek 
Adalet Divanının hukuka aykırı kararlarından 
hukuka aylan kuruluş tarzından, hukuka ayları 
şahit dinlemelerinden ve sair usullerinden bah
settiler. 

Yüksek Adalet Divanının huzuruna çıkan 
eski Demokrat parti mensuplarının.. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, bir dakikanızı 
rica ederim. Sayın hatip bu mevzulara iliştiği 
zaman sadet dışına çıktığını ihtar ettim, sadet! 
içine girmesini kendilerine ihtar ettim. Zatı-
âliniz de bu mevzulara temas etmezseniz sadet 
dışına çıkmamış olursunuz ve böylece müzake
renin selâmetini temin etmekte Eiyasete yardım
cı bulunursunuz. Teşekkür ederim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, mesele bu noktaya gelmiştir, temas etme
den yapamayacağım. Aslında bu kanunun getir
mekte olduğu, bu teklifin getirmekte olduğu 
meselenin hiçbir ehemmiyeti yoktur, Benim ken
di adıma, söylüyorum. Belki ben bu Yüce Sena
tonun çatısı altında sayın Nah.it Altandan daha 
işbirliği yapacağım inancındayım Emin Kala
fatla. Ben bu çatının altında meselâ, sayın Şe
ref Kayalar'dan belki daha çok iyi işbirliği ya
pacağım kanaati içerisindeyim Selâmi Dineer'le. 
Bu kanaatleri taşıyorum ve 27 Mayıs; 1954 de, 
1957 de seçimlere üç ay kalarak, iki ay kalarak 
partisinden daima ihraç edilen sayın Nahit Al-
tan'a, buraya gelme imkânını bağışladığı halde, 
burada 27 Mayısa en çok hücum edenlerden bi
risinin sayın Altan olduğunu duyuyoruz, görü
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaman,... 

SUPKİ KARAMAN (Devamla) — Devanı 
ediyorum efendim, sadede gireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, hisli olmaktan 
ziyade içtüzük hükümlerine riayetkar olmayı 
tercih etmenizi rica ederim. Buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Burada 
27 Mayısın getirdiği bu imkân içerisinde 27 Ma
yısın istismarı yapılmaktadır, arkadaşlarım. 
Aslında burada oturanlar, bizimle beraber otu

ran bir çokları, 27 Mayısın kendilerine imkân
lar sağladığı insanlardır. 
(Başkan tarafından kürsünün mikrofonu kesildi) 

BAŞKAN — Sayın Karaman... 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — (Mikro

fon kesik olarak) Ama istismar yapıyorlar. Sa
yın Başkanım sözümü kestiniz. Sesimi mikrofon
suz olarak da bütün Senatoya duyuracak durum
dayım. Bu kürsüden ise, hiçbir kuvvet beni zor
la indirecek güçte değildir, işte konuşmama de
vam ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, ümit ederim 
ki siz cesareti, hukukun size bahşetmiş ol
duğu hakları kullanmakta bulursunuz. Eğer 
içtüzük size bu şekilde konuşmak hakkı
nı vermezse o takdirde zatiâliniz de şüphe
siz ki, kahramanlık göstererek bu kürsü
de konuşmazsınız. Şimdi sizden çok İçtüzüğe 
riayetkar olarak, haklara çok riayetkar olarak 
ve fakat müzakere selâmetini muhafaza etmek
le mesuliyet altında bulunan bir Riyaset Diva
nı olarak konuşuyorum ve rica ediyorum. Sa
dede intikal etmenizi tekrar rica ediyorum. 
Buyurunuz, konuşunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ikazınıza teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Kahra

manlık hiçbir zaman taslamadım. Kahramanlı
ğın millet için nerede gösterileceğini çok iyi bi
liyorum. Benim hayatımda henüz.. 

MEHMET GZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Onun 
kanında vardır kahramanlık. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Benim 
hayatımda henüz milletim için yaptığım bir 
kahramanlığı icabettiren hiçbir şey olmadı. Ama 
cesaretimin tarifinin hukuk sınırları içine sığ-
mıyacağını arz ederim. 

Bugün Yunanistan'da da 1960 Türkiye'sin-
deki olaya benzer, 1960 ihtilâline benzer, olay
lar olmakta ve bizden örnek alan hareketler 
yapılmaktadır. Ama örnekler bizim Türk Mil
letine fazilet diye getirdiğimiz şeyleri yanlış 
sayan örneklerdir, arkadaşlarım. Biz biraz evvel 
Haydar Tunçkanat arkadaşımın ifade ettiği gi
bi, bu rejime titriyoruz arkadaşlar. Bu rejime 
kaza gelmemesi için çabalıyoruz. Her türlü gay
retimiz, her türlü ikazımız Anayasanın esprisine 
uygun bir düzenin, bir sosyal gelişmenin bir hu-

http://Nah.it


0. Senatosu B : 58 9 . 4 . 1970 O : 1 

kuk gelişmesinin sağlanması suretiyle Türk 
rejiminin, 1961 Anayasasının ve temelinde Ata
türkçülük yatan bu Anayasanın yaşatılması ca
bası içerisindeyiz. Bizim ikazlarımızı lütfen 
herkes, her dinliyen bu acıdan alsın. 

Sayın arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
hatibin bir sözüne de temas etmeden geçemiye-
ceğim. Sayın Başkanım burada ikazda bulun
mamışlardı, kendisine. Onun için burada daha 
geniş konuşma imkânının bana bahşedileceği 
inancındayım. 

Sayın hatip Anayasanın başlangıcındaki 
«meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı ya
pılan 27 Mayıs Devrimi» sözünün süngüler al
tında yazılmış ve baskı içerisinde kaleme alın
mış bir hüküm olduğunu ve bu bakımdan, elini 
salhyarak, hiçbir mâna taşımadığını, söyledi
ler. 

Arkadaşlarım, eğer bu Anayasa, başta baş
langıç maddesi olmak üzere her yerinin, birçok 
yerlerinin süngüler altında yapıldığını, süngü
ler altında kaleme alındığım ve süngüler al
tında bir rejim kurduğu iddiasını taşıyanlar 
varsa; o taşıyan insanlar ki, ben tenzih ederim, 
bu çatı altına gelen her insan şerefli insan
dır, ama bu iddiayı taşıyan insanın böyle bir 
Anayasanın kurduğu rejimde vazife almaması 
lâzımdır. Ben bu addiayı şiddetle reddediyorum. 
Süngüler bizi 15 Eylül gününde imanımızdan 
caydırmadılar, süngüler bizi 21 Ekim 1961 
gününde bu Parlâmentonun damgalanmasını, 
dinamitlenmesini icabettiren hareketlere karşı 
göğüs germemize mâni olamadılar. Biz bu reji
min 25 Ekim 1961 den önce de sahibiydik, bu
gün de sahibiyiz. Saygılarımı sunarım. (Alkış
lar..) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ka
raman. Muhterem senatörler söz sırası Sayın 
Özgüneş *te. Buyurun Saym özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üye
leri;... 

BAŞKAN — Saym özgüneş, bir dakikanızı 
riee edeceğim. Saym C. H. P. Grup adına söz 
istediler. Fakat henüz, Saym özgüneş'e söz 
verdikten sonra söylediler. O sebepten Sayın 
Özgüneş konuşacak, bilâhara grup adına... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Daha 
önce Sarlıcalı var. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Şahsım 
adına. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz Sayın Öz
güneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym 
üyeleri; ben bugün söz almaya niyetli değil
dim. O kadar ki, Saym Tüzün'e bir konu 
üzerinde çalışmak için kütüphaneye yoklama
dan sonra gidelim, hazırlığı yapıp gelelim, de
dim. Yani dinlemeye dâhi niyetli değildim. 
Ancak öyle konuşmalar yapıldı ki, burada, 
öyle sözler söylendi ki, konuşmayı ve bilhassa 
Yüce Senatoyu bir mevzuda aydınlatmayı ken
di ölçümde vazife saydım. 

Arkadaşlarım, problem ne şu şahsın buraya 
gelmesi, ne de buraya gelmesidir. Bizim şa
hıslardan uzaktan, yakından hiçbir ilgimiz 
yoktur. Mesele Anayasanın temeli meselesidir. 
Neden bu davranışlar, neden bu çırpınmalar 
27 Mayısın temeline; neden bu çırpmışlar, bu 
davranışlar Anayasanın temeline kazılan bir 
lâğımdır? Bunu anlatabilmek için birazcık ma
ziye doğru gitmek ve ihtilâl sosyolojisinin hiç 
olmazsa alfabesini bilmeye ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarım, bir ihtilâl olur. İhtilâlin ilk 
darbesinin sersemliğinden kurtulan karşı ta
raf yavaş vayaş kıpırdanmaya başlar, sesini çı
karmaya başlar. Basta tamamen sinmiş, sesini 
tamamen kısmış hattâ bir zaman çocuğunu bir 
iktidarm başının önüne yatırıp kurban edecek 
kadar ileri giden, dalkavuklukta ileri giden, 
bundan sonra ihtilâlin bir generaline gelip: 
Ben hallettim, aksini yapmaya hazırım, diyebi
lecek kadar pespayeleşir, fakat ondan sonra 
arkadaşlarım ihtilâlin etkisi yavaşlamaya 
başlar; ihtilâlin hızı yavaşladıkça restorasyonda 
güçlenmeler, kıpırdanmalar ve ileriye gitmeler 
çoğalmaya başlar. 

ihtilâl saflarında bölünmeler olur. Hattâ 
ihanetler bile olur. Bir kısım insanlar ihtilâ
lin hızına tahammül edemez. Bir kı
sım insanlar ihtilâli vicdanlarında bütünüyle 
duymadıkları için, bilmedikleri için o ihtilâl 
cephesine ihanet etmeye kadar gidebilirler, ih
tiras saflarında bölünmeler olur. Bu bölünme
ler, ihtilâlin yavaşlaması, restorasyonun ıslahı
nı günden güne artırır, öyle olur M, ihti
lâlin kurduğu mahkemelerin münakaşaları baş-
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lar. Hattâ bâzı kimseler çıkarlar ihtilâlin yap
tığı Anayasayı «süngü zoriyle millete kabul et
tirildi» derler. Demek ki, bu memlekette süngü 
zoriyle vicdanını satacak milyonlar var. Demek 
ki bu memlekette Anayasaya oy verenlerin bü
yük ekseriyeti, ki seçmen sayısının büyük ekse
riyetidir, bu kadar şahıs süngü zorundan korka 
korka vicdanının aksine oy vermiş. Bunlar söy
lenir, bunların hepsi olur, çare yok. Tarihe ba
kacak olursak istisnasız her ihtilâlde bunlar 
olur. 

Arkadaşlarım, yalnız burada dikkat edilecek 
iki nokta var. Bunlardan birisi şudur : Ne ih
tilâlin freni vardır, ne restorasyonun freni var
dır. ihtilâl alabildiğine ilerler, önüne çıkanı 
ezer geçer, ilk defadır ki, tarihte 27 Mayıs ih
tilâli bu istisnanın dışma çıkmış büyük bir ira
de gücü ve vatan sevgisi ile ihtilâli bir yerde 
durdurmuş ve zaten esas hedef olan demokratik 
rejime geçmek için bütün gayretleri göstermiş, 
kimsenin bugüne kadar itiraz edemediği, hele 
o gün 1969 - 1961 yıllarında sureti katiyede si
nek sesi kadar dahi sesi çıkmadığı, bir namus
lu seçimle memleketi nihayet seçilenlerin ikti
darına devretmiştir. Beklenirdi ki, fazilet iste 
nirdi ki, ihtilâlin bu vatanperverce davranışına 
karşılık restorasyon cephesi de bir yerde dur
masını bilsin. Halbuki arkadaşlarım görüyoruz 
ki, restorasyon ilerledikçe iştahını artırmakta 
ve ihtilâli adım adım sürebileceği ve nihayet bir-
gün etkisiz bir hale getirebileceği kanısına var
maktadır. 

Arkadaşlarım, tarihten ders almasını bilen
ler, hele Türk Tarihini inceliyenler görürler ki, 
restorasyon cephesinin kanı ne kadar kaynarsa 
kaynasın, ucuz kahramanları nasıl haykırırsa 
haykırsm, birgün arkadaşlarım ihtilâli yapanla
ra rağmen dahi, eğer o ihtilâli milletin gerçek 
arzularını temsil ediyorsa, eğer o ihtilâl mille
tin tarihiyle parelelse, bu takdirde ihtilâli ya
panlar vaz geçseler dahi yeni ekipler çıkar ve 
ihtilâli mutlaka hefedine vardırır. Bunun aksi 
tarihte yoktur. Meşhur bir söz vardır. Derler 
ki «bir ihtilâl yapan bir daha yapamaz,» Arka
daşlarım doğrudur. Bu güçsüzlüğünden yapa
maz değil, fakat bir ihtilâlin içinden gelenler, 
onun fırtınası içinden gelenler bir ihtilâlin ne 
olduğunu iyi bilirler. Biz, biz derken salığımı 
ve arkadaşlarımı da zannediyorum kasdediyo-

rıım, biz sureti katiyede bir ihtilâle taraftar 
değiliz. Bir ihtilâlin devamına, mütemadiyen 
bir memlekette ihtilâl idaresinin yürümesine as
la taraftar değiliz. Biz daha 27 Mayıs 1960 sa
bahı dahi mutlaka en kısa zamanda memleketi 
demokratik bir rejime götürmek için gayret 
zııî ettik. Karşımıza şu veya bu şahıslar çıktı
ğından değil, iktidarı devam ettiremiyeceğimiz-
den değil; fakat demokratik rejime imâmmız-
dandır ki, biz seçimleri, hem de namuslu seçi
mi, Türk tarihinin en namuslu seçimini, yapa
rak bu memleketi nihayet demokratik bir reji
me kavuşturduk. Ama restorasyon hayır. Res
torasyon bir türlü durmasını bilmedi. Restoras
yon bir - türlü ağsını kapatamadı. Mütemadi
yen ihtilâl münakaşa edilmeye ve bu münakaşa
lar bu kürsülere kadar getirilip Anayasanın 
temellerine kadar ilerlemeye başlandı. Arkadaş
larım, bunun sonu ne olur. Ben size bir şey ha
ber vereyim. Bugün burada methiye yazılan in
sanları tanka bindirerek, bâzısını da çöp ara
basına bindirerek Harbiyeye götürenler bugün 
Orduda tabur kumandanıdır. Siz burada müte
madiyen tahrik ederseniz, mütemadiyen damar
larına basarsanız, mütemadiyen bu kürsüyü ih
tilâle karşı koymak için, ihtilâli mütemadiyen 
kötülemek için bir vasıta haline getirirseniz,., 

MUSTAFA DELİVELî (Hatay) — Bu tah
rik değil mi? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Tankla 
oradan gidenler, kırata bindirilmek suretiyle 
buraya getirmek sevdasına kapılırsanız, tek
rar ediyorum arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerin 
aldığını kırata bindirerek buraya getirmeye 
gayret ederseniz ve bunu caka içerisinde yap
maya kalkışırsanız, bu takdirde arkadaşlarım res
torasyonun karşısında ihtilâl cephesi de harekete 
geçer. Bunu bir yerde durdurmak lâzım. Bir yerde 
durdurmaya şiddetle ihtiyaç vardır, ihtilâl bü
yük bir vatanperverlik içerisinde bir yerde 
durmasını bilmiştir. Restorasyon da bir yerde 
durmalıdır, arkadaşlarım. Eğer restorasyon 
bir yerde durmazsa, bu tahrikler devam ederse, 
bu takdirde kimin hayrına olacağı belli olmaz. 
Büyük bir faziletle Türk Silâhlı Kuvvetleri 
kışlasına çekilmiş ve kendisine kanunlarla ve
rilen vazifesini yapmaya devam etmektedir. Bu 
kürsüden tahriklerin mânası nedir? 

Yassıadayı 38 kişi kurmamıştır, arkadaşla
rım. Yassıada Mahkemeleri Türk Silâhlı Kuv-
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metlerinin kurduğu mahkemedir. 38 kişi ile bu 
memlekette mahkeme kurulamaz. Bu memle
kette 38 kişi ihtilâl yapmamıştır. 27 Mayıs İh
tilâlinin temelinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
şeref ve namusu var. Ne fayda umuluyor bu
radan, bu kürsülerden Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin tahrik edilmesinden? 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine değil, size bir şey söyle
nince, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mi söylenmiş 
oluyor? Onları temsil edemezsiniz. Siz Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini temsil edemezsiniz. Ben de 
onların şerefli olduklarına inanıyorum. (Gü
rültüler) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, sayın senatörler benim bir adetim 
var : Şu kürsüye kadar gelme haysiyetini gös
teren her söze cevap veririm. Ama buraya ka
dar gelmeye cesaret edemeyip bulunduğu yer
den şu veya bu şekilde konuşanlara cevap ver
meye tenezzül etmek adetim değildir. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Söz is
tiyorum, benim gidemiyeceğim yer yoktur. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Binaen
aleyh, arkadaşlarım, eğer bu memlekette sulh 
isteniyorsa, eğer bu memlekette huzur isteni
yorsa, eğer bu memlekette birbirlerimizle di
dişmeyi bir kenara itip, bu memleketin binbir 
derdine çare bulmak için gayret sarf etmek is
teniliyorsa restorasyon cephesi durmalıdır. Dur
madığı takdirde karşısında ihtilâl cephesini 
bulacaktır. Saygılarımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öz-
güneş. Sayın Sarlıcalı buyurunuz efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; görüşmekte ol
duğumuz kanun muhteva itibariyle bundan 
üç ay önce Anayasanın 68 nci ve geçici 11 nci 
maddelerini değiştirmek suretiyle meydana ge
tirdiğimiz yeni durumun bir devamıdır. 

ister istemez üç ay önceki Anayasa değişik
liğine kısaca bir göz atmak mecburiyetindeyiz. 
Anayasanın belli değişikliğinin ne şartlar al
tında hazırlandığını, nasıl teklif edildiğini Mec
lis komisyonlarında Ve Meclis Umumî Heyetin
de nasıl müzakere edildiğini ve hangi safhalar
dan geçtiğini ve sonunda nasıl kanunlaştığını 
hatırlarsınız. 

Hemen ifade edeyim ki, Anayasa değişikli
ğini hedef tutan o zamanki teklif meclislerimiz
de büyük mukavemetle 'karşılaşmış, bu muka
vemet bir kanatta açılk, bir kanatta gizli kal
mış ve oy kullanan arkadaşlarımızın önemli bir 
kısmı belki de istemeye, istemeye o değişiklliğe 
rey vermişler idi. O tarihte hattâ bugün Hükü
meti idare edenler içerisinde bile, o teklifin 
kanunlaşmasını arzu etmedikleri halde kanuna 
t/umlu oy kullanan insanlara Taslandığı beyan 
oıunmuş idi. 

O değişiklikten bu yana elbette ki böyle bir 
yeni teklif gelecek ve muamele bu suretle ta
mamlanacaktı. O tarihte Millî Birlik Grupuna 
rnensuıbolan arkadaşlarımızın, bir ölçü içerisin
de haklı saydığımız, heyecanlarından hareket 
ederek C. H. P. ye ve onun genel başkanına ne 
derece ağır ithamlarda bulunduklarını hatırla
manızı isterim. 

Ama C. H. P. o tarihte bu arkadaşlarımızın 
heyecanını takdir ettiği için, bir ölçü içerisin
de onları haklı bulduğu için, en ağır ithamlarını 
sineye çekmekte zerre kadar tereddüt etmemiş
tir. Bugün de bu teklif görüşülürken ihtilâli 
yapan arkadaşlarımızı bir ölçü içerisinde haklı 
garmek gerekir. Kendimizi buna alıştırmalıyız. 

Elbette bu devreden de mesele geçecek ve 
sn kin bir vasata ulaşacaktır. Ama bu kürsü
den Millî Birlik Komitesine ve Mifllî Birlik Gru
buna hücum etmek suretiyle kendisine siyasi 
ınenfaat sağlama yolu biran evvel kapanmalıdır. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sataş
ma var. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne sataşması 
var. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sarhoş bu 
adam, 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sensin 
sarhoş. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Oturduğun 
ysıln idraki içinde olmalısın. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Onun 
için, meseleyi bir sakin vasat içerisinde müza
kere etmenin sırası gelmiştir. 

Muhterem arkadaşGar, Millî Birlik Grubun
daki değerli arkadaşlarıma da ifade etmek is
terim ki, Türkiye'de kitleler arasında siyasi ka-
r.ar." ayrılığından faydalanmak istiyen insanlar 
cardır, tertipler vardır. Türkiye'de iki büyük 
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partinin dost olmamasına çalışan ve genellikle 
Türkiye'de O. H. P. düşmanlığını, inönü düş-
manflığını körükleye, körükleye kendisine si
yasi menfaat sağlamak istiyen insanlar vardır. 
Bugün memleketin yüksek kademeleri arasında 
bunlara sıkt ışık da raslanmaktadır. 

öyle ise bir millî barışı kurmak ve bu hu
zursuzluğu, bu husumeti biran evvel ortadan 
kaldırmak zamanı gelmiştir ve hatta geçmiştir. 
Anayasada değişiklik yaptık. Bildiğiniz netice
ler meydana geldi, memlekette; Tahmin edilen 
bâzı çevrelerde sarsıntılar doğmadı hamdolsun. 
öyle ise bunun arkasında siyasi barışı ve hu
turu sağlıyacak diğer tedbirlere de cesaretle 
girmeliyiz. Bu kanun sanıyorum o tedbirleri 
bize getiriyor. 

Biz seçilme hakkı oCimıyan insanlara seçil
me hakkı verdik. Şimdi Senatoya ve Millet 
Meclisine üye olma hakkı tanıyoruz. Biz bunu 
millî barış içinde yapıyoruz, millî sulh için ya
pıyoruz ve kapılarımızı bağrımızı açıyoruz; gi
renler 1950 dan önceki hareketlere tevessül 
ederlerse o zaman bunun âkibetini düşünmekte 
dbette size düşmez, elbette bize düşmez. 

Muhterem arkadaşlar, siyasi huzuru temin 
etmeye çalışırken kütleler arasındaki kan dâva
larının bile artık kalkması lâzımgelâiğiıiıe ina
nıyoruz. Türkiye'de kabile kavgalarının sonu
nun gelmesi lâzımgeldiğine inanıyoruz. Türki
ye'de vatandaşlar arasında her türlü kırgınlı
ğın ortadan kalkmasına inanıyoruz. 

Bunun için Türkiye'de demokratik rejimin 
ancak bu surette kökleşeceğine inanıyoruz. 

Arkadaşlarım, Millî Birlik Grubundaki ar-
!l adaşlar hassas davrandılar. Bir ihtilâl yaptı
lar, ama sarahatle ifade ederim ki, o ihtilâlin 
temelinde C. H. P. lilerin on yılda bir türlü 
riolmıyan çileleri de vardır. Bütün bunları seve 
seve maziye terk ettik, hepsini unutmaya ha
zırız, millî huzur için, millî barış için. Ama ina
nıyorum ki, bizim gösterdiğimiz bu iyi niyete 
birçok çevrelerden cevap gelmiyecektir. Bu
nu bile, bile doğru bildiğimiz yolda yürümeye 
devam edeceğiz. (Alkışlar) 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı teeşjkkür ede

rim efendim. 
Mjuhtereın senatörler, kanun teklifinin tümü 

üzerinde grupları adına Sayın Vehbi Ersü Millî 

Birlik Grubu adına, Sayın Kayalar A. P. adına 
konuşmuş bulunmaktadırlar. 

Şahikan adına konuşan sayın senatörler, 
Sayın Beler, Sayın öatürkçinıe, Sayın Tuncjfca-
ı<:at, Sayın Deliveli, Sayın Karaman, Sayın Öz-
güneş, Sayın Sarlıcalı, 

Yedi arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. Bir 
yeterlik önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
izmir 

Beliğ Beler 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü-

(kümet konuşacaklar mı, efendim?. 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Sivas Milletvekilli) — Hayır, efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta-
r- onu) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşmak is
tiyorlar. 

Muhterem senatörler içtüzük hükmü gere
ğince sayın komisyona söz vereceğim ve bilâ-
iıara mevzuubahis önergeyi oyhyacağım, efen
dim. 

Sayın komisyon buyurunuz, efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu,) — Muhterem arkadaşlar, şu masum ka
nun teklifi, maalesef hissî sahalara intikal et
mek suretiyle hiç de bünyesinde olmıyan bir 
hareketli çatışmayı davet etti. ihtilâlin felse
fesi yapıldı, çeşitli hissî sebepler ileri sürüldü. 

Ben müsadeniizle kısaca şunlara temas et
mek isterim; Muhterem arkadaşlar, cemiyetin 
hayatiyeti vardır. Kendine has bir akışı vardır. 
Şu cemiyetin alkışına uygun bir şekilde idare 
edenler daima önde kalır. Onun akışına ters bir 
tutumda olanlar bu cemiyetin akışını durdura
nla zllar. Ve o zaman önayak olanların tavassutu 
ile ihtilâller cemiyette mukadder olur. 

ihtilâllerin şu felsefesi de vardır; arkadaş
lar, vatan haini ile vatanperver muvaffaki
yetle kendisini gösterir. Muvaffak olan vatan
perverdir. Kaybeden vatan hainidir. 

Şimdi, münakaşasını yaptığımız bu ve yakın 
tarihimizde bunu gördük. Çok yakm tarihimiz
de gördük. Bunun noktası muvaffakiyettir. Mu-



C. Senatosu B : 58 9 . 4 . 1970 O : 1 

vaffaJk olamadın mı vatan hainiisin. Asarlar 
adamıı. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Komisyon 
sdına mı konuşuyor? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
EveSt, evet cevaplandırıyorum. İkincisi, vatan-
jTrverlikle vatan hainliği birbirine çok yakın
dır. Şimdi burada biz şu tarihin.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Komisyon
la hiç alâkası yok bunların, hiç alâkası yok. 
Şahsınız namına konuşuyorsanız, doğrudur. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Efendim, muhterem arkadaşlarım, geldiği yer
le çok alâkası vardır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz, 
efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Her noktayı cevaplandırmak komisyonun hak
kıdır. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz 
efendim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Hep ortaya çı
karsanız, zaten. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ortaya çı
kacak birşey yok, ortada. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi, benim histen azade olarak arz etmek 
istediğim husus şu oluyor. Bir ihtilâlde taraf
lardan bir taraf ihtilâl taraftarıdır, bir taraf 
Tundan mağdur olan taraftır. Şu hissî müna
kaşaların sebebi olan husus bu. Demiyor ki bir 
gurup, bizim hareketimizi methü sena edin. Ar
kadaşlar bu eşyanın tabiatına uygun değil. Ne 
sizi diğer tarafın görüşüne getirmeye ne öbür 
tarafı sizin gilbi düşünmeye sevk etmenin im
kânı yok. Fakat burada vatanperverane düşün
mek mümkün. Artık, üzerinden bu kadar yıllar 
geçtikten sonra, bu hissî çatışmayı temadi ettir
mekte içtimai bir fayda yok. işte bundan dola
yıdır ki, af kanunları Anayasa da geçmiştir. 
Geçen sefer de konuştum, dedim ki, âdeta bu 
umuımi afların anamenışei bu siyasi suçlardır. 
1910 yıllarına kadar âdi suçlar için af yoktu. 
Fakat hukukun başlangıcından beri siyasi af 
vardır. Hattâ inisan münasebeti başladığından 
beri, birbirini müsamaha ile görme bir aftır. 
Fakat, son zamanlarda gelmiştir, âdi suçların af 
mevzuata girmesi, insanoğlu cemiyet kurup, 
Devlet kurup mesai gösterdiği müddetçe bâzı 

haller olmuş; demin ifade ettiğim, vatanperver 
kimdir, vatan haini kimdir olduğunun endişe 
ile karşılandığı bir zamanda, bir af müessesesi 
doğmuştur. Af müessesesinin doğuşunun sebebi 
hikmeti budur. Bugün mahkûm olan herkes va
tan haini midir? Hayır, işte bu suretle af ka
nunu doğmuştur. Şimdi şu kanun 27 Mayıs İh
tilâlinde mahkûm olanların seçimini temin hü
viyetinde bir af kanunu değil. 27 Mayıs Anaya
sası reaksiyoner bir Anayasadır. Bu zamana ka
dar Meclise verilmiş olan hak, umumi af çıkar
ma hakkı, reaksiyoner bu Anayasada bir kayda 
bağlanmış; umumi af, her türlü hukukî sekli ile 
suçu ve suçluluğu ortadan kaldıran bir müesse
sedir. O âdeta hiçbir suç işlememiş gibi vatan
daşı cemiyete iade eden bir müessesedir. Umu
mi af iradi olarak maziyi unutma arzusudur. 
Böyle olmasına rağmen Anayasanın 68 nci mad
desinde Dir kayıt var; demiş ki, şu şu şu suç
ları işliyenler affedilmiş olsalar da milletvekili 
seçilemezler. Muhterem arkadaşlar, umumi af
fın kabulünün seyrinin daha ziyade siyasi ol-
ıluğunu arz ettim. Tarihî gelişimi böyle. Bunlar 
için af kanunu Meclise veriyoruz. Meclisler af
fedebilir diyoruz; sonra diyoruz ki, parlâmen
toya girme hakkım Meclis bir af kanunu ile 
kendilerine veremez, işte şu reaksiyoner hali 
ortadan kaldırmak için Anayasayı şu hale ge
tirdik; dedik ki, bir milletin mümessili olan 
T. "B. M. Meclisi dilediği suçlar hakkında umu
mi af kanunu çıkarabilir. O af kanunu, ilmin 
gösterdiği bütün neticelerine tesir edecek kud
rette olur; bundan filân husus müstesnadır 
diye bir kayıt yok. Geçen sefer yaptığımız ka
yıt bu idi. Millet Meclisinin kısıtlanmış ottan af 
yetkisini Meclise iade ettik. Şimdi bunun mah
zurları olmaz mı? Arkadaşlar herşeyi emanet et
tiğimiz Meclise affedeceği kimseleri seçe*bilme, 
ayırabilme hakkını da tanımaMığımız da lâ
zım. Herşeyi yapar, binaenaleyh, kimleri affede
ceğini de takdir eder. Bunun dışında parlâmen
to rejimi olmaz. Bunun dışında parlâmentoya 
itibar olmaz. Ya parlömanter rejimi ve parlâ
mentoya itibar ediyoruz ya da etmiyoruz. Edi
yorsak ona tam bir yetki tanımaya mecburuz. 
Kimleri affedeceğini o daha iyi bilir, işte geçen 
sefer çıkarttığımız kanunun mahiyeti bu. Par
lâmentoya verilen af yetkisinde, siyasi aflar 
için bir kayıt vardı; bu kaydı da kaldırdık. 
Parlâmentoya tam bir salâhiyet verdik. Şimdi 
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bu kanun yalnız 27 Mayıs ihtilâlinde mahkûm 
el anlar için midir? Arkadaşlar gayet açık, ne 
diyoruz? Umumi affa uğramış olan herkes se
çilme hakkını haizdir. Şimdi bu konuşan arka
daşlarımız, hissi konuşan arkadaşlarımız, mese
la derler mi ki, 21 Mayısta mahkûm olanlar af-
iedilseler dahi seçilemesMer, böyle bir iddiada 
bulunabilir mi? Hayır. Her hangi bir siyasi 
suçtan mahkûm edilmiş, affedilmiş, bunlar 
Meclise girmesin diyebilirler mi? Hayır. Bura
da 27 Mayıs ihtilâlinde mahkûm olanlar istifa
de ettiği gibi, 21 Mayıs İhtilâlinde mahkûm 
olanlar da istifade edecektir. Bundan sonra 
parlâmento kimleri umumi affa mazhar olma
ya lâyık görürse onlar da elbette istifade ede
cektir. Bu itibarla, mevcut kanun, bir arkadaşı
mızın söylediği gibi «mutlu azınlığa yarar,» Ha-
yır arkadaşlar. Burada yalnız siyasi suçlar de
ğil, bütün suçlar var. Evvelâ suç işleme pek çok 
ahvalde, şahsın iradesinin dışında tecelli eden 
bir hal de olabilir. Bunu hepiniz takdir edersi
niz. Daima her suç dileye dileye, isteye isteye 
işlenmez. Bâzı kimseler vardır, bâzı haller var
an*; o zavallı maznun hâdisenin içerisine ken
dini sokulmuş bulur. Binaenaleyh, bir suç işle
miştir, bunu artık her türlü haktan mahrum 
edelim. Hayır arkadaşlar. Unutmak, bağışla
mak, büyüklüğün şamadandır. İşte bu kanun 
•bunu getiriyor. Eğer böyle suç işlemiş, mahkûm 
olmuş, bilâhara parlâmento bunları affa lâyık 
görmüş affetmiş ise, onlar seçilebilsin, diğer va
tandaşlardan farksız muamele görsün. Yoksa, 
l ir hatibin söylediği gibi mutlu azınlığı yarar
landırmak için değildir. 

Şimdi diğer hususlar aydınlandı. Umumi 
Rffa mazhar olan herkesin, diğer şartları haizse, 
T, B. M. Meclisi üyeliğine adaylığını koyabilme, 
seçilmesini temin etmek üzere gelmiş bir ka
nundur. üç, beş ay evvel çıkmış olan Anayasa 
değişikliğine muvazi bir kanundur. Komisyon 
raporunun ve metnin kabulünü istirham ederim. 
Teşekkür ederim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Ivluhterem senatörler yeterlik önergesini tekrar 
okutuyorum; oylarınıza sunacağım. 

9 . 4 . 1970 O : 1 
Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Beliğ Beler 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etaniyenler.. Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir, efendim. Maddelere 
geçilmesini oylannza arz ediyorum. Kabul eden
le r.. Etmiyenler... Madelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Muhterem senatörler, ivedilik talebi mevcut
tur. ivedilik talebinizi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilik talebi 
kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum, 
efendim: 
25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu ben
dinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
£ ayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin secimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde 
tir uygulanan 9 ncu maddesinin 9 numaralı ben
di, yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 58 nci 
Birleşimi açtığımız zaman yoklamaya geçtik. 
Yoklamaya geçtiğimiz zaman, saydım 76 Mşi 
\ar idi. Fakat yoklama esnasında arkadaşları
mız geldiler ve 92 kişi olmuş idi. Fakat şimdi 
bir itiraz ile karşı karşıya bulunuyoruz. Sayın 
üyelerden bir tanesi «şu anda ekseriyet zail ol
muştur» iddiasında bulunuyorlar. 

içtüzük hükümlerine riayetkar olmak bizim 
vazifemizdir, içtüzük gereğince 5 sayın üyenin 
ekseriyet olmadığını derpiş etmesi iktiza eder. 
Ama, onun dışında Başkanlık Divanının da ek
seriyetin zail olduğu hususunda şüpheye düş
mesi mümkündür. Bu sebepten şimdi bana vâki 
bulunan «ekseriyet yoktur» iddialı önergeyi na-
sarı itibara alıyorum. Arkadaşlarımla müsaa-
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de ederseniz, ekseriyet hakkında şüpheleri olup, 
olmadığı hususunu görüşeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yok
lama yapılsın. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, Riyaset iç
tüzüğü sizin namınıza okumuş, sizin namınıza 
tatbik etmektedir ve müsaade ederseniz bilerek 
tatbik etmektedir. O hususu temin etmek için 

müzakere etmemiz iktiza ediyor. Müsterih olu
nuz, efendim. 

Muhterem senatörler, Başkanlık Divanı da 
ekseriyetin zail olduğu hususunda bir şüpheye 
düşmüştür. Bu sebepten yoklama yapılacaktır. 
Zili çalıyorum, yoklama neticesini arz edece
ğiz, efendim. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Heyeti 
Umumiyede 77 sayın üye hazır bulunmaktadır. 
Böylece müzakerelerin devamı, yeter sayı ol-

ı... aması bakımından mümkün bulunmamakta
dır. Böylece zail olan ekseriyet sebebiyle 

58 nci Birleşimi 14 Nisan 1970 Salı günü saat 
15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 16,52 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrak'ın, basında yayınlanan bâzı yazı
lara dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek'in cevabı (7/509) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Son günlerde basında yayınlanan bâzı yazı
lar üzerine, yaptığım çalışmalara esas olmak 
üzere, aşağıdaki soruların, Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Suphi Grürsoytrak 

Tabiî Senatör 
1. — Yurdumuza isviçre kanalı ile gelen ya

bancı sermayenin miktarı ne kadardır ve Tür
kiye'de kurulan ortak firmaların adları ile bu 
firmalara verilen yabancı sermaye ithal müsa
adelerinin kararname tarih ve numaraları ne
lerdir? 

2. — Bu firmaların getirdikleri yabancı ser
mayenin aynî ve nakdî miktarları (Ayrı ayrı 
formalar olarak) ne kadardır? 

3. — Aynî olarak gelen yabancı sermaye 
tesislerine kıymet takdiri yapılmış mıdır ve bu 
konuda ihtilaflı muameleler mevcut mudur? 

4. — Her firmaya verilen yabancı sermaye 
ithal müsaadesi ile fiilen getirdikleri sermaye 
miktarları ne kadardır? Ve hangi tarihlerde 
yurdumuza gelmiştir? 

5. — Bâzı firmalar hakkında Maliye müfet
tişlerince yapılan tahkikat sonuçlarına göre bu 
firmalara ithal müsaadesi verilmiş midir, ve bu 
firmalar hangileridir ve hangi tarihte mü
saade verilmiştir? 

6. — Bu firmaların Türkiye'de kurdukları 
şirketlerin ticaret sicilindeki adları ile ortakla
rının adları nedir ve her ortağın ödediği serma
ye miktarı nedir? 

7. — Bu firmalar için sermaye ithal talepna
mesinde gösterilen mevzular dışında imalâtta 
bulunanlar var mıdır ve bu konuda ayrıca mü
saade almışlar mıdır? 

8. — Bu firmaların Türkiye'de imal ettikleri 
mamullerin hammaddeleri için yapılan döviz 
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tahsisleri ne kadardır? (Firmalar itibariyle her 
yıl yapılan tahsislerin bir cetvel içinde göste
rilmesi) 

9. — Yabancı sermaye ithal müsaadesi aldı
ğı halde fiilen sermaye getirmiyen isviçre men
seli şirketler hangileridir? Ve bunlar hakkında 
her hangi bir işlem yapılmış mıdır? 

T. 0. 6 . 4 . 1970 
Ticaret Bakanlığı 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No: 5022/11 - 19 

Yabancı sermaye 
Konu Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî üyesi 
Suphi Gürsoytrak'ın 
soru önergesi Hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 13.1.1969 

tarih ve 952 7/509 - 2884 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Tabu üyesi Suphi 

Grürsoytrak'ın basında yayınlanan bâzı yazılar 
dolayısiyle yapmakta olduğu çalışmalara esas 
olmak üzere isviçre yabancı ortaklı firmalar 
hakkındaki önergesi üzerine hazırlanan not, 
3 nüsha halinde ekleriyle birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerine müsaadeleri arz olunur. 
Kayıt tarihi : 8 . 4 .1970 

Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Gür-
soytrak'ın isviçre kanalı ile yurdumuza gelen 
yabancı sermayeye dair soru önergesi üzerine 

Hazırlanan not 

1954 - 1969 tarihleri arasında 6224 sayılı Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan 26 İsviç
re yabancı ortaklı firma yararlanmış olup, bun
lardan 8 adedinin muhtelif sebeplerle bu ka
nundan istifadelerine imkân veren kararname
leri iptal edilmiş, 18 adedi ise halen faaliyette 
bulunmaktadır. 

1, 2, 4, 6 halen faaliyette bulunan isviçre 
yabancı ortaklı firmaların; 

Ticaret sicilindeki unvanları, tescil edilmiş 
sermayeleri, 6224 sayılı Kanundan istifadeleri
ne imkân veren Bakanlar Kurulu kararlarının 
tarih ve sayıları, yabancı ortakların; adlan, 

sermayeye katılma nisbetleri, taahhüdettikleri 
aynî, nakdî, kredi ve gayrimaddi sermayeler 
ile fiilen getirdikleri aynî ve nakdî sermayeler 
(Ek : 1 S. 1 - 3 te gösterilmiştir. 

Tablonun tetkikinde de görüleceği üzere, 
1954 - 1969 tarihlerinde isviçre kanalı ile mem
leketimize 90 579 007, Türk Liralık aynî, 
52 661 700, Türk Liralık nakdî olmak üzere 
toplam olarak 143 240 707, Türk Liralık serma
ye gelmiştir. 

3. — Yurdumuza aynî olarak gelen yabancı 
sermaye 6224 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (b) 
bendi uyarınca ekspertize tabi tutulmaktadır. 

Başbakanlık Devlet Plânlama Merkez Teşki
lâtı tarafından tesbit ve tâyin olunan üniversi
te profesörleri ve öğretim üyeleri ile muhtelif 
bakanlık ve teşekküllerin yetkili elemanların
dan müteşekkil ekspertiz heyetleri; getirilen 
aynî sermaye meyanında; işletme malzemesi 
(sarf malzemesi) bulunup bulunmadığı, eksper
tizi yapılan malların yeni olup olmadığı ve Ba
kanlar Kurulunca kabul edilmiş bulunan teşeb
büs mevzuu mallar olup olmadığı hususlarını 
tetkik etmek suretiyle rapor tanzim ederler. 
Eksperlerin tanzim etmiş olduğu bu raporlar 
Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı tarafından 
yeniden tetkike tabi tutulmak suretiyle nihai 
değerleme yapıldıktan sonra uygun görülmesi 
halinde aynî sermayenin gümrüklerden memle
kete girmesine karar verilir. 

isviçre kanalı ile gelen yabancı aynî serma
ye de aynı şekilde ekspertize tabi tutulmuş 
olup, ihtilaflı her hangi bir muamele mevcut 
değildir. 

5, 7, 9 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunundan yararlanan yabancı ortaklı 
firmalar; aynı kanunun Ticaret Bakanlığı üe 
ilgili tatbikatına ait yönetmeliğin 13 ncü mad
desine göre denetlenirler. 

Bakanlığımız müfettiş ve müfettiş yardımcı
ları tarafından normal olarak yapılan denetle
melerde, söz konusu yönetmeliğin 12 nci mad
desinde tadadedilen; 

«a) Getirilen sermayenin yerli ortaklara 
devri, 

b) Teşebbüsün tasfiyesi, 
c) Yatırımdan vazgeçilmesi, 
ç) Kararnamede yazılı şartların yerine ge

tirilmemesi, 
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d) Verilen müsaadelerin dışında faaliyette 
bulunulması.» 

Gibi müsaadelerin iptal edileceği hallerden 
başka; 

Yabancı sermayenin yatırıma başlama, faa
liyete geçme sürelerinde Merkez Teşkilâtı kara
rında kabul edilen müddetlere uyulup uyulma
dığı, iştigal konusu dışında faaliyette bulunu
lup bulunulmadığı hususları da tetkike tabi tu
tulur. Yaşıyan 18 aded isviçre yabancı ortaklı 
firmadan 4 adedinin normal teftişi 1968 yılın
da yapılmış, arta kalan 14 aded firmanın tama
mını normal teftişi 1969 yılı programına alın
mış olup bunlardan 10 adedinin teftişi sonuç
lanmış, 4 adedinin teftişi ise el'an devam et
mektedir. Cevabımızın daha fazla gecikmemesi 
için bu dört firmanın teftiş sonucu beklenme-
miştir. 

Ayrıca, Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtın
ca lüzum görüldükçe gerek bakanlığımız mü
fettişlerine ve gerekse Maliye Bakanlığı müfet

tişlerine bu kanundan yararlanan firmaların 
denetlenmesi yaptırılmaktadır. 

Yapılan denetlemeler sonunda tanzim olu
nan raporlar Devlet Plânlama Merkez Teşkilâ
tı tarafından tetkik ve değerlendirildikten 
sonra yukarda belirtilen iptal sebeplerinden bir 
veya birkaçı varit görülen firmaların 6224 sa
yılı Kanundan yararlanmalarına imkân veren 
kararnamelerinin iptali anılan teşkilâtın olum
lu mütalâası üzerine bakanlığımızca Başbakan
lıktan talebolunmaktadır. 

Nitekim; (Ek : 3) teki cetvelde unvanları 
yazık 8 aded İsviçre yabancı ortaklı firmanın 
mezkûr kanundan istifadelerine imkân veren 
kararnameleri muhtelif tarihlerde yapılan de
netlemeler neticesinde hizalarında belirtilen se
beplerden dolayı iptal edilmiştir. 

8. — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunundan yararlanıp halen faaliyette bulu
nan isviçre yabancı ortaklı firmalara son üç 
yıl içinde verilen tahsisler firmalar itibariyle 
(Ek : 2 S. 1 - 8) de gösterilmiştir. 
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6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan yararlanıp halen yaşıyan isviçre ya 

FİRMANIN YABANCI 

Unvanı 

53 Mieros Türk Ticaret A.S. 

Tescil 
edilmiş 

sermayesi 

9 000 000 

101 Dr. A. Wander Ciba Tıbbi 
müstahzarat Fabrikası A.S. 4 000 000 

149 Sandoz İlâç Sanayii Ltd. S. 10 000 000 

153 Oerlikoıı Kaynak Elektrodları 
ve Sanayii A.S. 10 000 000 

6224 sayılı Kanımdan 
istifadesine imkân 

veren kararın 
tarih ye sayısı 

16/ 8/1954-
4 / 2/1955-

20/ 4/1962-
21/ 9/1962-
17/ 9/1963-
20/ 1/1967-
17/ 5/1967-

5/ 4/1955-
3/11/1961-

10/ 8/1963-
9/ 5/1954-
7/ 9/1964-

-4/3422 
-4/4311 
-6/407 
-6/956 
-6/2207 
-6/7604 
-6/8204 

-4/4826 
-5/1854 
-6/2070 
-6/3047 

21/ 3/1956—4/6991 
28/ 6/1963—6/1920 

1/ 2/1964—6/2647 
9/ 1/1967—6/7555 

10/ 3/1956—4/6888 
29/ 6/1956—4/7528 

5/ 8/1959—4/11991 
8/12/1959—4/12476 

20/ 6/1964—6/3235 
7/ 2/1968—6/9553 

Adları 

Federation Des Cooperati-
ves Migros 
C. Dııttwei3er Ch. H. 
Hochstsser 

Dr. A. AVander S. A. 
Ciba S.A. 
Gloze S.A. 
Levant S.A. 

Sandoz S.A. 

Fabrique De Mechinen 
oııtils Oerlikoıı Bııehrle et 
Cie 

jMetalıını Sanayii Ltd. Sti. 

182 Metalock Sanayi ve 
Ltd. Sti. 

Ticaret 

100 000 5/ 4/1955—4/4827 
20/ 8/1956—4/7850 
2/ 2/1957—4/8611 
28/ 1/1961—5/791 
23/11/1963—6/2417 
29/ 2/1964—6/2775 
12/ 9/1964—6/3622 

80 000 22/ 2/1957—4/8713 

Araf el S.A. 

Metalock Eııgiııeering 
Trust Vadıız Lienchtens-
tein 
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EK : 1 
bancı ortaklı firmaların 31 . 12 . 1969 tarihi itibariylele durumlarını gösterir cetveldir 

ORTAKLARIN 
Sermaye
ye iştirak Taahhüclettikleri sermaye 
nisbeti Aynî Nakdî Aynî nakdî 

% Tl. Tl. Tl. Kredi 

Fiilen getirdikleri sermaye 
Aynî Nakdî G-. maddi 
Tl. Tl. Tl. 

50,55 3 535 410 1 014 590 1 750 000 İs.Fr. 556 110 3 993 500 

(o 1 050 000 1 950 000 roo ooo 950 206 

80 1 423 647 0 576 353 1 423 647 (i 583 38u 

10 102 896 97 104 103 469 97 104 

2 783 526 12 624 280 

50 1 050 000 

100 78 400 
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Unvanı 

188 Roche Müstahzarları Sanayi 
Ltd. Şti. 

Tescil 
edilmiş 

sermayesi 

20 232 000 

6224 sayılı Kanımdan 
istifadesine imkân 

veren kararın 
tarih ve sayısı 

24/ 7/1957—4/9249 
3 / 7/1961—5/1424 
3 / 4/1964—6/2892 
7/12/1964—6/4025 
1/ 5/1968—6/10022 

YABANCI 

Adları 

F. Hoıınıan La Roche Co. 
A.G-. International Han-
dels Companie A.G. 

218 Türk Pirelli Lâstikleri A.S. 100 000 000 

238 Gaz Aletleri A.Ş. 

242 Chrysler Sanayi A.Ş. 

256 Eternit Sanayi A.Ş 

5 000 000 

20 000 000 

24 000 000 

24/ 9/1959—4/12204 
8/12/1959—4/12477 
6/ 5/1960—4/13010 
4/ 8/1961—5/1517 
6/ 8/1962—6/766 
15/11/1962—6/11355 
16/ 1/1963—6/1275 
11/ 2/1965—6/4311 
7/ 2/1962—6/168 
15/ 7/1963—6/1982 
5/ 6/1964—6/3157 
15/ 4/1966—6/6326 
10/ 7/1962—6/709 
9/ 5/1966—6/6418 
8/ 2/1969—6/11313 
17/ 5/1963—6/1816 
5/ 2/1966—6/5924 
29/ 8/1967—6/8698 

Für Finansierungen un d 
Bet elin gun gen 
Societe International Pi
relli 

Liquid Petroleum Gaz De-
velopment Co. 

Chrysler International 
S.A. 

Eternit Suisse 

274 Sandoz Kimya Sanayi Ltd. Sti. 4 000 000 1/ 2/1964—6/2646 Sandoz S.A. 
3/ 8/1965—6/5053 Albert N. Arditti 

28/ 2/1966—6/6056 

277 Tütünteks Ticaret Türk A.S. 600 000 4/ 4/1964—6/2910 Gebruder Kulen Kompf 
11 / 2/1965—6/4312 Industriz A.G. 
12/11/1968—6/10937 

303 Cedko Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6 000 000 19/11/1961—4/5465 Cederroth International 
4 / 6/1968—6/10310 S.A. 

330 Tat Konserve Sanayi A.Ş. 18 000 000 11 / 7/1968—6/10353 Federation of Migros Coo-
peratives 
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ORTAKLARIN 
Sermaye
ye iştirak Taahhüdettikleri sermaye 
nisbeti Aynî Nakdî Aynî nakdî 
% Tl. Tl. Tl. Kredi 

Fiilen getirdikleri sermaye 
Aynî Nakdî G. maddi 
Tl. TL Tl. 

4 322 157 34 783 073 950 000 $ 2 868 140 9 055 948 
4 000 000 îs.Fr. 

100 
65,6 42 150 000 4 690 000 18 750 000 1 600 000 $ 44 165 679 12 213 107 

35 1 750 000 1 749 297 

60 42 522 441 90 773 997 4 127 562 6 113 599 11 994 003 

60 9 000 000 9 000 000 4 300 000 îs. 7 318 878 
Fr. 

64 999 119 45 887 338 

100 933 333 5 961 667 791 888 000 3 326 647 

75 24 788 2 225 218 

51 1 369 008 1 690 992 

3,33 600 000 

1 380 000 24 788 000 2 225 212 

622 503 

600 000 
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FlR]\IAXIN YABANCI 

Unvanı 

Tescil 
edilmiş 

sermayesi 

339 BASF - Sümerbank Türk 
Kimya Sanayi A.Ş. 60 000 000 

348 Continental Export Türk A.Ş. 3 600 000 

6224 sayılı Kanımdan 
istifadesine imkân 

veren kararın 
tarih ve sayısı 

14/12/1968—6/11106 
4 / 4/1969—6/] 1679 

Adları 

Basf Chemievverte A.G. 
ÎDASCO S.A. İnternatio-
•nal Development and Ser
vices 

59 Türk Traktör ve Ziraat Ma-
kinaları A.S. 60 000 000 .1.7/ 8/1954—4/3421 

30/ 3/1955—4/4715 
21/10/1969—6/12571 

İnternational Holding Fi
at S.A. 
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ORTAKLARIN 
Sermaye
ye iştirak Ta ahhüdettikle ri sermaye 
nisbeti Aynî Nakdî Aynî nakdî 

% Tl. Tl. Tl Kredi 

60 23 000 000 1 550 000 11 450 000 15 000 000 

50 2 150 000 22 500 000 

10 000 000 6 000 000 90 579 007 52 661 700 

"Fiilen getirdikleri sermaye 
Aynî Nakdî G-. maddi 
Tl. Tl. Tl. 



6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan yararlanıp hizalarında gösterilen sebeplerle mezkûr kanu 
veren kararnameleri iptal eden îsviçre yabancı ortaklı firmalar 

FİRMANIN 
6224 sayılı Kanundan 

istifadelerine imkân 
veren kararın 

Unvanı tarih ve sayısı 

Yabancı ortakların taa'hhüd ettiği 

Aynî 
sermaye 
Nakdî Kredi 

İptal kararnames 
tarih ve sayısı 

128 Ş.Ş. Nakış iplikleri 
Fabrikası A.Ş. 1/11/1955—4/6121 

21/ 7/1966—6/6753 
15/ 2/1967—6/7703 908 032 Tİ. 

132 Aktaş Ltd. Şti 29/11/1955—4/6314 
10/ 5/1958-^-/10329 
7/11/1958—4/10955 1 945 305 ls.Fr. 

165 Mose Kunyo 24/ 5/1956—4/7302 27 500 $ 5 000 $ 

194 Sağlık Müesseseleri 
Türk AO. 24/10/1957—4/6910 

2 1 / 8/1958—5/10685 154 000 $ 

207 Merbalit Suni Mer
mer Sanayii A.Ş. 14/ 6/1958—4/10443 1 000 000 îs.Fr. 

31/10/1969—6/126 

31/10/1969—6/126 

1/ 6/1968—6/100 

1/ 6/1968—6/100 

31/10/1969—6/126 

http://ls.Fr


FİRMANIN 
6224 sayılı Kanundan 

istifadelerine imkân Yabancı ortakların taahhüdettiği 
veren kararın sermaye 

Unvanı tarih ve sayısı Aynî Nakdî Kredi 
iptal kararnames 

tarih ve sayıs 

295 Arco İlâç ve Kimya 
Sanayii ve Ticaret 
A.Ş. 13/ 2/1965—6/4348 

8/10/1965—6/5368 
6/ 3/1967—6/7845 

311 înerthrvvest S.A. Mer
kezi Vaduz Türkiye 
Antalya Şubesi 22/ 6/1966—6/631 

341 Anadolu Frana Tü
tün Ticaret A.Ş. 7/ 1/1969—6/11176 

1 557 452 Tl. 1 142 548 Tl. 24/ 9/1969—6/12 

1 108 600 $ 3 891 400 $ 25/ 7/1967—6/86 

500 000 Tl. 7 000 000 11/10/1969—6/12 
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EK : 2 

Firma unvanı 

Türk Traktör ve Ziraat 
Makinaları A.Ş. 

Sanayici 
kotası 

18 

19 

20 

Âcil 

21 

22 

Kota 
Sıra 
No. 

389 

389 

194 
91 

226 
303 
325 
230 
311 
219 
218 
200 

98 
263 
397 

397 

397 

400 

400 

200 
219 
220 
102 
450 
450 
453 
100 
252 
255 
219 
213 
196 
441 
441 
221 
215 

Madde ismi 

Traktör montaj ve imali 
zumlu madde 
Traktör montaj ve imali 
zumlu madde 
Zımpara taşı 
Siyanür mürekkebi 
Çelik boru 
Pnömatik aletler 
Elektrik fırını 

için 

için 

lü-

lü-

Dem. ve Çel. ince ve kaim borular 
Pnömatik aletler 
Köşeli çubuklar 
Tel çubuğu 
Zımpara taşı 
Siyanür mürekkebi kimya 
Testere ağızları 
Traktör montaj ve imali 
zumlu madde 
Traktör montaj ve imali 
zumlu madde 
Traktör montaj ve imali 
zumlu madde 
Traktör montaj ve imali 
zumlu madde 
Traktör montaj ve imali 
zumlu madde 
Zımpara taşı 
Tel çubuğu 
Köşeli çubuklar 
Müstahzarlar 
Elektrik motoru 
Yükleme vinci 
Makina (çok âcil) 
Kimyevi müstahsal 
Dairevi testere ağızları 
Frezeler 
Dem. ve çelikten borular 
Tel çubuğu filmaşin 
Zımpara taşı 
(Âcil) zımpara taşı 
Frezeler 
Dem. Çel. borular 
Tel çubuğu 

müstahzaı 

için 

için 

için 

için 

için 

lü-

lü-

lü-

lü-

lü-

Aldığı 
tahsis $ 

209 445 

389 070 
1 700 

500 
700 
500 

1 000 
2 000 

500 
1 750 

400 
800 

•ı 500 
600 

250 000 

250 000 

239 229 

389 249 

717 231 
550 
500 
600 
500 
245 
687 

2 599 
500 
100 
150 

2 275 
500 
350 
250 
250 
435 
100 
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Sicil 
Xo. Firma ı 

»Sanayici 
Liııyaııı kotası 

Âcil 

23 

Kota 
Sıra 
No. 

106 

252 
103 
197 
441 
441 
441 
441 
441 
388 

388 

388 

19?. 
104 

220 
252 
215 

Madde ismi 

Döküm San. kullanılan katkı mad
desi 
Frezeler 
Kimyevi rnüst ahsa 1 
Zımpara taşı 
Frezeler 
Zımpara taşı 
Lâboratuvar malzemesi 
Zımpara taşı 
Makina ye kılavuz 
Traktör montaj ve imali için 
zumlu madde 
Traktör montaj ve imali için 
zumlu madde 
Traktör montaj ve imali için 
zumlu madde 
Zımpara taşı 

Ki

lli-

lü-

V. döküm sanayiinde kullanılan 
katkı maddesi 
Demir ve çelikten borular 
Frezeler 
Tel çubuğu 

Aklığı 
tahsis $ 

575 
113 

2 000 
240 
300 
150 
380 
250 
300 

615 765 

578 235 

723 045 
600 

550 
540 
125 
100 

57255 Dr. A. "VVander Ciba 
Tıbbi Müstahzarları Fab
rikası A.S. 18 73 Sitronel. melis, yılang, uçan yağlar 200 

87 Aktif kömür 200 
205 Camdan Lâb. eşyası, hijyenik eşya 500 

19 81 Sitronel, sitorn, melis, yılang 200 
83 Tansiyoaktif organik müstahzarlar 200 
87 Jelatin ve müştakları 50 
95 Aktif kömür 1 000 

212 Camdan Lâb. eşyası ve hijyenik eşya 600 
263 Testere ağızları 319 

20 48 Kurşun karbonat, presbite kalsiıını 
karbonat 100 

85 Sitronel, sitorn, melis, yılang 50 
91 Jelatin ve müştakları 55 

213 Camdan Lâb. eşyası ve hijyenik eşya 500 
21 82 Sitronel, sitorn, melis. yılang 50 

88 Jelatin ve müştakları 60 
125 Karboksimetil selüloz 100 
209 Camdan Lâb. eşyası hijyenik eşya 400 

22 12 Saf lanolin, gliserin 250 
85 Sitronel, sitron, melis, yılang 50 
87 Tansiyoaktif organik nıüstahazrlar 300 

— 607 — 
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Sicil 
No. Firma unvanı 

62469 Sandoz ilâç Sanayii 
Ltd. Şti. 

64526 Metalum Sanayi Ltd. Şti. 

66163 Oerlikon Kaynak Elek
trotları ve Sanayi A.Ş. 

Sanayici 
kotası 

23 

Âcil 

Âcil 

18 
19 

20 

22 

23 

Âcil 

f18 

]9 

Kota 
Sıra 
No. 

91 
128 
211 

12 
85 

.102 
128 
21/1 
21/1 
21/1 
21/1 
2.1/2 
21/2 

22/1 

20/2 
21/2 

100 
70 

106 
73 

110 
74 

106 

74 
111 
22/1 

20 
29 

41 
43 

1118 
209 
242 

21 

44 
125 
216 

Madde ismi 

Jelatin ve müştakları 
Karboksimetil selüloz 
Camdan Lâb. eşyası hijyenik eşya 
Saf lanolin, gliserin, saf tebeşir 
Sitronel, sitron, melis, yılang 
Kimyevi müstahsallar, müstahzarlar 
Karboksimetil selüloz 
73.27 çelik tel mensucat 
33.04-33.05.90 uçan yağlar, diğerleri 
35.03.11 jelatin 
25.27.10 talk 
35.03.11 jelatin 
33.04 uçan yağlar, diğerleri 
33.05.90 

25.27.10 talk 

25.07.10 talk, prever, tabiî steasil 
48.15.30 süzgeç kâğıdı 
Plâstik hammaddesi 
Hususi vernik 
Plâstik hammaddesi 
Hususi vernik 
Plâstik hammaddesi 
Hususi vernik 
Döküm sanayiinde kullanılan katkı 
maddeleri ve maça bağlayıcıları 
Hususi vernik 
Plâstik hammaddesi 
38.19 katkı maddeleri ve mara bağ
layıcıları 

.Manganez oksitleri, suni grafit 
Titanyum cevherinden yalnız rutil 
ağaç unu toz selüloz 
Sodyum karbonat (soda) 
Titan oksitleri 
Karboksimetil selüloz 
Tel çubuğu (filmaşin) 
Bakır alaşımlarından tel, bakır yap
rak ve şeritler 
Titanyum cevherinden rutil ağaç 
tozu, toz selüloz 
Sodyum karbonat (soda) 
Karboksimetil selüloz 
Tel çubuğu filmaşin 

Aldığı 
tahsis $ 

50 
100 
100 
250 

50 
250 
100 
150 
100 
366 
412 
275 
200 

103 

309 
450 
500 

1 993 
250 

1 803 
250 

1 653 

185 
1 458 

250 

97 

10 000 

22 654 
1 305 
2 850 
1 053 

173 445 

6 902 

23 898 
2 033 
1 083 

221 919 
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Sicil 
No. Firma unvanı 

Sanayici 
kotası 

20 

21 

99 

Âcil 

68304 Koche Müstahzarları Sa
nayi Ltd. Şti. 19 

20 

Kota 
Sıra 
No. 

246 

47 
49 

127 
O d. 4 

39 
45 
47 

125 

34 
41 
4S 

34 
47 
49 

128 
20/1 

9Q /° 
OT. /•-> 

21/1 
21/2 

10 
45 
8i 
15 

Madde ismi 

20/2 7 

Bakır. Al. dan tel, bakır yaprak 
şeritler, toz 
Titanyum cevherinden rutil, ağaç 
tozu, toz telüloz 
Sodyum karbonat (soda) 
Titan oksiileri 
Karboksiinctil selüloz 
Bakır, aldan tel, balar yapmak 
şeritler 
Titanyum cevherinden, rutil ağaç, 
tozu, toz selüloz 
Dendi: oksitleri 
Sodyum karbonat (soda) 
Tilaıı oksitleri 
Karboksimetil selüloz 
Bakır Al. dan tel, bakır toz 
Bentonit. suni grafit 
Butil. ağaç unu. toz selüloz 
Demir oksitleri 
Sodyum karbonat (soda) 
Tiran oksitleri 
Karboksimetil selüloz 
Buril, ağaç unu. toz selüloz 
Sodyum karbonat (soda) 
Titan oksitleri 
Karboksimetil selüloz 
76.02.11 aliminyıım tel 
39.03.29 karboksimetil selüloz 
69.03 porselen kayıkçık 
73.40 silisli dökme demir çubuk 
69.03 porselen kayıkçık 
25.32.90 hausmanite 
76.02.11 aliminyıım tel 
47.01 toz selüloz 
25.32.90 hausmanite 
76.02.11 aliminyıım tel 
69.03 porselen kayıkçık 
73.40 silisli demir çubuk 
/ 6.02.11 aliminvum tel 

Sal lanolin, gliserin, saf tebeşir 
Kurşun karbonat (üstübeç) 
sitrouel, sitron. melis, yılang 
Kakao tane, kakao yağı 

Aldığı 
tahsis $ 

3 220 

13 227 
1 476 
1 483 

866 

839 

22 630 
1 
1 
1 

1 
9 
38 

1 

36 

1 

942 
519 
471 
527 
339 
849 
714 
873 
706 
97i. 
261 
663 
622 
078 
161 
500 
172 
197 
100 
150 
100 
500 
142 
120 
250 
98 
250 
750 

3 244 
324 

1 668 
214 

—609 — 
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Sicil Sanayici 
No. Firma unvanı kotası 

21 

22 

23 

699 Türk Pirelli Lâstikleri 
A.Ş. 20 

21 
22 

Âcil 

imalât kotası 
19 

20 

Kota 
Sıra 
No. 

48 

51 
85 

103 

213 
11 
46 

82 
101 

209 
12 
38 
49 

85 
104 
211 

12 
38 
48 

85 
102 
128 
213 

200 
280 
320 

321 
304 
303 
21/1 

22/2 

411 
411 
414 
414 

Madde ismi 

Kurşun karbonat, presbite, Kals. 
karbonat 
Nişasta, şerbetçi otu hulâsası 
Sitronel, sitron, melis, yılang 
Kimyevi müstahsallar ve müstah
zarlar 
Camdan Lâb. eşyası 
Saf lanolin, gliserin, saf- tebeşir 
Kurşun karbonat, presbite, kalsi
yum karbonat 
Sitronel, sitron, yılang, melis 
Kimyevi müstahsallar ve müstah
zarlar 
Camdan Lâb. eşyası hijyenik eşya 
Saf lanolin gliserin 
Kostik soda 
Kurşun karbonat, kalsiyum kar
bonat 

Sitronel, sitron, melis, yılang 
Kimyevi müstahzarlar 
Camdan Lâb. eşyası hijyenik eşya 
Saf lanolin, gliserin, saf tebeşir 
Sodyum hidroksit (kostik soda) 
Kurşun karbonat, kalsiyum kar
bonat 

Sitronel, sitron, melis, yılang 
Kimyevi müstahsallar, müstahzarlar 
Karboksimetil selüloz 
Camdan Lâb. eşyası 

Sanayide kullanılan zımpara taşı 

10 beygir gücüne kadar elektrik 
motoru 
Elektrik motoru 
Gaz tüpleri 
Valfler 
39.07.39 telefon, conta, rondela ve 
benzeri teknik eşya 
32.08.10 cam tozu 

Aktif kömür 
Tekerlek lâstiği için lüzumlu Mad. 
Rejenera kauçuk 
Titan oksitleri 

Aldığı 
tahsis $ 

563 
100 
650 

490 

5 890 

558 
602 

379 
400 

2 890 
75 

64 

870 
287 
200 

2 426 
50 

44 

756 
250 
noo 
125 

730 
1 513 

252 
1 326 
2 000 
2 000 

300 
200 

890 
50 000 

5 000 
2 000 

610 — 
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Sanayici 
Firma unvanı kotası 

21 

22 

23 

Gaz Aletleri 18 
21 

22 

23 

Âcil 

İmalât kotası 
19 

20 

21 

Kota 
Sıra 
No. 

414 
414 

403 

403 

400 

400 

400 
401 

194 
207 
239 
209 
237 
211 
237 

21/1 
22/1 
22/1 
22/1 

22/1 

416 
416 
416 
416 

416 

419 
419 

419 

419 

406 

408 

Madde ismi 

Tekerlek lâstiği için lüzumlu Mad. 
Sentetik kauçuğun diğer şekil ve 
halde olanları 
Tekerlek lâstiği imali için lüzum
lu madde 
Tekerlek lâstiği imali için lüzum
lu madde 
Tekerlek lâstiği imali için lüzum
lu madde 
Vulkanize edilmiş tabiî ve sentetik 
kauçuğun diğer şekilleri 
Benzin sabunu 
Tekerlek lâstiği imali için lüzum
lu madde 

Sanayide kullanılan zımpara taşı 
Lüks lâmbası camı 
Elektrik mensucat (San. için) 
Lüks lâmbası camı 
Elektrik mensucat (San. için) 
Lüks lâmbası camı 
Elektrik mensucat (San. için) 

84.61 Valfler 
69.02 refrakter malzeme 
74.08 bakır boru, teferruatı 
74.15 bronzdan halka, somun 

84.61 valfler 

Plâstik granül 
Plâstik granül 
Çinko tel 
Macun, sıvama maddesi 
Çelik pul 
LPG tüp, valf, detantör imali için 
lüzumlu madde 
LPG- tüp, valf, detantör imali için 
lüzumlu madde 

LPG tüp, valf, detantör imali için 
lüzumlu maddeler 
LPG tüp, valf, detantör imali için 
lüzumlu maddeler 
LPG brülörü ve radyanı imali için 
lüzumlu maddeler 
Termoplâstik, granül, çinko tel, 
macun, çelik pul 

Aldığı 
tahsis $ 

50 000 

2 000 

10 000 

60 000 

70 000 

1 100 
1 100 

60 000 

200 
6 298 
1 070 
6 591 
1 087 
6 639 

640 

145 
58 

204 
349 

180 

5 000 
23 567 
7 093 

10 655 
5 012 

8 238 

14 200 

12 255 

28 307 

5 300 

41 263 

611 — 



Sicil 
No. 

C. Senatosu 

Sanayici 
Firma unvanı kotası 

22 

23 

B : 58 
Kota 
Sıra 
No. 

405 

407 

406 

9 . 4 . 1970 

82252 Eternit Sanayi A.Ş. 

82704 Cîırvsler Sanavi A.S. 

Âcil 

91688 Ccdko San. TA.S. 

408 

20 
21 

22 

23 

23 

26 
25 
192 
27 
193 
27 

195 
198 

Montaj kotası 
19 

20 

23 
18 

19 

398 
398 
398 
401 
401 
401 
401 
389 
100 
101 

461 
107 

Madde ismi 

LPG brülörü ve radyam imali için 
lüzumlu maddeler 
Çinko tel, termoplâstik granül, çe
lik pul, macun, sıvama maddesi 
LPG brülörü ve radyam için lü
zumlu madde 

LPG tüp ve detantörü imali için lü
zumlu maddeler 

Amyant (aspestos) 
Amyant (aspestos) 
Sentetik elyaftan tağsir torbaları 

Amyant (aspestos) 
Sentetik elyaftan tağsir torbaları 
Amyant. San. de kullanılan Mens. 
Amyant (aspestos) 
Sentetik elyaftan tağsir torbaları 

Amyant San. de kullanılan Mens. 
Su zımparaları, toz halinde aşın
dırıcı 

20/1 85.19 devre kesici, bölücü malzeme 
84.61 valf ler 
40.10.20 transmisyon kolonları 
85.23.22 elektrik kaynak makin a-
1 arının elektrik kabloları 

Aldığı 
tahsis $ 

5 000 

29 643 

6 800 

50 500 

116 
115 
6 

234 
4 

238 
o o 

043 
558 
700 
265 
898 

056 
181 

Kamyon - kamyonet 1 

Plastik hanımaddesi 
Plâstifian, reçineli asitler, sentetik 
reçineler 

Reçine, tabiî sentetik kauçuk sele-
fon kâğıdı 

141 
100 
91 

234 

469 

236 205,86 
148 555,14 
384 762 
42 120 
106 542 
133 320 
258 854 
471 179 

500 

11 257 
3 374 

4 292 

— 612 — 
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Firma unvanı 
Sanayici 

kotası 

20 

20 
21 

22 

23 

Kota 
Sıra 
No. 

108 
111 

112 
109 

110 
112 

113 
111 
112 

113 

Madde ismi 

Plâstifian 
Selofan kâğıdı, tabiî sentetik kau
çuk 
Plâstifian 
Selofan kâğıdı, tabiî sentetik kau
çuk 
Plâstifian 
Polimerizasyon - kopolimerizasyon 
yolu ile temin edilen müstahzarlar 
Plâstifian 
Plâstik hammaddesi 
Polimerizasyon - kopolimerizasyon 
yolu ile temin edilen müstahsallar 
Plâstifian 

Aldığı 
tahsis $ 

14 512 

3 980 
6 497 

5 373 
5 771 

7 543 
5 282 

250 

7 077 
5 185 

» • - ; ı 

— 613 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 

58 N d BİRLEŞİM 

9 . 4 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
9 ncu maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/21; Cumhuriyet Senatosu 2 /284) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 20) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 3 . 197G 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 126 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 3 . 1970 tarihli 58 nci Birleşiminde ivedilikle görüşülerek işari oy ile 
kabul edilen, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku 
rulun 6, 20 . 3 . 1970 tarihli 52 ve 58 nci birleşimlerinde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 20) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 2 . 4 . 1970 

Esas No. 2/284 
Karar No. 81 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Mart 1970 tarihli 58 nci Birleşiminde ivedilikle görüşülerek işari oy ile 
kabul edilen, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
23 Mart 1970 tarihli ve 126 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Komisyonumuzun 2 Nisan 1970 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu madde
sinin 9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılmasiyle söz konusu kanun hükmündeki Anayasaya aykı
rılığın giderilmesini öngörmektedir. 

379 



— 2 — 

Gerçekten, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendinde yer 
alan, «5, 6 ve 7 ci fıkralarda belirtilenler affedilmiş alsalar da milletvekili seçilemezler.» hük
münün Anayasanın 68 nci ınıaddesinde değişiklik yapılmasına dair olan 6 . 11 . 1969 tarihli ve 
1188 sayılı Kanunla kabul edilen metne aykırı hale gelmiş olması nedeniyle söz konusu aykırılı
ğım giderilmesi 'bir zaruret vasfını iktisabetmiştir. 

Böyle bir 'zarureti gerçekleştirici olan teklif Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle .görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da (kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Kastamonu Samsun Balıkesir Bitlis 
A. N. Tuna R. Rendeci N. Demine! O. Kürümoğlu 

İmzış.ıdıa bulamamadı 
Gaziantep Konya Sakarya Tekirdağ 

İ. T. Kutlar 8. Çumrah M. Tığlı H. Mumcuoğlu 
İmzada bulunamadı 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu ben
dinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
»ayılı Milletvekili (Seçimi Kanununun; 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 804 sayılı Cumhuriyet 'Senatosu 
üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde 
de uygulanan 9 ncu ımaddesinin 9 numaralı ben
di, yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu feanun 'hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu ben
dinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 

teklifi 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1379) 


