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1. — G E Ç E N Tl 

20 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nı görüşmek üzere, tasarının havale edildiği ko
misyonlardan beşer üyenin iştiraki ile bir 
Geçici Komisyon kurulmasını istiyen Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen 'in önergesi okundu 
ve kabul olundu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâ
zı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının maddeleri üzerindeki görüşmelere devam 
olundu. 

2. — G E L E N 

Rapor 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 

T A N A K Ö Z E T İ 

Verilen önerge üzerine Genel Kurulun 
2 . 7 . 1971 Cuma günü de toplanması kabul 
edildi. 

2 Temmuz 1971 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,58 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

K Â Ğ I T L A R 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

j 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko-
I misyon raporu (Millet Meclisi 2/230; Cumhu-
; riyet Senatosu 2/322) (S. Sayısı : 1607) 
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BİRİNCİ OTURUM 

AÇILMA SAATİ: 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Az~ü Erdoğan (Diyarbakır Mehmet, Çamlıca (Kastamonu) 
• 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 83 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in; Istan-
budaki kolera salgını ile ilgili Araştırma istiyen 
önergesini geri aldığına dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
istanbul'un Sağmalcılar ve Esenler mınta-

kalarında vuliubulan kolera hastalığına £air 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisinjce kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/438; C. Senatosu 1/1217) (S. Sa
yısı : 1605) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporu üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, gündem hakkında bâzı maruzatta bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yani usule 
ilişkin. Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; dün, Sayın Başka
nın şimdi buradan beyan ettiği veçhile, mevzuu 

(1) 1605 S. Sayılı basmayazı 28 . 6 . 1971 
tarihli 80 nci Birleşim tutanağındadır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yımız vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

Bir sunuş var, arz ediyorum. 

Senato Araştırması istiyen önergemi bu husus
ta daha evvelce Bakan tarafından cevap veril
miş bulunması itibariyle, geri aklığımı saygı ile 
ai'z ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu, gereği 
yapılacaktır. 

münakaşa ettiğimiz 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek madde
ler ilâvesi ve saire... Tasarıyı tetkik ederken, 
bir çok önergeler verildi. Bu önergelerin tasni
fi ve Başkanlık Divanının hangisinin 1 ha ev
vel hangisinin daha sonra tatbik mevkiine ko
nacağı hususunda görüşlerini tesbit etmek için 
zamana muhtaç bulunduğunu, hakMyle yerin
de bir mütalâa ileri sürmesi üzerine arkadaş
larımızın vermiş oldukları müddetin uzatılma
sına dair olan teklifler reye konulmadı ve bu
güne oturum talik edildi. 

Şimdi, gündemi elimize aldığımız zaman, bu 
gündemde bütün teferruatı ile üç sayfayı dol
duran bir çok konunlann da dâhil olduğunu 
görüyoruz. 

İçtüzük hükümlerine göre biz, Sah ve Per
şembe günleri toplanıyoruz. Bir kararla da Çar
şamba günleri toplanıyoruz. Dünkü kararımız sa
dece bu emekli kanun tasarısının bugün müza
keresine taallûk eder. Toplantımız ancak bunun 
içindir. Diğer konuları ele almak, tüzük hüküm
lerine göre benim için mümkün değildir. Baş-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kanlık Divanı da bu konu üzerinde meseleyi 
ele alarak; genişliğine ve tam kadro ile topla
nıp, gündemi tanzim ettiğini tahmin etmiyo
rum. Çünkü, Başkanlık Divanında üye olan ar
kadaşlarımdan malûmat edindim, bu neticeye 
vardım. 

Bu itibarla arkadaşlarım, bugün hangi saat
te biterse bitsin, bu Emekli Kanununu müsta-
celen memleket istiyor, bir çok vatandaş bu
nun üzerinde duruyor, biran evvel Senatodan 
çıkması lâzım, ki kanuniyet de kesbedebilmesi 
için Millet Meclisine gidecek, orada da bir müd
det kalacak. Bunun içim bunun müzakeresini bi
tireceğiz. Ama, bir iki saat sonra, müzakere bit
tiğinde gündemin diğer maddelerine geçeceğim 
demek, yersiz olur kanaatindeyim. 

Bu itibarla, yalnız bu mevzuun münakaşa 
edilmesi doğru olur. Takdirinize terkederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. 
Sayın Özden tamamen yanlış bir kanaat 

üzerine binayı fikir eylemişlerdir. Tatbikatta da 
buna benzer bir hâdiseye raslamak imkânı yok
tur. 

Evvelâ, dün görüşmeleri bugüne nasıl erte
ledik, bugün hangi maksatla toplandık? Bu 
noktadan başladılar, ben de bu noktadan iza
hat vereyim. 

Çeşitli önergeler verilmişti. Bu Önergeler
den meselâ, önümde olan bir tanesini okuya
yım. Kastamonu Senatörü Sayın Ahmet Nusret 
Tuna'ya ait, «Gündemdeki mevzuların ikmali 
için 2 . 7 . 1971 Cuma günü saat 15,00 ten iti
baren de Cumhuriyet Senatosunun çalışmasını 
arz ve teklif ederim.» Bir teklifti. Bu teklifi, 
dün Genel Kurula arz ettim. Bu mey<mda Ge
çici Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Keler'in 
de «Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Yüce Senatoda değişik' ge 
uğraması sebebiyle yeniden Millet Meclisine dön 
meşinin mukarrer bulunmasından dolayı ka
nun tasarısının müzakeresinin ikmalini teıninen 
Yüce Senatonun 2 Temmuz 1971 Cuma günü 
saat 15,00 te toplanmasını arz ve teklif ede
rim». Şeklinde vermiş olduğu önergeyi de oku
muş, Genel Kurula arz etmiştim. 

Bu arada bugüne talik edilmeksizin, dün 
saat 19,00 dan sonra görüşmelerin devam etti

rilmesi suretiyle de konunun bitirilmesine iliş
kin olan Sayın Salim Hazerdağlı'nın bir tak
riri vardı, onu da Genel Kurula arz etmiştim. 

Bu arada Riyaset olarak içinde bulunduğum 
bir müşkülü dile getirmek zorunda kaldım. Bü
tün bu sebeplere ilâveten ayrıca Riyaset de bâ
zı takrirleri- değerlendirebilmek için zamana 
muhtaçtır, beyanında bulundum. 

Bütün takrirlerin birleşmiş olduğu nokta, 
yani bugün toplanma konusu idi. Bu itibarla 
ben bunu Riyaset teklifi olarak sundum. Riya
set teklifi olarak toplantının bugüne talikini Ge
nel Kumlun takdirine sundum, oyladık kabul 
edildi. Böylece Cuma gününü de mesai içeri
sine almış olduk. Bu itibarla, bugün görüşe
ceğimiz husus gündeme göredir. Genel Kurul 
isterse bunu yarıyerinde bırakır, görüşmiye-
biliı-. 

Şimdi, mühim bir noktayı daha izaha mec
burum. Bir konu gündeme girdikten sonra, 
bu konuyu mücerret gündemden söküp, başka 
bir güne gündemin de dışında olarak gündem
den ayrı olarak alıp götürmek imkânına sahip 
değiliii. Şayet bir konuyu, falanca gün görüşmek 
üzere karar verecek olursak, gündemi ile be
raber onu alıp götürmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü, gündeme girmiştir, gündemden çıkart
maya, cnu başkalarından ayırdetmeye imkânı
mız yoktur. 

Bir sonuncu nokta da, arkadaşlarını iyi bi
leceklerdir, T. C. Anayasasına göre meclisler 
tatilde bulundukları süre içerisinde fevkalâde 
olarak toplantıya davet edilirler ise, davet se
bebinden gayrı her hangi bir şeyi görüşemez
ler. Toplammşkrsı .j"i meseleyi de görüşelim di
yemezler. Bu husus, sadece r-.eclîsleria tatil içe
risinde bulundukları ve meclislerin fevkalâde 
toplantıya çağınlaıklan zaîiıcna aft, T.C. .Ana
yasasında mündemiç bir hükümdür. 

Buna benzer bir hüküm eğer tüzüğümüzde 
derpiş edilmek istense idi, mütenazır bir hük
mü tüzüğümüzde bulmamız ilrtiza, ederdi. Yok. 

Bıı itibarla bütün bu g'.rçeklere ve kapn.au-
şımızdaki esbaba da dayanarak, bugün huzu
runuza gündemle beraber çıkmış oluyoruz. An
cak, her şeye takdimen görüşme kararı bulun
duğundan ve başlı başına bir muamele olması 
sebebiyle mezkûr kanun tasarısı üzerinde de gö
rüştüğümüz noktadan itibaren müzakereyi ele 
almış bulunuyoruz. Hâdise bundan ibaret. 
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7 nci maddenin geçici madde 25 ini, yani me
tinde 24 '"izılmış, yapılan değişikliklerle bilâ-
har'>. 25 olmuş, 25 nci caddesini görülmüş bu
lunuyoruz. 

Geçici madde 26 : 
BAŞKAN — Geçici 28 nci madde olarak tek

lif edilen bâzı takrirler var. Eunları okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlışa 
Aşağıdaki hükmün geçici madde 26 olarak 

metne eldenmesini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Orhan Kor 

«Geçici madde 26. — 1301 sayılı Kanun ge
reğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk 
edilen general, amiral ve albaylara, müracaat
ları halinde, 4273 sayılı Kanun ve bu Kanunun 
7369 sayılı Kanunla değiştirilen 16 nci mad
desine göre verilen kıdemler, emekli aylığının 
tesbitinde esas kabul edilen hizmet süresine ilâ
ve edilir. Eklenen bu süreye ait kesenek, karşı
lık ve artış farkları adlarına borç kaydedile
rek, sandıkça, emekli aylıklarından % 10 ke
silmek suretime tahsil olunur.» 

BAŞKAN — Bu şekilde verilmiş başka tek
lifler de vardır, Genel Kurulun önce bilgilerine 
sunuyorum. Sonra aykırılık derecelerine göre 
muameleye koyacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun 
ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısına aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir:. 

Geçici madde 26. — Emekliye ayrılmış olan 
memur ve hizmetlilerden, sicili iyi olmasına rağ
men, son kadroda ve önceki kadrolarda kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyenlerin, 3 yılı bir 
terfi süresi sayılarak, en çok 3 derece terfi et
tirilir ve emekli aylıkları buna göre bağlanır. 

istanbul 
Mebrure Aksoley 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki metnin geçici 26 nci madde ola

rak kabulünü üstün saygılarımızla arz ve rica 
ederiz. 

istanbul Burdur 
Rifat Öztürkçine Faruk Kınaytürk 

2 . 7 . 1971 O : 1 
«Geçici madde 26. — 1327 sayılı Devlet Me

murları Kanunu hükümlerine göre kıdemlerin
den sayılan serbest sağlık ve teknik personelin 
T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa tabi olmadan geçen meslekî 
süreleri, T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri gereğince istekleri üzerine 10 yılı geçme
mek üzere borçlandırılarak emekli süresine ek
lenir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun 
ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanuna aşağıdaki geçici mad
denin yeni bir geçici madde halinde ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Geçici madde 26. — Bu kanunun uygulan
masına ait işlemlerin Emekli Sandığınca za
manında yapılmasını sağlamak maksadiyle haf
tada 20 saati geçmemek üzere T. C. Emekli San
dığı personelinden, normal çalışma saatleri dı
şında çalışacaklara, 657 sayılı Kanunla Dev
let memurları için öngörülen miktarı geçmemek 
kaydı ile ve au.nk bir yıl müddetle Sandık Mü
dürler Kuruluna;- tesbit edilecek miktarlarda,. 
.Od-nrjık işletme bütçesinin emekli, dul ve yetim 
aylıkları fazla çalışma ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Şimdi en aykırı mütalâa edilen 
Sayın Orhan Kor'a ait önergeyi bir defa da
ha, üzerinde müzakere açmak üzere bilgilerinize 
sunuyorum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Efendim mademki 
yeni müzakere açılıyor, ben takririmi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Muameleden 
alındı efendim. 

Şimdi ikinci derecede aykırılığı görülen Sa
yın Aksoley'e ait bir teklif var onu okutuyo
rum. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim geri mi alıyorsunuz?.. 

1VÖ1BRURE AKSOLEY (istanbul) — Hayır, 
Sayın Başkan izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — İzahat vermek istiyorsanız, ay
rıca okutmuyorum. Buyurun efendim. 
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MEERURE AKSOLEY (istanbul) — Efen
dim, 1101 sayılı Kanunla çıkarılan 22 . 9 . 1969 
tarih ve 6/12430 sayılı Bakanlar Kurulu karar
namesi ile son görevlerinde kadrosuzluktan 
terfi edemiyen memur ve hizmetliler, emekli 
olduktan son bekledikleri sürenin derecesine 
göre emekli oldukları tarihteki kadrolarının 
3 üst derecesine kadar emekli aylıklarını al
maktadırlar. 

Sayın arkadaşlarım, bu yanlış bir tatbikat
tır. Memur ve hizmetliler son kadrolarından 
önceki kadrolardaki, o yıllarda asıl kadro dar
lığı mevcut idi, kadrosuzluk yüzünden terfi 
edememişler mağdur olmuşlar ve emsallerine 
ulaşamamışlardır. Bu suretle 1101 sayılı Kanun 
espirisi de sağlanamamıştır. 40 yılda ancak 
25 - 30 ilâ 40 asli maaşa ulaşmış olan memur ve 
hizmetlilerden emekli olanların ister son kad
rolarında, ister önceki kadrolarında olsun, bek
ledikleri yılların her 3 yılının bir terfi süresi 
sayılması, âzami 3 derece terfi ettirilerek emek
li maaşlarının düzeltilmesi gerekçesiyle, bu 
önergeyi sunmuş bulunuyorum. Bu haktan f ay-
dalanmıyan, yani son kadrolarından değil de 
önceki kadrolarında bekleme süreleri hiç dik
kate alınmıyan memurların haklarını vermiş 
olacaksınız. Önergeme iltifat etmenizi saygı ile 
diliyorum. 

BAŞKAN — Takrir okundu ve sahibi tara
fından izahat da verildi. Lehinde, aleyhinde gö
rüşmek istiyen var mı efendim?... Yok. Komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met?.. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. O hal
de takriri dikkate alınmak üzere oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir diğer takrir var onu okutuyorum. 
(İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve Burdur 

Üyesi Faruk Kmaytürk'ün önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. 

EDİP SOMÜNOĞLU (Erzurum) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi efen
dim? 

EDİP SOMÜNOĞLU Erzurum) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun. 

EDİP SOMÜNOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 1327 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu müzakere edilirken, sağlık 
personeli ile teknik personelin, dışarıda ve
ya Devlet vazifesi haricinde veya yabancı mem
leketlerde geçen müddetlerinin terfie ve kıdeme 
sayılması kararlaştırılmış ve bu suretle kanun
laşmıştı. Fakat, buna mukabil Emekli Sandı
ğı Kanunu hükümlerine göre muamele yapıl
ması derçedilmemiş. Şimdi, dışarda geçen sü
releri, ki, hiçbir vazife yapmadığı halde, kıde
me ve memuriyete sayılıyor, fakat asıl kendi 
istikbali ve arkadaşlarının seviyesine gelebil
mesi için Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine 
tabi kılınmıyor. Bu kanuna bu maddeyi koy
maktan maksat, hariçteki hekimlerin memle
kete getirilmesi. Fakat, Emekli Sandığı Kanu
nu hükümlerine tabi olmayınca bu esas mak
sat ve matlûp hâsılolmamış oluyor. Onun için 
arkadaşlarımızın teklifi yerindedir. 10 yılı geç
memek üzere bu çeşit hizmet süreleri ne kadar 
ise ve ne kadar istiyorlarsa o müddetin ilâve
si ve borçlanmaları, teklif ediliyor. Bu suretle 
terfiine ve kıdemine sayıldığı gibi, emekliliğine 
de sayılır ve bir netice hâsıl olur. Evvelce ya
pılan 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerine göre kıdemlerine sayılan bu kısım, 
emeklilikle ikmal edilmiş olacaktır, aksi tak
dirde noksan kalıyor. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman aleyhinde bu
yurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 1327 sayılı Personel 
Kanununun görüşülmesi sırasında Türkiye'de 
kamu sektöründe mevcudu az bulunan teknik 
personelin ve yardımcı sınıf sağlık personelimin 
kamu sektörüne celbini sağlamak amaciyle teş
vik edici bir madde konmuş ve özellikle yurt 
dışında bulunan teknik personelin ve doktorla
rın bu madde sayesinde memlekete dönecekleri 
ta'hmim. edüimişti. Bunlardan kamu sektörü dı
şında çalışanların oralarda geçmiş olan hizmet
lerinin 12 senesine kadar olan kısmı hizmetten 
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ısayılacağı, girecekleri Devlet hizmetlerinde ba
remlerinin de ona göre ayarlanacağı öngörül
müştü. 

Bu, Türkiye'nin şartlarına göre, hiç olmazsa 
bugünkü şartlarına göre yerinde bir karardır. 
Ama, 1327 sayılı Devlet Personel Kanununun 
uygulanmasından tagüne kadar, özellikle yurt 
dışında bulunanları yurda celbedici bir hareket 
görülmedi. Fakat, yurt dışında değil de, yurt 
içinde şu veya bu sebeplerle, hattâ kamu hizmet
lerinde bile tutunamamış bâzı kişilerin dönmele
rini sağladı. 

Arkadaşlarım, meselenin buraya kadar olan 
kısımlarının, Personel Kanunu şümulü içerisin
de bulunan kısımlarının yerinde olduğunu, sos
yal bir davranış olarak kabul etmek mümkün. 
Ancak 'bundan sonrası, şimdi şu anda teklif edi
len (kısmı bugüne kadar yürütülen sosyal güven
lik anlayışımıza, Emekli Sandığının bugüne ka
dar yerleşmiş statülerine aykırıdır. Her ne kadar 
Emekli iSandığmm bugüne kadar yerleşmiş sta
tüleri içerisinde yine son zamanlarda bâzı ufak 
tefek ayrıcalıklar getirilmek suretiyle, küçük 
bâzı zedelemeler yapılmışsa da, şimdi bu zedele
meler var diye yenilerini ortaya koymak yanlış 
olur. 

Şöyle ki, şimdi teklif edilen 1327 sayılı Dev
let Personel Kanununda kamu hizmetine döndü
ğü farz edilen kişilerin baremlerini düzelttik. 
Ama hiç çalışmadıkları süreleri de borçlandır
mak suretiyle yeniden onları hizmete kabul et
mek ve Emekli Sandığına borçlandırıp, emekli 
etmek »çok sakıncalı durumlar doğuracaktır. 
Vaktiyle 10 sene hizmet etmiş bir kişiyi, 10 -12 -
15 sene de ıkamu hizmeti dışında kalmış bir ki
şiyi düşünelim, kamu hizmetine dönmüştür, 12 
senesini de boçlanacaktır, edecektir 22 sene. Bel
ki hizmeti evvelce de 13 sene ise 25 edecektir ve 
6 ay sonra emekli olacaktır. Yoktan 6 ay sonra, 
1 sene veya 2 sene sonra bir emekli statüsüne gi
rip, yüksek baHemlere yükselmiş bir kişiyi yük
sek ikramiyelerle emekliye ayırmak, kendisine 
yüksek emekli statüsü tanımak haksızlık olur ve 
bu yolda her türlü davranış, bu ve buna benzer 
her türlü davranış genel dengeyi bozar. 

Bu yönden bu önegenin aleyhinde bulunuyo
rum, oylarınızı bu yönde kullanmanızı saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — önergenin lehinde ve aleyhinde 
görüşüldü. Komisyon ve Hükümet ne diyorlar .. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI YÎĞÎT Kö-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, bu önergenin 
bir (benzeri diğer bir önerge geçici 15 nci madde 
dolayısiyle Sayın Karaağaçlıoğlu tarafından ve
rilmiş ve dün önerge madde ile birlikte geri alın
mıştır. 'Sayın Karaağaçlıoğlu'nun önergesinin 
tekrarı mahiyetinde olan bu önergeye katılmı
yoruz. 

HÜKÜMET ADINA MALÎYE BAKANI 
SAİT NAOİ ERGİN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Oyla
mada bir tereddüt var. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Oyla
mada bir tereddüt hâsıl oldu, lütfen tekrarlar 
mısınız? 

BAŞKAN — Ne hakkında tereddüt oldu, 
efendim Siz tereddüt etmişsiniz, Divanın böyle 
bir tereddüdü yok. («Sol sıralardan l>ravo Baş
kan» sesleri ve bütün sıralardan gülüşmeler) 

Bir takrir daiha var, okutuyorum, efendim. 
Ancak Sayın Orhan Kor biraz evvel geri aldığı 
önergesini, şimdi geri alma talelbimden sarfına
zar ederek tekrar veriyor Ve teklif ediyor. 

İBu itibarla ISayın Orhan Kor'a ait olan öner
geyi okutuyorum. 

(izmir Üyesi Orhan Kor'un önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — ISayın îzmir ISenatörü Orhan 
Kor'un önergesi üzerinde görüşme açıyorum. Le
hinde veya aleyhinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Komisyon ve Hükümet ne düşünüyorlar, 
efendim?.. 

(GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — ISayın [Başkan, takdire bıra
kıyoruz. 

MALİYE BAKANI ISAÎT NACİ ERGİN — 
'Sayın Başkan, katılmıyoruz. 

İBAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor, 
Hükümet de katılmıyor. O halde fou mütalâala
rı. da dinledikten sonra oylarınıza müracaat edi
yorum : Takriri kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlı

oğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümet (katılıyorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — ISayın Başkan, raporumuzun 
4 ncü sayfasının 10 ncu maddesindeki bu mev
zu, Komisyonda kanun müzakere edilirken bir 
takrirle getirilmiş, fakat Maliye Bakanlığı tem
silcileri fazla mesai ücretlerini düzenliyecek ka
rarnamenin Bakanlar Kuruluna sevk edildiğini 
beyan etmeleri üzerine, önerge geri alınmıştır. 
Bu husus raporumuzda da mevcuttur. Hükümet 
tarafından yönetmelik bugünlerde neşredilmek 
üzeredir. 

Bu itibarla katılmıyoruz, efendim. 

HÜKÜMET ADINA MALİYE BAKANI SA
İT NACİ ERGİN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. 

Takriri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler. Takrir kabul edilme
miştir. 

Şimdi 7 nci maddenin 25 nci geçici maddesi 
üzerinde görüştük. 

Bâzı maddeler üzerimde tekriri müzakere ta
lepleri var; İçtüzüğün 77 nci maddesine göre 
işlem yapılması hakkında teklifler var. 

'Bu arada Komisyonun geri aldığı maddeler 
de olacak. Şimdi bunlara avdet ediyoruz. 

(Sayın Karaman, birşey mi söylüyorsunuz?.. 
ISUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, geçici 25 nci madde olarak bir madde 
teklifinde bulunmuştum, okunmadı. Acaba di
ğer tekliflerin arasına mı karıştı 

BAŞKAN — Efendim, burada bir teklif var, 
ama imzasız olduğu için muameleye tabi tut
madık. Sahibini de bekledik, acaba çıkar mı di
ye. Şimdi zatıâliniz çıktınız, bilmiyorum, sizin 
mi? Okuyayım mı efendim, muameleye mi ko
yalım?.. 

ISUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Kabul 
buyurursanız imzalıyayım. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresi bitmedi, 
imza ediniz. O halde okutuyorum. 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığıam 
Personel Kanunundan önce kadrolarının 1, 2 

ve 3 üst derecelerden maaş alırken, 657 ve 1327 
sayılı kanunlara göre bulundukları derecenin 

[ ilk kademesine intibak ettirilen ve kadro nede
niyle artık kademe ve derece ilerlemesine imkân 
bulamıyan iştirakçilerin memuriyetlerinde uğ
radıkları mağduriyeti emeklilikte kısmen de ol
sa gidermek, kabul ettiğimiz ve Parlâmento 
üyelsrimi ilgilendiren geçici 2 nci madde ile 
dengeyi temin etmek ve emekli olmayı teşvik 
ederek memuriyet kadrolarını enerjik hale ge
tirmek amaciyle aşağıdaki geçici maddenin gö
rüşülmekte olan Emekli Kanunu tasarısına ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

iSaygılarımla. 
Tabiî üye 

S. Karaman 

Geçici Madde 26. — Personel Kanunlarına 
göre kadrolarının müsait olmaması sebebiyle 
üst derecelerin birinci kademesine intibakları 
yapılmış bulunan iştirakçilerin emeklilik işlem
leri, halen almakta oldukları maaş derecelerinin 
4 ncü kademesinden yapılır. 

BAŞKAN — İzahatta bulunmak üzere bu
yurunuz sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Sayın 
Başkan, Personel Kanununun uygulanmasından 
önce bir statü vardı. Bâzı Devlet memurları 

I 1 - 2 - 3 üst derece kadrolardan maaş alıyorlar-
I di. Personel Kanunu bu gibi durumları kaldır

dı, fakat müktesep hak olarak da kabul etti bu 
şekilde maaş alan memurlara almakta oldukları 
maaşlara göre^ yani üst derecelerde intibak
larını yaptı. Belki haksız bir intibaktı, ama ya
pıldı. böyle oldu. Fakat onlara bir daha +erfi 
imkânı sağlamadı. Kendi emsallerinin o derece 

I ye gelinceye kadar orada kalmalarını öngördü. 
I Şimdi bu durumda olanların arasında 3 yıl. 
I 5 yıl sonra aynı yerde kalacaklar olacaktır. Bun-
I dan evvel geçmiş maddelerde, örneği bulundu-
I ğu üzere, bu durumda olan kişilerin mağduri-
I yetlerine meydan vermemek için 4 - 5 yıl aynı 

kademelerde kalmaları, yükseldikleri derecenin 
o kademesinde kalmaları ve sağa doğru kade
me terfii almamaları karşısında, hiç olmazsa 
emekli olmalarında, bundan evvel de bâzı mad
delerde buna benzer hükümleri kabul ettiğiniz 

I gibi, bunların 4 ncü kademeden emekli olmaları 
I halinde 4 ncü kademeden, yani son kademesin-
I den falan değil, ama 4 ncü kademeden emekli ol-
I malarına imkân sağlanmasını saygı ile arz ede 
I rim. 
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BAŞKAN — Takririn lehinde veya aley
hinde söz istiyen sayın üye? 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı?. 
GüiÇIOİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ

KER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. 

Takriri oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Takrir kabul edilme
miştir. 

Şimdi, 15 nci madde ile ilgili, 7 nci madde
ye bağlı geçici madde 2 ve madde 3 ile ilgili bir 
teklif var, Geçici Komisyon tarafından veril
miştir, okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Geçici 2 nci maddenin ilik fıkrası ile 

ilgili olarak saym Fehmi Alpaslan tarafından 
verilen ve dikkate alınması Genel Kurulca ka
bul edilmiş bulunan önerge ile; 

2. — Geçici 3 ncü maddenin ilk fıkrası ile 
ilgili olarak sayın Salih Türkmen tarafından 
verilen ve dikkate alınması Genel Kurulca ka
bul edilmiş bulunan önerge redaksiyona tabi 
tutularak ilişikteki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince oya ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

GEÇİCİ MADDE : 2 
İlk fıkra, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, Tem
silciler Meclisi üyesi, dışardan atanmış bakan 
iken veya bu görevlerden ayrılıp da başka bir 
göreve girmeden^ bu kanunun yayımlandığı ta-
rihden önce emekliye ayrılmış bulunanların 
emekli aylıkları ile ölenlerin dul ve yetimle
rinin aylıklarının intibak ve yükseltme işlem
leri, birinci dereceden emekli olanlarda bu de
recenin dördüncü kademesi üzerinden, diğer 
derecelerden emekli olanlarda ise bu derecelerin 
beşinci kademesi başlangıç alınarak yapılır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

GEÇİCİ MADDE : 3 
İlk fıkra 
1 , 3 . 1970 tarihinden Önce bağlanmış emek

li, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve ye
tim aylıklarının yükseltme işlemleri, 7.2.1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci mad
desine istinaden Bakanlar Kurulunca bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 
içinde tesbit edilecek esaslar uyarınca 1.3.1970 
tarihinden geçerli olarak yapılır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Şimdi, Tüzüğümüzün 77 nci 
maddesini okuyorum: 

«Bir tasıarı veya teklifin kesin olarak oylan
masından önce Komisyon veya bir üye tasarı 
veya teklifin bir veya birkaç maddesinin hata
lı olarak kabul edildiğini ileri sürerek gerekli 
değişikliğin yapılmasını istiyebilir. 

Cumhuriyet Senatosu teklif saMbdni, ko
misyon ve Hükümeti dinledikten sonra, tekli
fin kabul veya reddi hakkında görüşmesiz işa-
ri oyla karar verir.» 

Şimdi, teklif sahibi komisyondur. Geçici 
7 nci maddeye bağlı geçici 2 nci madde üzerin
de bir hatadan bahsediyor sunuz. 

Sayın Köker, yerinizden bu hatayı belirtir 
misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Sayın Başkan, dün Sayın 
Alpaslan tarafından verilmiş olan önerge, Yüce 
Senato tarafından dikkate alınmıştır. Ve mad
de ile birlikte Komisyona iade edilmiştir. An
cak zatıâliniz tarafından ikinci bir oylama ya
pılmış şartlı olarak Komisyon adına ve redak
siyon yapılmak şartı ile katılmdığı ifade edil
diği halde, madde kesin olarak oylanmıştır. 
Bu şekliyle teklif madde olduğu takdirde hata
lı bir kabul olacaktır. Maddeye «görevlerden 
ayrılıp da başka bir göreve girmeden» ibaresi
nin ilâvesinde zaruret vardır. Bu itibarla hatalı 
kabul olduğu kanaatiyle maddenin tashihini 
talebediyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi 77 nci maddeye göre 
Komisyon Başkanı tarafından izahı yapılan ha
tanın tashihi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi de aynı şekilde izah 
eder misiniz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Sayın Başkan, bu geçici 
3 ncü maddeye Komisyonumuz katılmıştır. An
cak, önerge bilâhara tetkik edildiği zaman, «Bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren» şeklinde 
bir ibare ilâve edilmediği takdirde maddenin 
bir hüküm ifade etmiyeceği neticesine vardığı
mız için, bu hatalı kabulü de düzeltmek için 
müracaat etmiş bulunuyoruz. Maddeye «Bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren» ibaresi ilâve 
edilmek suretiyle kabulü gerekmektedir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyonca izahı yapılan ha
tanın da, 77 nci maddeye göre düzeltilmesi hu
susunu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 2. : (ilk fıkra) 
BAŞKAN — Şimdi, bu karar muvacehesin

de geçici madde şu şeklini almış oluyor, okutu
yorum. 

Geçici Madde 2. — (ilk fıkra) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, Tem

silciler Meclisi üyesi, dışardan atanmış Bakan 
iken veya bu görevlerden ayrılıp da başka bir 
göreve girmeden, bu kanun yayınlandığı tarih
ten önce emekliye ayrılmış bulunanların emek
li aylıkları ile ölenlerin dul ve yetimlerinin 
aylıklarının intibak ve yükseltme işlemleri, 
1 nci dereceden emekli olanlarda bu derece
nin 4 ncü kademesi üzerinden, diğer dereceler
den emekli olanlar ise, bu derecelerin 5 nci ka
demesi başlangıç alınarak yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 yi ... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ

KER (Ankara) — İkinci fıkrası da baki zaten. 
BAŞKAN — ikinci fıkrasını izaha lüzum 

yok. Metinde olduğu gibi. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 3. — (ilk fıkra) 
BAŞKAN — Geçici madde 3 te şu şekli alı

yor şu tashihatı görüyor. 
Geçici Madde 3 (ilk fıkra) 

1 . 3 . 1970 tarihinden önce bağlanmış emek
li, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 
aylıklarının yükseltme işlemleri, 7 . 2 . 1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci mad
desine istinaden Bakanlar Kurulunca bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay 

içinde tesbit edilecek esaslar uyarınca 1.3.1970 
tarihinden geçerli olarak yapılır. 

BAŞKAN — Bu bir ve üçüncü fıkralar de
ğil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Diğer fıkralar metinde olduğu 
gibi bu tashihle beraber. Geçici madde 3 ü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. : 
BAŞKAN — Geçici madde 4 ü Komisyon 

geri almıştı, Komisyondan gelen metni okutu
yorum. önergeleri de dikkate almak suretiyle, 
hazırladıkları metni, okutuyorum. 

Geçici Madde 4. — (4 ncü fıkra) 
Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 ta

rihleri arasına ait farkları geçici 1 nci madde
nin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki esaslar 
uyarınca ilgililere ödenir. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Şimdi, 1605 sayılı belgede ge
çici madde 4 diye yazılı olan metni Komisyon 
geri almış ve böylece müzakerelerin ışığında 
maddenin 4 ncü fıkrasını şu okunan metni öne 
sürmüştür, öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Böyle mi oluyor. Yani Komis
yon daha evvelce kabul etmiş olduğu metni ge
ri alıyor, geçici madde 4 ün 4 ncü fıkrası ola
rak şimdi gönderdiğiniz, okuttuğum metni sun
muş bulunuyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı? 
Yok. Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 15 : 
BAŞKAN — Gsçici madde 15 üzerinde de 

komisyonca bir geri alma istemi muamelesi ol
muştu. Komisyonca yeni bir metim getirilme-
diğiniden, arkaıdaşlarımızca verilen ve dün Yük
sek Heyete arz edilen önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1327 sayılı Personel Kanunu muvacehesin

de halen Devlet hizmetinde bulunan teknik 
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ve sağlık personelin mühendis, mimar, yük
sek mühendis, yüksek mimar, jeolog, doktor, 
dişçi, veteriner ve eczacı gibi mezkur kanuüi-
ıda tarif edilen kamu sektörü dışında geçen 
meslekî hizmetlerinin dörtte üçü intibakla
rından sayılmaktadır. Ancak, bu serbest mes
lek hizmeti 12 yılı geçmemektedir. Buma mu
vazi (olarak, Emekli kanun tasarısının geçici 15 
nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın 
ilâvesiyle bu hizmetleriın memurun talebi üze
rine Emekli Sandığına borçlandırılmak sure
tiyle emeklilik müddetlerinden sayılmalarını 
arz ve teklif ederiz. 

Afyon K. Sinop 
Kâzım Karaağaçlıoğlu Nâzım inefbeyli 

içel istanbul 
Lûtfi Bilgem Halûk Berkol 

İzmir 
(Mümin Kırlı 

Geçici 15 nci maddenin sonuna eklenecek 
fıkra : 

— 1327 sayılı Kanunun şümulü içinde, Ka
mu Sektörü dışımda meslekî hizmetlerini ifa 
eden teknik ve sağlık personelinin hizmetleri
nin 3/4 ü 12 seneyi geçmemek üzere talepleri 
halinde Sandığa borçlandırılmak suretiyle 
emekliliktefn sayılır. 

BAŞKAN — Şimdi, komisyon takrire böyle
ce katılmış oluyor. Hiçbir değişiklik üstünde 
yapılmış değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon 
eski metni üstünde ısrar ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Israr ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim... 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-

hisar) — Bir hususu arz etmek istiyorum. Ora
da «diş hekimi» olarak tashihini istiyorum. 

BAŞKAN — Diş hekimi olarak tashihini is
tiyorsunuz. Zabıtlara geçti efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, takririn aley
hinde buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, biraz evvel huzurunuza çıktım. 

Ek geçici 26 nci madde teklif önergesi vardı. 
Bu teklif onum aynı. Yani şey gibi oluyor, affe
dersiniz tâbir «karabatak» gibi b'r yerden ka
patıyorsunuz, öbür taraftan çıkıyor aynı şey. 
Onun için huzurunuzu işgal edip fazla konuş
mak istemiyorum. Aynı mahiyettedir. Yani, 
eğer bu türCü kabul edecek olursak, ilerde baş
ka türlü meslekler için de aynı haklar getirile
cek. Noterler istiyec ektir, malî müşavirler is-
tiyecektdr, hukuk müşavirleri istiyecektir; ya
ni mütemadiyen yayılacaktır. Yani, huzuru
nuzu yeni baştan konuşup da işgal etmek iste
miyorum. Aynı tekliftir, aynı mahiyettedir. 
Burada vardı, oraya kommak isteniyor. Oradan 
çıkardık, şimdi buradan çıkırfor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Lehinde mi efendim? 
(SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Lsıhinde konuşacak var mı efen

dim? Yok. O halde aleyhinde zatıâlinize söz 
veriyorum, buyurun, ikinci görüşmeci olarak. 

SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Sayın Başkan, 
mulhterem arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
bu kanun ne bir ıparti kanunudur, ne bir züm
re kmunudur, niılıayet bir taraftan Haizine, 
bir taraftan da bundan hak ve menfaat bekli-
yen emeklileri n haklamu taazzııv ettirmektir. 
Filhakika prensibolarak bütün mesleklere sos
yal haklardan istifade etmek imkânı verilme
lidir. Ve de şu şekilde: Meselâ, serbest meslek 
olarak hususi bir doktorluk yapan hususi bir 
hastane açıp meslekini ifa eden bir doktorun; 
ben de hizmeti yaptım, binaenaleyh, benim de 
borçlanmak suretiyle bu sosyal hakları isterim 
demesini anlarım. Ama teklif o kadar geniş ve 
o kadar mücerret şekilde geliyor ki, mühendis 
mektebinden mezun olmuş bir arkadaş, mühen
dislikle katiyen uğraşmadığı halde, icabında 
ticaret yapar, başka mesleklerle uğraşır, fakat 
mühendis ibaresi vardır diye gelip; efendim bu 
kadar kaldığım müddetle borçlanacağım ve 
Emekli Sandığı ile ilgileneceğim, beni de diğer 
memurlar gibi bu haktan istifade ettirin, diyor. 
Bu müessese ile getirilmek istenilen espri ile 
kabili telif değildir. Çünkü emekliden gaye, 
âmmeye hizmet eden kimselerin icabında bir 
emniyete sahibolmalandır. Adam katiyen bu 
şekilde âmme hizmeti yapmayıp hususi olarak 
ticaret yapmışsa, bu mevzu ile hiç ilişiği olmı-
yan bir işte çalıştığı halde bunu istemesine hak
kı yoktur. 
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Denebilir ki arkadaşlar, sizin avukatlar için 

istediniz de niçin bunu istemiyorsunuz? 
Arkadaşlar, avukatlar, âmme hizmetini ya

par, Hâkimler Kanununun da... 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Herkes 
âmme hizmeti yapar. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Müsaade 
edin de söyliyeyim. Âmme hizmeti avukatın 
yaptığı hizmetin üçte ikisi sayılarak, hâkimliğe 
gittiği vakitte kıdeminden sayılıyor. Avukat bir 
baroya bağlıdır, istediği vakit hak ispadeder ve 
serbeste çalışırken primini Devlete vermiştir. 
Bu hizmetin icabı. Ama mühendis olduğu ve hiç
bir hizmet yapmadığı halde, ne şekilde Emekli 
Sandığı ile ilişkisini istiyor? Ticaret yapmışsa? 
Ben danasını söylüyorum, Ben meselâ misal ve
reyim. Ben Ankara Hukuk Fakültesini bitir
dikten sonra Hükümet tarafından param veril
mek suretiyle Avrupa'ya tahsile gönderildim. 
Başka işlerle uğraşmadım. Mücerret yine mes
lekimin icabı ve Hükümet namına hukuk tah
sili yaptım, doktora yaptım. Bu geçen müddet
lerin meslekle ilgisi olmasına rağmen, ben bu
nun sayılarak, borçlanmak suretiyle emeklili
ğimle ilişkisini istemiyorum. Mühendisin başka 
işte çalıştığı isteniyorsa, o halde bir madde ile 
demeli ki, yüksek mektebi bitiren kimseler, 
doktora için Avrupa'ya gitmişlerse onların hiz
metleri de sayılmalıdır. Bu istenmediği halde 
sırf bir meslek tesanüdü ile, yalnız mezuniyetle 
bunu istemek olmaz. O vakit her mektepten me
zun kimselere, ne işte çalışırlarsa çalışsınlar bu 
hakkı vermek gibi bir netice doğar. Çünkü kıs
tas olan hizmet yapmaktır. Bir âmme hizmetin
de doktorluk yaptı ise, evet. Hususi hastanede 
doktorluk yapmış ise, onu kabul ediyorum, 
evet. Ama çalışmadığı halde, sırf yüksek mek
tepten mezun olmuştur, mühendis mektebinden 
mezun olmuşum diye plânlamak suretiyle emek
lilik ile ilişkisini kurmak için bir sebep bulamı
yorum, 

Bu itibarla ben bu teklifin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde, 
aleyhinde konuşuldu. 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Efendim, önergem yanlış anlaşıldı. 
Müsaade buyurursanız izah edeyim. 

BAŞKAN — Bir daha okutayım doğru an
laşılsın diye. 
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(Afyon Karahisar Üyesi Kâzım Karağaçlı-

oğlu ve arkadaşlarının önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Efen
dim, tereddüt var, çok yakın rakamlar. Arka
daşım kabul edeni ve etmiyeni her ikisini de 28 
olarak saydılar. Ben kabul edenleri 33, kabul 
etmiyenleri 31 olarak saydım. Arkadaşım da ka
bul edenleri 32 saydı, kabul etmiyenleri 
sayamadı. Şimdi ayağa kalkmanızı rica edece
ğim. Takriri kabul edenler lütfen ayağa kalsın
lar ... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
dışarıdan gelenler ne olduğunu bilmiyorlar. Lüt
fen tekrar edin. 

BAŞKAN — Takriri iki defa okuttum, bir 
defa değil. Artık bu kadarı ile iktifa etmek mec
buriyetindeyiz. Genel Kurula dâhil olacak her 
arkadaş için bir kere okursak neticelendireme-
yiz hiçbir muameleyi. 

Kabul etmiyenler... Efendim, oturunuz, arz 
edeyim. Kabul edenler 44, 44, 44 saydık. Kabul 
etmiyenler... 44, 44, 44 saydık, iki Divan Kâti
bi arkadaşım, aynca kabul etmemek suretiyle 
46 oy olduğundan kabul edilmemiştir. 

Şimdi geçici madde 15 i oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 17. — 
BAŞKAN — Geçici madde 17 üzerinde de 

77 nci maddeye göre işlem yapılması teklif edil
mektedir. Teklifi okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Emekli Sandığı kanun tasarısının müzake

resi sırasında komisyondan gelen geçici madde 
17, bir önerge ile genişletilerek, bir kısım avu
katlar için benzeri olmıyan bir özel avantaj ta
nınmıştır. 

Bu önerge ile hem Sandık hesapsız zararlı 
bir duruma getirilmiş, hem de bir zümreye hak
sız çıkar sağlanmış itibaı yaratılmıştır. 

Senatoyu aydınlatmak ve maddeyi düzelt
mek için maddenin yeniden görüşülmesini arz 
ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karaveîioğlu 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Sayın Başkan, bu şartlar altında müzakerenin 
selâmetini kaybetmiş bulunuyoruz. Buna rağ
men, ben, inandıklarımı kürsüden savunmak 
ihtiyacındayım. Bildiğiniz gibi... 

BAŞKAN — Kürsüye buyurun efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bir süreden 
beri Senatomuzda bu kadar dağınık, bu kadar 
bütünlüğü bozulmuş müzakerelere raslamamış-
tık. Bu bile müzakere ettiğimiz kanunun bir 
zümre çıkarı meselesi olduğu, bir fotoğraf ka
nunu olduğu... (A. P. sıralarından ne münase
bet sesleri.) 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Nerede zümre çıkarı var. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Zümre çıkan ne 
demektir? 

SELAHATTİH ÖZGÜR (Tabiî üye) — Kür
süye çıkar konuşursunuı. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
İntibaını yaratmaktadır. Şimdi ben size müza
kerelerin tekrarı... (A. P. sıralarından ne müna
sebeti var sesleri.) 

BAŞKAN — Konuşan arkadaşın sözünü kes
meye hakkınız yok. Ne söylediği ortada, bu söz 
edep içinde söylenmiş bir sözdür. Hiçbir kimse
yi de rahatsız etmesi icabeden bir söz değildir. 
Zümre lehine çıkar diyor. Olur. Bunda ne var 
şaşacak? Sanki bir zümrenin lehine çıkar değil 
mi şu kanun. Rica ederim, bunda hiçbir şey yok, 
tashih ettirecek bir durum da yoktur. Buyu
run, Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Efendim, arkadaşlarım rahatsız olmazlarsa, ko
nuyu dinlemek fırsatını bulurlarsa tekrar müza
keresini istediğim iki madde ile, ben bu kanu
nun bir fotoğraf kanunu haline getirildiğini hu
zurunuzda arz edeceğim, ispat edeceğim. 

Benim iki tane yeniden müzakeresini istedi
ğim madde var. Bunlardan biri ek madde 10. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin intı-
baklariyle ilgili madde, ikinci madde de; ge
çici madde 17, bunun numarası değişti, tasarı-
nınkinden değişti, yeni maddeler ilâvesi sebe
biyle, geçici madde 17. Bu madde de bir önerge 
ile avukatlara verilen istisnai hüküm genişletil
di ve Sandığın aleyhine bir durum yaratıldı. 

Sayın Başkanım, şimdi benim hangi öner
gem üzerinde konuşmama müsaade ederse, ön

celikle ek 10 ncu maddeyi görüşmeyi tercih 
ederim, onun üzerinde görüşmeye hazırım, 
kendilerimden bir işaret bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, dün 
7 nci maddeyi görüşmeye başladık. 7 nci 
maddeyi ikmal etmek zorunda olduğumuz 
için üstünde bulunduğumuz iş bu maddenin 
muhtevi olduğu geçici maddeler üzerindeki 
onarımlarımızı, görüşmelerimizi yapıyoruz Lüt
fediniz siz de bu maddeyi bitirelim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
O halde avukatlara, bâzı haklar sağlamayı 
hedef tutan madde teklifi üzerinde duracağım. 
Bir kısım avukatlara şüphesiz, belkiıde sayısı 
mahduttur. Fakat bunun getiriliş tarzı hiç 
de doğru değildir. Evvelâ kanunun bütünlü
ğünü bozucu istikâmette. Sonra sandığın bü
tünlüğünü bozucu istikâmette, sandığın aley
hine bir hüküm. Ondan sonra da müzakere
lerin selâmetini bozucu istikâmette davranış
larla bu hüküm buraya girmiştir. 

Arkadaşlar, insaf ediniz, hepinizin vicda
nına hitabediyorum. Dünden beri şu kanun 
üzerindeki müzakerelerdeki her birimizin tu
tumunu beğeniyor musunuz, sağ kapıdan 
önerge reddediliyor, sol kapıdan giriyor. Ka
pıdan kovuyorsunuz, bacadan geliyor. Bu ne 
anlayıştır, bu müzakere usulünü kendimize 
lâyık görüyor musunuz? 

MÜMİN KLRLI (izmir) — Evet. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 

Evetse vicdanlarınızda cevabını tesbit ediniz. 
Meselenin aslına geliyorum. Ben dün hemen 

itiraf etmiştim, arkadaşlarım çok rica ede
rim, yanlış intibalar yaraîmıyalım. 

Gümrükten mal kaçırma intibaını vermiye-
lim, haksız intihalara hedef olmıyalım. Dav
ranışlarımızı tesbit edelim. Meseleleri aydın
lığa kavuşturalım. Madde haklı ise bile, şu tu
tumdan vazgeçelim. Aydınlık bir oyla sayılabi-
len bir oyla, bilinçlenmiş bir oyla maddeyi tes
bit edelim. 

MÜMİN KLRLI (izmir) — Daima bilinçli 
olmuştur. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Ne Senatonun aleyhine olsun, ne de kanunun 
bütünlüğünün aleyhine olsun. Hattâ ne de Hü
kümetin ve komisyonun aleyhine bir intiba ya
ratılmış olsun. Dün ben bunu söylemeye gel-
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dim, fakat faksız bir cevaba mânız kaldım. 
Sanki ben sosyal güvenliğin aleyhinde bulun
muşum. Sanki ben sosyal güvenliğin genişle tu
rnesinin aleyhinde bulunmuşum. Sanki ben 
avukatlığın aleyhinde bulunmuşum. Ben bu
raya avkatlığın itibarını savunmaya geldim. 
Böyle yaparsanız dedim, avukatlık geçini} ör
neklerinde olduğu gibi istiihfam altında kalır. 
Bunu yapmayınız, bunu avukatlara lâyık gör
meyiniz, dedim. Ben sosyal güvenliğin aleyhinde 
konuşur muyum arkadaşlar? Bunu bana atfe
debilmek, beni tanımamak demekten". Hele bu
nu çok sevdiğim Fehmi Alpaslan Arkadaşım 
söylerse, bu, güllüne olur. Bir de teşjhir etmeye 
mecburum, analiz etmeye «Dalavere yapmıya-
lım» dediler. 

Arkadaşlar Sandığın menfaatlerini koruma, 
Emekli Sandığının bütünlüğünü koruma, alaca
ğını, vereceğini, aktüarya hesaplarına dayandır
ma, bir sisteme dayandırma, matematiğe dayan
dırma, dalavere midir? Yoksa kapıları açmak 
istemek, kapıları şorlamak istemek mi insanı 
yanlış yorumlara götürür? Bu meselede daha 
fazla konuşmak istemiyorum. 

Arkadaşlar şimdi geçici 17 nei madde hak
kındaki teklifi arz ediyorum. Komisyondan gel
miş bir teklif vardı. Bu teklif diyordu ki, eski 
şartlarla müracaat etme fırsatını kaçırmış olan 
avukatlara yeniden <3 aylık süre tanıyalım. Es
kiden Avukatlık Kanunu çıkmış, bâzı avukat
ların haberi olmamış, müracaat edememişler, bel
ki mağdur olmuşlar, bunlara yeniden G ay ta
nıyalım. Buna hiçbir itirazımız yok. Mağdur. 
olanlar haklarını elde etsinler, bu hakkı tanıya
lım arkadaşlar. 

Şimdi imtiyaz fıkrasına galince. İmtiyaz fık
rası nedir? Avukatlar, kanundaki eski şartlar
la 15 senelik hizmet süresine tabi idiler. Şimdi 
bir sayın arkadaşımız der ki «Bu sûreyi İO se
neye indirelim, daha evvel emekli olsunlar.» 

Arkadaşlarım bu ne demektir bilirsiniz, ben 
üzerinde fazla konuşmak istemiyorum. Buna ge
re derhal, muayyen süre ile borçlanacaklar, San
dığa 6 ay para cdiyecekler, 6 ay sonra emekli 
olacaklar. Siz bunu münasip görüyorsanız, bu 
iş normalse olsun arkadaşlarım. Ben bunun hak
sızlığını önünüze getirmek istiyorum. Ben bu 
haksızlığı sizin dikkatlerinize sunmak istiyo
rum, oyunuzu istediğiniz gibi kullanın. Yeter 
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İd bilerek kullanalım arkadaşlar. Tâviz ise tâviz, 
avantaj ise avantaj, Sandığın aleyhine bir hü
küm ise hüküm, bunu hiç olmazsa lütfedin bi
lerek yapalım. Kim vurduya getirmiyelim ar
kadaşlar. Ben bundan tedirgin oluyorum, oyla
rınıza müdahale etmek istemiyorum. 

Arkadaşlar hem bunu niçin yalnız avukatla
ra veriyoruz? Bu bir hak ise niçin diğer meslek 
mensuplarına vermiyoruz, niçin onlara da teş
mil edecek bir genel hüküm olarak getirmiyo
ruz? Niçin Komisyonda reddedilen bir mesele 
buraya tekrar tekrar geliyor? 

Şimdi ben bunları söyledikten sonra geçici 
10 ncu maddede beyanatıma tekrar tahammül 
etmenizi rica ederek ve saygılarına sunarak me
seleyi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim Riyaset bir noktayı 
tavzih etmek lüzumunu duydu. Arkadaşlarımın 
hiçbirisi alınmasınlar; Sayın Karaveiioğlu ko
nuşması sırasında «Kapıdan kovulanın bacadan 
girmesinden» bahsettiler. Genel Kurulda üye 
olarak bulunan muhterem arkadaşlarımız fikir
leri etrafında gerekli çoğunluğu sağlamak için 
elbette ki bu kürsüde zorlu bir mücadele örneği 
vermektedirler. Tüzük kendilerine kaç defa im
kân sağlarsa., haklı olarak o imkânı kullanacak
lardır ve kınanmışlardır. Yine pek muhterem 
Karaveiioğlu da bu konudaki görüşmelerini dün 
yapmış olduğu halde bu kere tüzüğün vermiş 
olduğu 77 nci madde kapısını kulanma hakkın
dan istifade etmişlerdir. Bu da «kapıdan ko
vulanın bacadan girmesi» anlamına gelmez. Böy
lece meseleyi kapatalım. 

Şimdi Tüzükte «görüşmesiz işari oyla» de
mektedir. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında size söz veririm, 
ama darılmayımz usul diye gelip esasa geçerse
niz, buna sureti katiyede imkân vermem. Bu
yurunuz. 

EBDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, peşin hükümlerle hareket etmeyin, kimseyi 
itham etmeyin, daima peşin hükümlerden kaçın
mak lâzımdır. 

BAŞKAN — Affedersiniz, özür dilerim. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Estağfu

rullah. Başka bir sebeple de bu maddenin tatbi
katı üzerinde durmuştuk. Tahmin ediyorum ki 
Sayın Başkan haklı olarak geçmiş tatbikattan 
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bahsedecekler. Bendeniz sayın teklif sahibinin 
beyanlarına bilhassa meslektaşlarımız hakkında
ki iltifatkâr... 

BAŞKAN — İşte esasa giriyorsunuz, bunun 
usulle bir alâkası yok. Tüzük bunun için, «gö
rüşmesiz işari oyla oylanır.» hükmünü getiri
yor. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Esasa gir
miyorum. Yani şunu demek istedim ki, Emekli 
Sandığının dili olsa da herkesin emeklilik du
rumundaki anormallikleri ve bugüne kadar gel
miş olan durumları Emekli Sandığı dile getirse, 
her halde burada en fazla mahçubolacak avu
katlar değildir. Bunu söylemek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu 77 nci madde
nin tatbikatı yanlıştır. Umumi Heyetlerle tek
riri müzakere olmaz. Niçin olmaz olduğunu 
uzun uzun anlatmaya ihtiyaç yok. Burada dün 
bu madde görüşüldü, oylandı. O maddenin oy
lanmasında reylerini kullanmış olan arkadaş
larımızın bugün burada devamlı olarak müza
kerenin sonuna kadar bir kanun tasarısı veya 
teklifinin sonuna kadar kalmak mecburiyetleri 
yoktur. Bu 76 ncı ve 77 nci madde ancak mad
di hatalara münhasır olmak üzere bu İçtüzüğe 
konulmuştur. Nitekim 76 ncı maddenin matîa-
bı «ibare üslûp ve tertip hataları» dır. 77 nci 
madde ise «Hatalı olarak kabul edilen hüküm
lerin düzeltilmesi» dir. Bu demek değildir ki 
bir madde görüşüldükten sonra Heyeti Umumi
ye fikir değiştirebilir, aynı maddeyi kabul et
mez, reddeder. Muhterem arkadaşlarım; bu 
maddi hata mıdır? 77 nci maddeden istifade 
edebilir mi 76 ncı maddeden istifade edebilir 
mi? Bu, birbirini tamamlıyan iki maddedir. 
Hem maddenin matlabı ve hem de maddenin 
kendisi açıktır: «İbare ve üslûp veya tertip iti
bariyle hatalı olduğu bir üye ve komisyon tara
fından ileri sürülürse» diyor. Arkadaşım nere
sinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri sürsün? 
Arkadaşım gelip burada hatadan bahsetmedi. 
77 nci maddenin kapsamı içinde kalman bir hu
sus ileri sürmedi. Arkadaşım, «Bu madde ka
bul edilmemesi lâzımgelen bir maddedir, bunun 
buradan çıkarılması lâzımdır.» dedi. Bu mad
di bir hata mıdır? Hangi maddeye sokacağız bu
nu? Bunu 77 nci maddeye mi, yoksa 76 ncı mad
deye mi sokacağız? Teklif sahibi bir hatadan 
bahsetti mi? «Bu teklif avukatlara verilmiş olan 
şudur, budur» deyip esasına girdi. «Bu teklifi 

değiştirelim» dedi, «Bu maddeyi kaldıralım.» 
dedi. Aksini kabul edelim, dün oylanmış, He
yeti Umumiyede oylanmış geçmiş, bugün tekrar 
oylanacak, başka şekilde kabul edilecek ve bu
nu da 77 nci maddeye sığdıracağız. Bendeniz 
usûl bakımından buna imkân görmüyorum, İç
tüzüğümüz Umumi Heyetlerde tekriri müzake
reyi gayet mantıki olarak, kabul etmemiştir. 
76 ve 77 nci maddeler maddi hatalardan bah
seden maddelerdir. Zaten teklif sahibi bir hata 
olduğundan bahsetmemiştir. Bu bakımdan bu 
maddeden istifade etmek suretiyle teklifin oy
lanması içtüzüğe açık, açık muhalefettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi komisyon takrire katılı

yor mu efendim. Yani Savın Karavelioğlu'nun 
gerekçesine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Efendim dün bunu 
takdire bırakmıştık, yine takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi mesele takdire bırakılma 
meselesi değil, bir hatanın tashihi meselesi. Böy
le bir hatanın mevcudiyetini bilmiyorum kabul 
ediyor musunuz, etmiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan affe
dersiniz, ben hatanın neye ait hata olduğunu 
anlıyamadım? 

BAŞKAN — Komisyon fikir beyan edemi
yor. Efendim Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Komisyondan soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, 77 nci mad
deyi daha evvelden okudum «görüşmesiz» di
yor. Lütfediniz bunu oylarınızla kısaca hallede
lim. 

77 nci madde gereğince geçici madde 17 de 
de tashihat kabul eden arkadaşlarımız oyları
nı kullansınlar. Kabul edenler... (Anlaşılmadı 
sesleri) 

17 nci maddeye göre tashihat kabul eden
ler, yani Saym Karavelioğlu'nun takririni ka
bul edenler... Etmdy enler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Şimdi talebi okutup oyhyacağım: 
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Divan Başkanlığına 
Geçici madde 17 nin komisyondan geldiği gi

bi kabul edilmesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Şimdi bu durum muvacehesin
de komisyon metni olan geçici madde 17 yi oy
larınıza aynen sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 7 nci madde muhtevi olduğu 25 geçi
ci madde ile birlikte görüşülmüş oldu. Yapılan 
tashihatlarla, düzeltmelerle birlikte 17 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 
Madde 8. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye

ti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı kanunun ek 
ve tadillerinin ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri, bu kanunla getirilen hüküm
lerin yürürlüğe girdikleri tarihlerden itibaren 
ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesi 
de 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunun; 
a) Geçici 11, 12, 16 ve 20 nci maddeleri 

1 . 3 . 1970, 
b) Ek 7 ve 13 ncü maddeleri ile geçici 4, 5, 

8 ve 13 ncü maddeleri 1 . 12 . 1970, 
c) 1 nci maddesi ile ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12 nci ve geçici 1, 2, 3, 10, 14, 19, 21 
nci maddeleri 1 . 3 . 1971, 

Tarihlerinden geçerli olmak üzere bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren; 

d) Geçici 7 nci maddesi, bu maddede yazılı 
tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay
başından 3 ay sonra; 

e) Diğer maddeleri kanunun yayımı tari
hinden itibaren; 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye var mı efendim?... Yok. Madde üzerin
de takrirler var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Efendim, bu madde

de bir redaksiyon icabediyor, madde numarala
rı değişiyor. 

BAŞKAN — O halde lütfen yapınız, o şekil
de arz edeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Yapıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bâzı tashihat için komisyon 
dokuzuncu maddeyi geri almış oldular. Onun
cu maddeye geçiyorum. 

Madde 10. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok?... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 10 
BAŞKAN — Şimdi 2 nci maddenin Ek -10 

ncu maddesi ile ilgili bir teklif var, okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 10. — hakkında verilen, kabul 

edilen ek önerge hakkında tekriri müzakere 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sinop izmir 
Nazım İnebeyli Mustafa Bozoklar 

izmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek 10 üzerinde tekriri müzakere arz ve tek

lif ederim. 
Malatya 

Hamdi özer 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum: 

Sayın Başkanlığa 
Madde : 2 nin Ek 10 ncu maddesinde yapı

lan değişiklik şekli hatalı ve âdil olmadığı için 
bunun tekriren müzakere edilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, oku
tuyorum : 

Divan Başkanlığına 
30 . 6 . 1971 günü Emekli Sandığı kanun ta

sarısı müzakere edilirken Ek 10 ncu maddeye 
Parlâmento üyelerine haksız ve özel avantaj 
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sağlıyan bir fıkra miizakeresiz olarak, mahiyeti 
anlaşılmadan eklenmiştir. 

Parlâmento itibarına her zamandan fazla 
itina gösterilmesi gereken bir zamanda bu özel 
hükmün tartışılması ve aydınlığa kavuşturulma
sı zorunludur. Bu bakımdan Ek 10 ncu madde
ye eklenen fıkranın içtüzüğün 77 nci maddesi
ne göre yeniden müzakeresini arz ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Zerin Tütün Kâmil Karavelioğlu 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Takririm hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — izahat mı vereceksiniz efendim, 
buyurun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, görüş
mekte olduğumuz Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanunun 
ikinci maddesinin Ek 10 ncu maddesine izmir 
Senatörü Sayın Orhan Kor'un bir önergesi ile 
bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. Bendeniz ve 
benimle mütenazır olarak önergeler vermiş olan 
arkadaşların bu kabulün hatalı olduğu nokta
sında ittifak halinde bulundukları, şimdi okun
muş olan önergelerle yüksek ıttılaınıza arz edil
miş olmaktadır. 77 nci madde hatalı bir kabu
lün yeniden müzakere edilmesine imkân ver
mektedir. Bendeniz bu maddeye bir fıkra ekle
nilerek madde metninin değiştirilmesinin Yük
sek Senatoca hatalı kabul edilmiş olduğu görü
şü içerisinde takririmi vermiş bulunuyorum. 
Komisyona sunulmuş olan takrir müzakere edil
meden ve anlaşılmadan bir kabule şayan olmuş 
ve bu suretle bir hata teessüs etmiştir. Bina
enaleyh, 77 nci maddenin hükmü tam mânasiy-
le teessüs ve tebellür eylemiştir. 

Bendeniz ve zannediyorum muhterem öner
ge sahipleri, bu hatanın tashih edilmesini Yük
sek Senatodan bilhassa istirham etmekteyiz ve 
edeceğiz. 

Eklenen fıkra şudur: «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleriyle, dışarıdan atanan bakan
ların, emekliliğe ve sosyal sigortaya tabi hiz
metlerinin tamamı toplayıp ve 1327 sayılı Ka
nunla değiştirilen 657 sayılı Kanunun ilgili hü
kümleri gereğince tahsil durumlarına göre gi
rebilecekleri derecelerden başlamak ve topla
nan hizmet sürelerinin her iki yılı için bir de

rece yükseltilmek suretiyle intibakları yeniden 
tesbip olunur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1214 sayılı Kanun, 
teknik elemanlara iki senede bir terfi imkânı
nı vermiştir. Bu bir zaruretin ifadesidir. Bu 
da teknik elemanların 10195 sayılı Kararname 
ve Toplu Sözleşmeler ve iş hukuku hükümleri
ne göre ne zaman terfi etmiş olduklarının tes
pitinin mümkün olmadığından ve bu sebepten 
dolayı hepsinde bir müsavatın tesisinin hâsıl 
olamıyacağmdan neşet etmiştir. Binaenaleyh, 
vasati olarak iki senelik bir terfii 1214 sayılı 
Kanun kabul etmiştir. Bu önerge ile kabulümü
ze mazhar olan ve eklenen fıkra ise, Devlet me
muriyetinde geçmiş olan hizmetlerin Parlâmen
to üyesi olmadan evvel ve hariçten Bakan alın
dı ise, Bakan olmadan evvel geçen hizmetleri
nin, ta mebdeden itibaren iki senede bir sayıl
ması esasına istinadetmektedir. Bu fevkalâde 
haksız bir tatbikat olur. Bu tatbikat -hatalıdır. 
Çünkü bir şahıs memuriyete girdiği anda sta
tüsünü kabul etmiş, üç senelik veyahut dört se
nelik bir terfi süresini kabullenmiş demektir. 
Bir şahıs Parlâmento üyesi olunca veyahut ha
riçten Bakan, olunca, ta 30 sene evveline gidip 
onu iki senede bir terfi ettirmek adalet hissine 
de aykırıdır. Binaenaleyh bu hatalı tatbikatın 
muhakkak buradan kaldırılması lâzımdır. Bu 
bakımda takririmize iltifade dilmesini hassaten 
istirham ediyorum, saygılarımla., (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takrir izah edildi, komisyon 
ne görüştü efendim? 77 nci maddede icabı soru
yorum: 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Tekriri müzakereye 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Dışardan Bakan) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet tekriri 
müzakereye katılıyor. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Takrir sahibi olarak bana söz verecek misiniz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu bir arkada
şımız izahat verdi. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Peki efendim. 
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BAŞKAN — Şimdi İçtüzüğün 77 nci mad
desi gereğince görüşmekte olduğumuz kanunun 
ikinci maddesine bağlı Ek 10 ncu madde üstün
de işlem yapılmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın takrir sahiplerinin teklifi şu noktada 
birleşiyor. Maddenin müzakeresi sırasında... 

ORHAN KOR (izmir) — Takriri geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Takrir geri alınamaz. Çünkü 
takrir vaktiyle genel kurula mal oldu. Bu iti
barla Genel Kurul kararı ile kalkar ortadan. 

Şimdi takrirle maddeye ek fıkra olarak gi
ren şu idi; okutuyorum: 

Başkanlığa 
Ek 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
izmir Senatörü 

Orhan Kor 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle dı
şardan atanan bakanların emekliliğe ve Sosyal 
Sigortalara tabi hizmetlerinin tamamı toplanır 
ve 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun ilgili hükümleri gereğince, tahsil du
rumlarına göre, girebilecekleri dereceden başla
mak ve toplanan hizmet sürelerinin her iki yıl 
için bir derece yükseltilmek suretiyle intibakla
rı yeniden tesbit olunur. 

BAŞKAN — Fıkra eklenmişti. Şimdi iki 
takrir var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ikinci 

maddesinin Ek 10 ncu maddesinin komisyondan 
geldiği gibi kabulünü arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Divan Başkanlığına 
Madde 2 ye bağlı Ek 10 ncu maddeye bir 

önerge ile ilâve edilen aşağıdaki fıkranın tasa
rıdan çıkarılmasını arz ederim. 

Tabiî üye 
Kâmil Karavelioğlu 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle dı
şarıdan atanan bakanların emekliliğe ve Sosyal 
Sigortaya tabi hizmetlerinin tamamı toplanır ve 
1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Ka
nunun ilgili hükümleri gereğince, tahsil du

rumlarına göre, girebilecekleri derecelerden baş
lamak ve toplanan hizmet sürelerinin her iki 
yılı için bir derece yükseltilmek suretiyle inti
bakları yeniden tesbit olunur. 

BAŞKAN — Şimdi burada en aykırı teklif 
Sayın Karavelioğlu'na aidolan tekliftir. Çünkü 
metni değiştiriyor. Komisyon metnini aynen mu
hafaza etmesini teklif eden Sayın Ahmet Demir 
Yüce'ye nazaran teklif daha aykırıdır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım, ben bu önerge ile Senato Ge
nel Kurulunda kabul edilmiş olan bu fıkranın 
çıkarılmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — O halde Sayın Ahmet Demir 
Yücs'nin takririne katılmış oluyorsunuz, o mâ
nayı aldı ve takrir tek oldu. 

Şimdi bu maddeden, ilâve edilen bu fıkranın 
çıkarılması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Büyük bir ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Ek madde 10 u komisyondan geldiği şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi böylece ikinci maddenin yeniden oy
lanması lâzımgelecek. 

ikinci maddeyi ekleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

9 ncu madde üzerinde görüşmeye devam edi
yoruz. 

Komisyon şöyle bir değişiklik yaptı metin
de: 

«Madde 9. — Bu kanunun»; dedikten son
ra altında «a» fıkrası «Geçici 11, 12, 16 ve 20 
nci maddeleri 1 . 3 . 1970», olarak yazılı iken, 
bu kere geçici 20, 21 olacak şeklinde. Yani bu
rada bir 20 var, bunu mu 21 yapacağız? Bura
da, adı geçen 20 rakamını mı 21 yapacağız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Efendim, o 20 nci 
maddeyi 21 nci madde yapacağız. 

BAŞKAN — Bu fıkrada yazılı 20 rakamı
nı 21 olarak tashih edeceğiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — 20 kalkacak, evet. 

BAŞKAN — Tekrar (b) fıkrasında: «Ek 
7 ve 13 ncü maddeleri ile geçici 4, 5, 8 ve 13 ncü 
maddeleri 1 . 12 . 1970» yazılı iken, «geçici 
4» kalkacak demişsiniz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Evet, bu fıkrada yazılı (4) ra
kamı çıkacak, yok farz ediliyor. 

(c) fıkrasında: «1 nci maddesi ile ek 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 nci ve geçici 1, 2, 3, 10, 
14, 19, 21 nci maddeleri 1 . 3 . 1971» diye yazılı 
iken, bu fıkrada «geçici 3» ten sonra (4) ilâve 
edilecek. Yani «12 nci ve geçici» dedikten son
ra «1, 2, 3», diyor, bundan sonra bir (4) ekle
necek, öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Tekrar, «geçici 21» («22 ola
cak» sesleri) 22 olarak bu rakamda burada 21 
rakamı da 22 olarak tashih görecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Evet, 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi böylece tet
kike sundu. Madde üzerinde söz istiyen var mı 
efendim?... Yok. Takrirleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin (d) fıkrasının tasarıdan çı

karılmasını saygı ile arz ederim. 
istanbul 

Rifat öztürkçine 

Kaldırılan fıkra: «Geçici 7 nci maddesi, bu 
maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdiği tari
hi takibeden aybaşından 3 ay sonra;» 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin (b) fıkrası içine alman ge

çici 4 ncü maddenin aynı maddenin (a) fıkra
sına intikal ettirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bir hususu tavzih edeceğim, müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, en aykırı gö
rünen teklif sizin teklifiniz. 9 ncu maddenin 
(d) fıkrasını çıkartmak istiyorsunuz. Ama, 
altında da kaldırılan fıkra (d) demek suretiy
le iki nokta üstüste bir şeyler yazılı, yani çıka
rılanın yerine bunu ikame mi etmek istiyorsu
nuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geri al
dım efendim. 

BAŞKAN — Geri aldığınıza göre muamele
den kaldırılmıştır. Sayın Ucuzal: 9 ncu madde
nin (b) fıkrası içine alınan geçici 4 ncü mad
denin, aynı maddenin fıkrasına ithal edilmesi
ni arz ve teklif ederim, demişler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, oradaki (a) yi (c) yapacağız. 

BAŞKAN — Buradaki (a) yi (c) yapaca
ğım. Yani : (c) fıkrasına ithal edilmesini arz 
ve teklif ederim, diyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyon
dan gelen şekli almış oluyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydm) — Evet, 

BAŞKAN — O zaman bunu kaldırıyoruz. 
Yani Komisyondan gelen şekil, maksadınızı 
temin ediyorsa, bunu geri alıyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tamam 
efendim, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri verildi. Şimdi, 9 ncu 
maddeyi Komisyondan son geldiği şekli ile 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının maddeleri 
üzerindeki görüşmelerimiz bitti, Tasarının... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz bir şey arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Efendim, ben size müsaade 
ediyorum da, siz bana müsaade etmiyorsu
nuz. 

Şimdi, tasarının tümü üzerinde lehte, aleyh
te iki arkadaşımızın konuşma imkânı var; ha
tırladığıma göre bir Ekrem Özden daha 
evvel müracaat ettiler, yalnız lehta mi aleyhte 
mi onu rica edeyim, son söz rica ediyorum, bu
yurmuşsunuz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte, aleyhinde konuşacak 

var mı?. Yok. O halde bu iki arkadaşımıza 
sıra ile söz vereceğim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sorum vardı. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçmeden 
evvel, hatırımda. Not da aldım, o sorunuzun 
cevaplandırılmasını Sayın Bakandan rica ede
ceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) _ Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz bir şeyi arz etmek 
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istiyorum. Bu 7 nci maddenin geçici 2 nci 
maddesi Komisyon tarafından redaksiyona 
tâbi tutuldu. 

BAŞKAN" — Evet geldi, görüştük, oyla
dık. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Görü
şüldü de, bu madde olarak okunmadığından 
"bir yanlışlık olmaması için, bunu madde ola
rak tekrar okutmanımı rica edeyim. 

BAŞKAN — Oylamadan önce zabıtları tet
kik edeyim, nasıl olmuş efendim. 

Buyurun Saym özden. Madde 7 nin 2 nci 
geçici maddesi ile ilgili müzakerelerin zaptını 
istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Bal
kan, değerli arkadaşlarım; birkaç dakika tcn-
ra Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek kanun tasarısının müzakeresi bit
miş olacak. Tasarının umumi hatları üzerinde 
çok geniş mütalâalar ileri sürüldü, derinli
ğine müzakereler cereyan etti. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, Türkiye Cumhu
riyetinin içinde yaşıyan vat and şiarımızın 
büyük bir kısmı, büyük bir kısmına taallûk 
eden aileler, müzakeresini yapmakta bulundu
ğumuz bu tasarının esaslarını, adım edim mü
zakerelerin hepsini takibettiler. 

Bâzı meseleler üzerinde tartışıldı ve hepi
mizin gayesinin, Türkiye'de hizmet görmüş, bü
yük yararlıklar yapmış, Devletin içinde bü
yük mevkiler almış kıymetli emekli vatandaş
larımızın daha müreffeh bir hayata kavuş
maları için çırpındığımızda hiç şüphe yok
tur. Hiçlbir kimsenin, burada vs M'11 et Mec
lisinde emeklilerin maaşlarının,, bu fiyat ar
tışı karşısında, indirilmesi hakkında hiçbir 
niyeti yoktur. Bilâkis, maaşlarının artırılması 
için elimizden gelen gayret, hem Adalet Par
tisi kanadından, hem Halk Partisi ve diğer 
Millî Güven Partisi ve diğer teşekkülbr tara
fından esaslı şekilde ele alınmış, bu gayeler 
üzerinde çalışılmıştır. 

Yalnız, çalışmalarımız kâfi midir? Kâfi de
ğildir. tleri sürdüğümüz ve büyük ekseriyetle 
kabul ettiğiniz maddelerin bâzısı nakâfidir. ih
tiyaçlara uygun değildir. Bâzı, bu meselelerle 
meşgul olan vatandaşlarımızın çıkan tadil ka
nunundan istifade edemiyecekleri, ümidettik-
lerini bulamryacakları göz önüne alınmalıdır. 

Yarın, öbür gün gene karşınıza bu Emekli San
dığının, ki burada 7 seneden beri bulunuyorum 
daima böyle, Emekli Sandığının kanunları ge
lip gitmiştir; bir müddet sonra gene bu Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında tasarı ve teklifler yüksek hu
zurunuza gelecektir, bundan hiç şüphemiz yok
tur. Niçin böyledir bu, neden böyledir? Şöyle
dir ki; Sayın. Bakan da bunu ifade buyurdular, 
meseleleri iyi tetkike tabi tutmuyoruz. Büyük 
bir kusurumuzdur, fevri hareket ediyoruz. İkti
darda bulunan ve iktidarın elinde bulunan kom
petan kimseler, meseleleri, ciddî olarak derinli
ğine ele almıyorlar. Ben kısmen komisyonun 
müzakerelerinde bulundum, Millet Meclisi mü
zakerelerini buradaki müzakerelerden daha 
fazla takibettim; gördüm M, en ileri bulunan 
arkadaşlarımız bile bâzı meselelerde sorulara 
esaslı cevap verememişlerdir. Bu veremeyiş ne
dendir? Meselelerin içine nüfuz edilmemiş ol
masındandır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu itibarla bütün bu 
noksanlara ve tetkiksiz hareketlere rağmen, bu 
tasan bütün emekli, malûl, dul ve yetimlere, 
kısmen olsa da, bir ferahlık getirmemiş olduğu
nu iddia etmek mümkün değildir. Emeklilerin 
aldıkları ödeneklerin artırılacağı rivayeti bir
kaç sene evvel meydana çıkınca fiyatlar olduğu 
seviyeden yukarı doğru fırlamıştır. Bu artış çe
şitli nedenlerle bugünkü seviyesine kadar ulaş
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özden, iki dakikanız 
var. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, galiba tümü hakkındaki müzakerelere 
sâri olmasa gerektir. Nihayet tümü hakkında 
konuşuyorum. Bütün maddeleri ele alarak söy-
liyeceğiz, müsaade buyurmanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade bana aidolsa memnu
niyetle efendim. G-enel Kurulda oylanan bir şey
dir konuşma müddeti, hatırlatıyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Üç günden 
beri müzakeresini yaptığımız bu kanunun tü
münü 10 dakikada ifade etmenin ne kadar müş
kül olduğunu Heyeti Umumiye de takdir eder 
zannediyorum. Nihayet 5 - 10 dakika daha rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, o zamanlardaki fi
yatlarla bugünkü artış mukayese edilirse, bu 
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Ödeneklerin artışının fiyatlarla denk olmadığı 
tahakkuk eder. Bir başka deyimle, fiyatlar sü
ratle asansörle yukarı çıkmış ve maalesef artan 
maaşlar merdivenlerden çıkarak bu fiyatlara 
yetişememiştir ve yetişemiyecektir. Bir zaman 
gelecek, piyasadaki bu başıboşluk devam ettiği 
için, emekliler gene bu paralarla idare edemiye-
cek hale düşeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak bir nok
tayı kısaca arz edeyim. Mademki Sayın Başkan 
beni ikaz etti ve belki de siz de bana müsaade 
etmiyeceksiniz, öyle anlaşılıyor. Tabiî Adalet 
Partili kıymetli arkadaşlarım, görüyorum bu
rada bugün çok fazla telâşlı bulunuyorlar, her 
nedense, çok özür dilerim, bir iki kelime daha 
ilâve ederek sözüme son vereyim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne telâşı
mız olacak beyefendi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, geçen gün komisyonun kıymetli 
sözcüsü «burada kimin parasını kime veriyor
sunuz? Hükümet milletin bir cebine koyduğunu 
diğer cebinden alıyor» demiştik. Buna karşı da 
verdiği cevapta, «öyle değildir, Emekli (Sandı
ğına bir iştirakçinin vermiş olduğu 42 bin lira
dır, aldığı para emekli ikramiyesi ve maaşı bun
dan çok yüksektir. Bu itibarla söylenen sözler 
doğru değildir» buyurdular. Ben de merak et
tim. Acaba böyle midir? Yani, bir emekli Sandı
ğa 25 sene, 30 sene, 40 sene verdiği parayı ha
kikaten az veriyorda çok mu alıyor? Bunu me
rak ettim. Tetkik ettirdim; iş böyle değil ar
kadaşlar. Şimdi burada okumama fırsat verile
mediği için yeterince izah edemiyorum. Bir ban
kacıya bu işi tetkik ettirdim. Bankacı diyor ki; 
«sizin askerliğini bitirmiş 24 yaşında işe girmiş 
bir memuru misal alırsak, bu memurun vaziyeti 
şöyledir : 7 nci dereceye kadar terfih ettiği 6 
yıl bankaya yatırıldığı takdirde 41 bin lira 
ediyor arkadaşlar. 6 nci derecede 75 bin lira, 
5 nci derecede 123 bin küsur lira, 4 ncü derecede 
191 300 lira, 3 ncü derecede 283 500 lira, 2 nci 
derecede 409 300 lira, 1 nci derecede 579.500 
lira» Bir memur bankaya kestirdiği ve Devlete 
verdiği parayı yatırsa bu kadar para biriktir
miş oluyor. Nerede 42 bin lira sayın sözcü, ne
rede? Emekli Sandığını ortadan kaldırınız ds-
yinizki, memur % 10 mu, % 8 mi, % 12 mi, 
% 18 mi, ne kadar kesiliyor bilemiyorum, ne 

kadar veriyor? Bu para Devletin, bir tebefru-
dıır. Geçen sefer de arz ettim, onu bir banka
ya yatırsa Emekli İSandığmın memurlarının al
dığı maaşı da bir tarafa bırakalım, Maliye 'Ba
kanlığının müşterek yaptığı muamelelerin me
murlara yaptığı masrafları da bir tarafa bıra
kalım, bugünkü durumdan daha iyi duruma gi
reriz ve emekli maaşları 42 bin lira değil, bir 
milyon liraya çıkıyor arkadaşlar. Bir emekli
nin almak istediği para bir milyona çıkıyor. Siz 
42 bin liradan bahsediyorsunuz. Hesap burada 
Ben bu hesabı sayın sözcüye kürsünüzden ar
mağan ediyorum ve şimdi takdim edeceğim. İn
şallah ilerde getirecekleri kanunlarda bu not
lardan istifade buyururlarsa kürsüde böyle 
alelıtlak, hiç düşünülmeden yanlış hesaplara da
yanan sözleri sarf etmekten imsak buyururlar. 
Hürmetlerimi sunarım. Ve bu tasarının Türk 
Milleti için hayırlı ve uğurlu olmasını te-menni 
ederim, saygılarımı sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydın) — Söz istiyorum. 

'SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz mü istiyor efen
dim? 

Sayın Karaman dikkate aldım efendim; ama 
Komisyon araya giriyor. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. Sayın 
Karaman da son sözü söylemiş olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İ. CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce »Senato
nun saygı değer üyeleri; müzakeresini yapmak
ta bulunduğumuz kanun tasarısı biraz sonra 
yüksek oylarınızla kısmen kanunlaşmış olacak
tır ve bu tasan üzerinde hükümetin dikkatli ve 
titiz çalışması sizleri temsilen içtüzük muvace
hesinde kurmuş olduğumuz Geçici Komisyonda 
titizlikle müzakere edilmiş ve bu müzakere ne
ticesinde şu, günlerdir müzakeresine devam et
tiğimiz metin huzurlarınıza getirilmiştir. Bu 
metinde yapılan ariz amik müzakereler netice
sinde malûmlarıdır ki; ancak iki ufak tadilât 
yapılmış onun dışında gelen maddeler tamamen 
iltifatınıza mazhar olmuştur. Bu da komisyonun 
bu hususta çalışmalarının dikkatli ve titiz olu
şunun bir işareti olsa gerek. 
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Yalnız, Sayın özden arkadaşımıza her zaman 
meseleleri izah etmeye çalıştığımız nisbette, 
nedense mevzuları anlatamayız ve kendilerini 
bir türlü tatmin edemeyiz. Şimdi burada bâzı 
rakamlar verdiler ve bu rakamlar muvacehesin
de benim tümü üzerinde yapılan konuşmalarda 
komisyon adına 'sözcü olarak söz alıp kürsüde 
ifade ettiğim hususları cerhetmek istediler. Ben 
burada biraz eskiye (giderek Emekli Sandığının 
ne şekilde gelir temin ettiği 'hususunu yüksek 
ıttılânıza arz etmek mecburiyetini hissettim. O 
da şöyle: Muhterem arkadaşlarım, emeklilik ke
seneği Türkiye'de 1946 dan evvel hiç alınmaz 
idi. Yani! memur 1946 tarihine gelinceye kadar 
hiç emekli keseneği vermediği halde, yani san
dığa her 'hangi bir katkıda bulunmadığı halde 
emekli olduğu zaman pekâlâ, o zamanki kanun
lar muvacehesinde, gereken emeklilik hakkını 
^kendisine 'bahşeden kanunlarla alabiliyor idi, 
ikramiyesini de alır idi. Şimdi bu nokta bir. 

1946 - 1949 arasında yeni !bir rejim ve sta
tü tatbiki ile... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — özden 
yok. 

i. CENAP EGE (Devamla) — Yoklar mı? 
o, zabıtlara geçsin. Bu kesenekler % 5, % 5 
olarak tesbit edildi. Yani % 5 memur öder, 
% S te Ibağlı olduğu kurum öder duruma geti
rildi. 1959 Martında bunlar % 1 artırılarak, 
% 6, % 6 şekline getirildi. Vaktinizi almamak 
için gayet kısa kesiyorum. 1969 da ise bu ke
senekler Yüksek Heyetinizin oyları ile tecelli 
eden kanunlar muvacehesinde % 8, % 14 ola
rak tesbit edildi. Şimdi muhterem arkadaşım bu 
hesabı yaparken bu % 8 ve % 14 üzerinden 
yapmaktadır. Halbuki, emekliye ayrılan kişile
rin, elbette 'bugün verdikleri "ile emekliye ayrıl
madıkları ve Emekli Sandığı da bu (hesapları 
yaparken iki sene 'önce yapılan kesenekler üze
rinden değil, tümü ile şimdiye kadar Sandığa 
yapılmış olan keseneklerin yüzdelerinden doğan 
hesapları bir araya getirerek meydana getirdiği 
neticeler ifade edilmektedir. Bu 42 bin lira 
öder meselesi; «bir memur 30 'senede 42 bin lira 
ödüyebiliyor ve bunun karşılığında ikramiye 
alıyor, bunun karşılığında emekliliği bağlanı
yor» dediğim zaman bu 42 (bin liranın nereden 
çıktığını söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, bunun hesabını ben 
yapmadım. Ben sayın arkadaşım gibi İra mese-

I leleri bu kadar dakik de bilmiyordum. Yani 
kalemi elime alıp yapacak kadar kudretim yok. 
Ben, bunu mütehassıslarının, kompedanlarının 
yaptığı 'hesaplarla, varılan neticeye burada arz 
etmiş oluyorum. Ama, muhterem arkadaşımız 
Emekli Sandığınnı, Maliye Bakanlığının uzman
larından daha iyi bu işi bildiğini iddia ediyor
sa, o niyetle burada bir ifadede bulunuyor, be
ni cerhetmeye kalkıyorsa, beni değil, bu işin 
mütehassıslarının yanlış 'hesap yaptıklarını ifa
de etmektedir ki; kendilerine tavsiye ederim, 
bu hesaplarını Maliye Bakanlığının ve Emekli 
Sandığının mütehassısları ile, bir zahmet buyu
rup makamlarını veyahut dairelerini teşrif ede
rek orada bir defa daha gözden geçirirlerse, 
her halde ben söylediklerimden rücu etmek mec
buriyetinde kalmıyacağım. Ama, kendileri söy
lediklerinden biraz mahcup duruma düşecekler
dir efendim. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler var mı efendim?. Yok. Oylama muame
lesi bitmiştir efendim. 

Sayın Karaman buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Bu son söz olduğu takdirde Hükümet adına söz 
istiyorum. 

I BAŞKAN — Şöyle yapalım; Sayın Kara
man, lehte aleyhte olmak üzere söz vermiştim, 
özür dilerim, buraya kadar zahmet ettiniz. 

Saym Maliye Bakanı, Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri; ben hu
zurunuzda yalnız gösterdiğiniz devamlı ve azim
li mesaiyi, vukuflu mesaiyi ve büyük yardım 
dolayısiyle şükranlarımı Hükümet adına arz 
etmek için çıktım. Başka söyliyeceğim hiçbir 
şey yok efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın özer, sorunuzu 
bekliyoruz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başka
nım, 1101 sayılı Kanunun ikinci maddesi var. 
Bu maddeye göre, «emekli, âdi malûl, vazife ma
lûlü ve dul, yetim aylıkları bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki rütbe, kadro unvanı, de
recesi, fiilî ve itibari hizmet süresi çalışanlara 
bağlanması gereken aylık miktarına yükseltilir» 
demektedir. Bu madde baki midir? 

Askerî Personel Kanununda bir değişiklik ya-
I pılmıştır. Askerî rütbeler karşılığındaki derece 
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bir derece daha yukarı çıkmıştır. Meselâ kıdemli 
bir binbaşı vaktiyle 5 nci derecede iken, şimdi 4 
ncii dereceye çıkmıştır. 1 Mart 1970 ten önce bir 
yarbay 3 ncii dereceden emekliye tabi tutuldu; 
'halbuki şimdi, yarbayın derecesi ikidir. Arada 
büyük bir fark var. Şimdi halen yarbay ikinci 
derecenin ikmci kademesine göre emekli olabi
lir. 1 Mart 1970 ten önce, aynı iki yıllik bir yar
bay da ikinci derecenin ikinci kademesine göre 
emekli aylığı alacak mıdır? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Evet efendim. İki sualin cevabı 
da evettir. 

Şükranlarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurunuz. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

KARAMAN (Tabiî Üye) — îSayın Başkan, sa
yın senatörler; tasarının tümü üzerinde grup 
adına lehte mütalâalarımızı belirtmek için söz 
almış bulunuyorum. Konuşmamı kısa kesece
ğim; fakat iki bölüm üzerinde mütalâada bulu
nacağını. 

Bir tanesi; tasarının sosyal devletin gerek
lerini yerine 'getirmekle beraber, henüz noksan 
bıraktığı bâzı yönlere gelecek ışık tutar ümi 
di ile değinmek istiyorum. 

İkincisi de, tasarının getirdiği reform nite
liği taşıyan bâzı yeniliklsri kısaca özetlemek 
istiyoruz. 

Sayın senatörler, sosyal devlet ve sosyal 
güvenlik ilkesini kapsayan 1961 Anayasası çalı
şanları, yaşlıları, çocukları ve kadınları hima
yeyi ön gören hükümleri ihtiva etmektedir. Mü
zakeresini tamamladığımız tasarı, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da yapılan değişiklikleri ihtiva eden tasarı bü
yük bir kitleyi, emekli, yetim ve dul olarak 
250 000 i aşkın bir kitleyi ve bundan sonra önü
müzdeki yıllarda da belki yüzbinleri, belki bir 
kaç yüz binleri kapsayan şümulü ile sosyal dev 
letin gereklerine uygun yeni bir statüyü getir
mekle topluma sosyal güvenlik yönünde yeni 
katgılarda bulunmaktadır. 

Ancak iki sene önce kabul etdilen 1101 sayı
lı Kanun gereğince sosyal güvenlik yönünde, 
çalışanlara ve emeklilere getirilen büyük reform 
niteliği taşıyan iki madde burada bir düşünce
nin tesiri altında kısmen kısıtlandı. Hepiniz bi
liyorsunuz 'M 1101 sayılı Kanunun iki teme] 

hükmü vardı. Reform niteliği taşıyan ve 40 yıl
lık Cumhuriyet devrinde çalışanlar için en bü
yük sosyal hak ve güvenlik sağlayan iki madde 
si vardı. 

Bir tanesi, bütün eski emeklilerin, çeşitli 
statüler içerisinde bulunan, 1989 dan evvel 8 -10 
kategoride bulunan bütün eski emeklilerin hep
sini son bir emekli statüsü içine irca etmiş oJma-
sıydı. 

ikincisi de; çalış anların, yani memurların 
maaşlarında her türlü meydana getirilecek ayar
lamaların, baremlerinde, derecelerinde, rütbele-
rindeki her türlü ayarlamaların otomatikman 
emeklilere geçmesini sağlıyan çok mükemmel 
bir hükümdü. 

Buna göre, yani 1101 sayılı Kanunun yürür
lükte bulunması halinde 10 sene, 20 sene sonra 
artık emeklilikle çalışanlar arasındaki dengesiz
liği bozan veya da emeklilerin çeşitli statülere, 
emeklilik tarihleri dikkate alınarak, çeşitli pis
tlilere bölünmesine ve dolayısiyle haklı mazeret
lere yol açan bütün hükümleri kapatılmıştı. 

Yeni tasarı bu hükümleri yine muhafaza et
mektedir. Yani bundan sonra memurların ba
remlerinde her türlü artışları emeklilere de oto
matikman geçiren ve bütün eski emeklilerin 
statülerini yeni bir statüde toplayan hükümleri 
kapsamakladır. 

Ancak, yeni tasarı Personel Kanunu ile me
murlara sağlanan refah seviyesini maalesef 
emeklilere' tam sağlamamaktadır. Personel Ka 
muıunun ücretlerdeki artışı, büyük ücretlerde 
% 122 den % 158 ya kadar bir artışı ön görü
yordu. Net maaşlarda memurların «eline geçen» 
tariflerine göre de emekli keseneklerinden, ta
sarruf bonosundan, memur yardımlaşma sandı
ğına kesilenleri de dahil olduğu halde - ki bizim 
görüşümüz böyle değil «net ele geçenin» tari

finde - yine memur ücretlerinde çalışanlarda 
% 77 den % 97 ye kadar artan bir terfih getir
miştir Personel Kanunu. 

Oysa şimdi kabul edilen bu tasarıdaki ek 
göstergeye göre emeklilerin maaşlarındaki artış 
oranı 1 nci derecede % 30, 2 nci derece % 68, 
3 ncü derece % 69, 4 ncü derece % 78, 5 nci de
recede % 79 dur. Görülüyor ki memurların ma
aşlarındaki artış oranı ortalama % 90 civarında 
olduğu halde, bu oran emeklilerde % 75 oranın
dadır. Biz bundan sonraki günlerde bütçe ola
naklarının elverişli zamanlarında, vergilerin da-
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ha rahat toplandığı dönemlerde, Emekli Sandı
ğının çok daha sağlam bir malî bünyeye kavuş
tuğu dönemde gelecek hükümetlerin bu göster
ge tablosunda biraz daha emeklilerin lehine de
ğişiklikler yapacağı ve bu farklılığı gidereceği 
kanaati içerisindeyiz. 

Arkadaşlarım, tasarının getirdiği reform ni
teliği taşıyan yetnilikler vardır. Bunlardan bir 
tanesi kat sayı sistemini ve gösterge tablosunu 
getirmiş bulunmasıdır. Gösterge tablosu, aynen 
Memur Personel Kanununda olduğu gibi, ona 
paralel ve emeklilerin çalışanlardan daha fazla 
maaş almıyacağı bir statüye, fakat aslında on
dan da bir kaç yüz liralık bir aşağı statüye dü
şüren bir gösterge tablosu olmuştur. Bundan 
sonra bütçe kanunlarında kat sayısı değiştikçe 
otomatikman emeklilerin de maaşları bu kat sa
yıya, memurların maaşlarına paralel olarak de
ğişecektir. 

1101 sayılı 'Kanunun bu hükmünü getirmiş 
olduğundan dolayı reform niteliğini kat sayı
ya bağlıyarak muhafaza etmektedir. 

ikinci önemli yeniliği, alt sınır aylığını da
ha rasyonel, daha bilimsel esaslara göre tesbit 
etmiş olmasıdır. Tasarının ek madde 5 inde alt 
smır aylığını 16 ncı derecenin 9 ncu kademesi
ne bağlamış bulunmaktadır. Bunun bugünkü 
7 kat sayısına igöre ve 30 yıllık, maddedeki ta
rifi 30 yıllık fiilî hizmete göre karşılığı 539 li
radır. Hepinizin bildiği gibi, birkaç yıl öncesi
ne kadar b'u alt sınır aylığı 250 lira idi. Sonra 
300 liraya çıkarıldı ve halen 300 liradır. Alt sı
nır aylığının 300 liradan 539 liraya çıkarılmış 
olması alt smır aylıklarında % 80 oranında bir 
artışı ön görmüş ve getirmiş bulunmaktadır ki, 
bu da bütün emeklilere, ortalama olarak biraz 
evvel anlattığımız, % 75 - 80 civarındaki artış 
paralelindedir. Aslında bunun biraz daha fazla 
olmasında, alt smır aylığının biraz daha fazla 
olmasında daha düşkün, daha yoksul kişiler 
olması itibariyle biraz daha yüksek olmasında 
yarar vardı. Bu alt smır aylığı dul, yetim adedi 
halen 3 ise 539 lira, ]2 ise 490 lira, fbir ise 441 
liradır. Binaenaleyh, tek olan insanlar için artış 
oranı 300 liradan 441 liraya çıkmış olmakla 
% 50 civarındadır, % 150 den de aşağıdadır. 
Yani aslında biraz adaletsizlik vardır. 

Sayın arkadaşlarım, kat sayının değişmesi 
halinde, bunun bilimsel ve «modern olan yönü 

rasyonel olan yönü kat sayısının da otomatik
man değişmiş olmasıdır. Bir üst kat sayıya çık
tığı vakit, yani önümüzdeki yıllarda pahalılık, 
bütçe imkânlarının el vermesi dolayısiyle, her 
hangi bir sebeple kat sayısı bir yükselecek olur
sa, bu alt sınır aylıkları da 77 lira artacaktır. 
3 yetim için 77 lira, 2 yetim veya dul için 70 
lira, (bir yetim için de 63 lira artacaktır, ileri-
ki günlerde gelecek iktidarların, hükümetlerin 
alt smır aylığında da, yine alt smır aylığına 
müstehak kişilerin lehinde 'bir fark getirerek, 
bunu 16 ncı derecenin 9 ncu kademesinden 
15 nci derecenin her hangi bir kademesine çı
karmasının yararı olacağını şu misallerle ver
miş bulunuyorum. 

Tasarının getirdiği diğer »önemli yenilikler
den birisi de, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu, 53 ncü, 
62 nci, 66 ncı, 78 nci, 82 nci ve 88 nci madde
lerindeki 15 ve 20 yıllık fiilî hizmet bekleme 
sürelerini 10 yıla düşürmüş olmasıdır. 

Bu da arkadaşlarım, çok önemli sosyal bir 
adımdır, çok yerinde verilmiş bir karardır ve 
aslında Sosyal Sigortalar Kurumu tasarıları ve 
kanunlariyle daha önceden öngörülmüş bir yö
ne memurları da yaklaştırması yönünden fayda
lı bir hükümdür. 

Arkadaşlarım, tasarının getirdiği yenilik
lerden birisi de bütçe kanunlarına foağlı «Ç» işa
retli cetvellerde vatani hizmet tertibinden, ken
dilerine özel kanunlarla verilmiş olan vatani 
hizmet aylıklarının da artırılmış olmasıdır. 1 nci 
Büyük Millet Meclisi üyelerine, onların hayat
ta kalan üyeleri 12 kişidir, onların dul ve ye
timlerine, istiklâl Savaşının, iç isyanlarda ve 
cephelerde savaşan gazilerine özel kanunlarla 
bağlanmış olan vatani hizmet aylıklarını, ki bu 
aylıklar bütçe kanunlarına bağlı «Ç» işaretli 
cetvelde görüldüğü gibi 86 lira, halen 86 lira, 
129 lira, 256 lira, 300 lira civarındadır, bâzıla
rının da 500 lira olduğu görülür. Bunları yüzde 
yüz oranında artırmış olmasıdır. Onlar da bu 
kanunun ön gördüğü alt smır aylığına getirmiş 
olmasıdır. 

Diğer bir 'önemli reform niteliği taşıyan yö
nü de bütün emeklilere resmî sağlık kurumla
rında ücretsiz muayene ve tedavi imkânlarını 
getirmiş bulunmasıdır. 

Bir başka yönü de, üzerinde çok tenMdler 
yapılan, fakat benim şahsi görüşüme göre ye-
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rinde bulunan, sandık igelirleriyle bütçe sistemi 
arasında bir alış - veriş meselesini sağlamış ol
masıdır, ki bu aslında iyi bir şeydir. Yani san
dık gelirleri fazlasının bütçeye maledilmesi ve
ya sandık noksanlarının 'bütçeden telâfi edilme
sidir. Bu aslında gelecek yıllar için Emekli San
dığı iflâs ediyormuş, emekli işleri ne olacakmış 
gribi şüpheli işlerden, bu sosyal güvenlik unsur
larından faydalanan bütün vatandaşları bu en
dişeden kurtaracak yerinde bir karardır. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda yapılan ve değişti
rilen, yeniden getirilen bu yeniliklerden ötürü 
müzakereler T. B. M. M. nin yasama organların
da ve komisyonlarında 4 ayı aşkın bir süre gö
rüşülmüştür. 6 maddelik ilk tasarı 10 maddeye, 
7 maddelik ek maddeler 12 maddeye ve 13 mad
delik geçici maddeler de 26 - 27 geçici maddeye 
çıkarılmıştır. Üzerinde çok çalışılmıştır, birçok 
yenilikler konmuştur, birçok pürüzlü meseleler 
ortaya çıkmıştır. Ama özellikle dünden beri 
Yüce Senatoda görüldüğü gibi, birçok mesele
ler, birçok pürüzler, birçok sinir gerginlikleri 
olmuş, ama sonunda tartışa tartışa, konuşa ko
nuşa en gerçek noktalara dönmüşüzdür. Bu ya
sama. organlarının yasama görevlerini yaparken 
gösterdikleri başarının da bir örneğidir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İkinci maddenin açık oylama
sına (126) sayın üye katılmış, (124) kabul, 2 ret 
oy kullanılmak suretiyle madde kaJbul edilmiş
t i n 

7 nci maddenin açık oylanmasında (128) sa
yın üye oy kullanmış, (126) kabul, 2 ret ile 
madde kabul edilmiştir. 

8 nci maddenin açık oylamasına (125) sa
yın üye katılmış, (124) kabul, (1) ret ile mad
de kabul edilmiştir. 

9 ncu maddenin açık oylamasında (122) oy 
lnıllanılmıştır. (120) kabul, 2 ret ile madde ka
bul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Işari oydan sonra ayrıca açık oylarınıza 
da müracaat edeceğim. 

Tasarıyı kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunla

rın bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasansmın Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu üzerindeki görüşmeler ve oylama işlem
leri bitmiştir. Tasarı bâzı değişikliklerle Cum
huriyet Senatosunca da kabul edilmiştir. Gereği 
yapılacaktır. 

Açık oylarınıza, kutular dolaştırılmak sure
tiyle, sunulacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek
rem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/1031) (S. Sayısı : 1606) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Sayın Refet Rendeci'nin bir takriri 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü

münde 14 ncü sırada bulunan Tabiî üyelerden 
Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığı ile 
ilgili işin ehemmiyetine ve ivedi talebi ile gel
mesine binaen, gündeme dâhil diğer işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Önergeyi okuttum. Aleyhinde 
söz istiyen var mı .. Buyurun Sayın Tunçka-
nat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, önerge ile ilgili olarak dokunul
mazlık dosyaları üzerinde bilindiği gibi böyle 
bir önerge verilmesine imkân yoktur, içtüzüğü
müz buna mânidir. Tasarı ve teklifler üzerinde 
verileTtrilir. Bunda görüyorum ki, Anayasa Ko
misyonu Başkanı, başından beri yapmakta oldu
ğu kasıtlı hareketlere bir yenisini daha ilâve 
etmektedir. Bu bakımdan... 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — En mü
him mesele bu. 

(1) 1606 sıra sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Hayır efendim. En mühim mesele olur mu? Da
ha ziyade kulislerde birtakım sözler de var. 
Bunları bu kürsüden açıklamak istemiyorum. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Raporu 
okuyun lütfen. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Okudum ben. Siz okuyun lütfen. Bu bakımdan. 

BAŞKAN — Konuşan arkadaşın sözünü kes
memenizi rica ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Bu bakımdan bu önergeye iltifat edilmemesini 
ve bilhassa özellikle Sayın Başkanın bu önerge
yi oya koymamasını istirham ediyorum, içtüzü
ğümüze aykırıdır. 

BAŞKAN — Usul hakkında Riyaset, gereği 
icabeden... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Önergenin lehinde söz istiyorum. Aleyhinde ko
nuşuldu. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, salonumuzda meydana 
gelen şu hal, nasıl bir zihniyeti takibetmekte 
olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşım, böyle bir mev
zuda öne alma imkânının olmadığını söyledi. 
Bendeniz Yüksek Heyetinize Tüzüğümüzün 44 
ncü maddesinin son fıkrasını okuyacağım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Hepsini oku. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hepsini okuyayım, hepsini okuyayım. 

Burada «Cumhuriyet Senatosunun gündemi 
Başkanlık Divanınca aşağıdaki sıraya göre dü
zenlenir» diyor. Sıra burada var. Evvelâ Baş
kanlık Divanının Genel Kurula sunuşları, ikin
ci defa oya konulacak işler, II - Sorular ve ge
nel görüşmeler, III - öncelikle görüşülmesi ka
rarlaştırılan işler, IV - Haklarında ivedilik ka
ran verilen işler ve tüzük gereğince bir defa 
görüşülecek işler, V - ikinci görüşülmesi yapıla
cak işler ve birinci görüşülmesi yapılacak işler 
olmak üzere gündemin şeklini tâyin ettikten 
sonra şunu diyor: 

«3, 4 ve 5 nci bölümlerde yazılı işler, komis
yonlardan Başkanlığa gelme sırasına göre görü
şülür. Ancak, gerekirse Geenl Kurul bu sırayı 
değiştirebilir.» 

I Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, 14 
ncü sırada olan bir mevzuun ehemmiyetine bina
en başa alınmasını istemektedir. Tüzüğün, arz 
ettiğim 44 ncü maddesinin son fıkrası sarahati 
muvacehesinde, bu işin yapılması mümkündür. 
Komisyon kararının lehinde bulunduğumu say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, takririn lehinde, 
aleyhinde, konuşuldu. Esasen bu meselede bir 
tatbikat da var. 29 . 3 . 1966 yılı 64 ncü birle
şim. Bu tarihte Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Mustafa Deliveli'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun raporu ele alınmış. 

Bu arada iki sayın üye, birisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu sözcüsü olmak üzere, Kas
tamonu Üyesi Sayın Ahmet Nusret Tuna, diğe
ri de Ekrem özden olmak üzere iki takrir veril
miş. Her ikisi de öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda takrirdir. Sayın Başkan oyla-
mış, kabul edilmiştir. Yani birleşim 64. 29.3.1966 
tarihinde - ve daha başka arasak belki buluruz -
tatbikat vardır. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Efendim, içtüzüğün 45 nci maddesi'gayet açık 
olarak, «Cumhuriyet Senatosu uygun görürse 
bir tasarı veya teklifin diğer işlerden önce gö
rüşülmesine karar verebilir» demektedir. Mev-
zuubahis konu ne tasarıdır ne de bir tekliftir. 
Binaenaleyh sırası değiştirilemez. 

ikincisi; Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanının vermiş olduğu önerge de hem yazılı 
olacak hem de gerekçeli olacak. Gerekçesi yok
tur bu bakımdan da önerge oylanamaz. 

Üçüncüsü; vaktiyle İçtüzüğümüze aykırı ya
pılmış olsa dahi Genel Kurulu, bâtıl olduğu 
için, bağlamaması gerekir. Bu noktadan da 
önerge oylanamaz. 

BAŞKAN — Efendim; Riyaset, 45 nci mad
deye göre, değil, 44 ncü maddeye göre ve de
min örneğini verdiğim tatbikata göre oylanabi
lir kanaati ile takriri oylarınıza sunmaktadır. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu lütfen yerini 
I alsınlar. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Çoğunluk yok Sayın Başkan. Yoklama yapıl
masını arz ediyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler ve «C. H. P. liler nerede» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir komisyonun 
raporunu mu müzakere edeceğiz. Yoksa kendi 
araımızda nizam dışı bir konuşma mı açacağız. 
Buna imkân yok. 

(Haydar Tunçkanat, Mucip Ataklı, Suphi 
Gürsoytrak, Sami Küçük ve Nejat Sarlıcalı aya
ğa kalkarak ekseriyetin olmadığını söylediler) 

Şimdi, 5 sayın arkadaşım ayağa kalkmak 
suretiyle ekseriyetin olmadığını söylemektedir
ler. Yoklama yapacağım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, tekrar rica ediyorum, 

Milletvekili arkadaşlarım senatörlere tahsis 
edilmiş yerlerden ayırdolsunlar. Saymak imkâ
nını bulamıyoruz. Bakınız boş yerler var, lüt
fediniz oralarda oturunuz. 

98 sayın üyenin salonda bulunduğu divanı 
teşkil eden iki arkadaşımla beraber tarafımdan 
tesbit edilmiştir. Ekseriyetimiz vardır. Raporun 
okunup, okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Raporun okunması hususunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Ra
por üzerinde söz istiyenleri tesbit edelim. Sayın 
Suphi Karaman (A. P. sıralarından «yok, yok» 
sesleri.) Ben tesbit ediyorum, davet edeceğim 
gelirse konuşacak. Sayın Turgut Cebe, Sayın 
Deliveli, Sayın Mustafa Tığlı. 

Evet, Sayın Karaman'ı davet ediyorum, bu-
nadalarsa buyursunlar. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yazayım efendim. Başka söz 
istiyen? Sayın Adalı. Sayın Termen, Sayın Kal-
paklıoğlu, Sayın öztürkçine, Sayın Kınaytürk. 

Şimdi, şu duruma göre, Sayın Karaman, Sa
yın Cebe, Sayın Deliveli, Sayın Tığlı, Sayın 
Yıldız, Sayın Adalı, Sayın Termen, Sayın Kal-
paklıoğlu, Sayın öztürkçine ve Sayın Kınay
türk sırada bulunuyorlar, istiyen sıraya dâhil 
olabilecektir. Şimdilik 10 arkadaşımız söz iste
miştir. Söz istiyenler 6 yi geçtiği için aleyhte, 
üzerinde ve lehinde olmak üzere söz vereceğim. 

Sayın Karaman, aleyhinde, lehinde, üzerin
de mi? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun aleyhin
de. Evet, evvelâ size söz veriyorum, zaten bi
rinci sıradasınız. 

Sayın Cebe? 
TURGUT CEBE (Ankara) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Deliveli? 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Lehin

de. g 
BAŞKAN — Sayın Tığlı? 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın Adalı? 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Termen? 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk? 
ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Şimdi aleyhinde söz istiyen-

lerden başlıyoruz. Söz sırasında Sayın Suphi 
Karaman var, buyurunuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Günlerden beri kamuoyunu Ekrem Acuneıi 
meselesi diye bir konu işgal etmektedir. Konu
nun iki yönü vardır. 

Birisi, dosya muhteviyatı içinde, 300 sayfa
lık bir dosya içerisinde hukuksal olarak Ekrem 
Acunerı hangi ciddiyet içinde bir itham altın
da tutmak mümkün olabilmiştir. 

İkincisi; bu noktanın dışında olarak kamu
oyunda yaratılan büyük sansasyon hadisesidir. 
Özellikle ikinci yönü ile, yani kamuoyunda dos
yada hiçbir şey olmadığı halde; çok az bir bil
gi mevcudolduğu halde, kamuoyuna yayılan bü* 
yük spekülâsyon ve bunun amaçlarını ortaya 
koymuş olacağım. 

Arkadaşlarım, bundan 1 5 - 2 0 gün evvelki 
basından bâzı örnekleri gazetelerle ve manşet
ler halinde ortaya koyuyorum. 
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Bir gazete, (Milliyet Gazetesini göstererek.) | 
baştanbaşa bütün gazetenin manşetinde: «Tabiî 
Senatörün yurt dışına kaçan Hikmet Kıvılcım'-
la soygun, sabotaj ve gerilla hareketlerini plân
ladığı ileri sürüldü,», «Ekrem Acuner, gizli ör
güt kurmakla itham edildi.», «Dosyada idamı 
istenen 15 kişi «Ekrem Acuner de bu listeye 
dâhil ve aynı gazetede, aynı manşetlerin altın
da bir başka haber: «Kanun dışı Türkiye Ko
münist Partisi Sekreteri Yakup Demir motorla 
gizlice Türkiye'ye geldi. Türkiye'de komünist 
ihtilâlinin başladığını zanneden Demir, saklan
dığı Karadeniz Ereğli'sinden apar topar kaçtı.» 
Acuner isminin altında bütün bu yazılar. 

Bir başka gazete : (Yeni istanbul Gazetesi
ni göstererek) | 

«işte gizli örgüt.» Ve resimler. Birkaç gün 
önceki yayında da; «Büyük şef kim?» istifham 
işareti ve çoğu kez basında olduğu gibi, falan -
otomobil kimin, filân ikramiye kimin şeklinde 
bir şüphe yaratıcı sözden sonra, «Büyük şef 
kim?» ve nihayet, «işte gizli örgüt» deniyor ve 
resimler var: Albay üniformalı Ekrem Acuner, I 
yanında Hikmet Kıvılcımlı, yanında Raf et 
Kaplangı, altta Sarp Kuray, Ertuğrul Kürkçü, I 
Deniz Gezmiş, Sinan Oemgil, Mahir Cayan, Nec
ini Demir, Cihan Alptekin. Bunların bir kısmı 
son tedhiş hareketlerinde yakalanmış, bir kıs
mı öldürülmüş. Dosyada bunların hiç birisiyle 
ilgili, - bir iki tanesi hariç - hiç birisiyle ilgili 
hükümler yok. Ama, böyle bir manşet ve böyle 
bir gazete, Ekrem Acuner de en başta. Demek 
ki, bütün bu karışıklıkların hepsinin müsebbi
bi içerisinde bir temelli senatör var, bir 27 Ma
yıs suçlusu var, demeye getiriliyor. 

Bir başka gazete : (Zafer Gazetesini göste
rerek) «Dosyası Senatonun Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna gelen Ekrem Acuner, bir çok ağır 
suçlarla itham ediliyor. Tabiî Senatörün, Kıb
rıs'a kaçan Hikmet Kıvılcımlı ve Dev - Genc'e 
mensubolan bâzı kişilerle ilişkisi olduğu tes-
bit edilmiş.» 

Arkadaşlarım, bunları tutanaklara geçiriyo
rum. Bunların hiç birisinin dosyada olmadığını 
göreceğiz. Ve hangi örgütlerin, hangi kötü ni
yetlerin ve hangi maksatların nelere yöneldiği
ni de anlamış olacağız. 

Bir başka basın, (Son Havadis Gazetesini 
göstererek.) «Sıkıyönetimce hazırlanan dosya- I 
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ya göre olayların baş planlayıcısı Ekrem Acu
ner. Büyük şefler belli oluyor.» 

Bir başka gazete, (Yeni Anadolu Gazetesini 
göstererek) «Büyük şeflerden sanılan Temelli 
Acuner'in masuniyeti kalkıyor.» 

Aynı tarihleri taşıyan ve geçen ayın orta
larına doğru olan bir başka gazetede, (Adalet 
Gazetesini göstererek) «Komisyon dokunulmaz
lığın kaldırılmasından yana. Acuner olayı bü
yük tepki yarattı» 

Arkadaşlarım, burada gördüğünüz basını iki 
kategoride mütalâa etmek mümkün. Büyük ço
ğunluğu hâdiseyi gerçek yönünden saptırmış 
olarak ama, bir yönü ile veriyor. Bunlar bir 
siyasi temayülün ifadesini taşıyan basın. Ama 
iki tanesi ki, bunlar bir siyasi temayülü de 
aşan, başka niyetleri de monte eden ve başka 
kaynaklar tarafından da beslenen, yalnız bir 
siyasi kanaatin, bir siyasi partinin veyahut ço
ğunluğun maksatlarını da aşan ve başka mak
satları da empoze eden; nitekim bir tanesinde 
Ekrem Acuner meselesi, altında aynen: «Ya
kup Demir motorla Türkiye'ye gelmiş, gizli ko
münist partisinin sekreteri...» Ve saire, ve sai
re... Bunlar, Yüce Senatonun ve Yüce Parlâ
mentonun kulisleri, Parlâmentonun Yüce çatısı 
altında temsil edilmiyen başka örgütlerin em
pozeleri ki, o örgütler birçok yönleri ile hepi
mizi kapsıyorlar. Hepimizin düşüncelerimizi 
aşan kötü niyetleri temsil ediyorlar, bunu biraz 
sonra ortaya koyacağız. 

Arkadaşlarım, Ekrem Acuner dosyası gün
lerce kamuoyunda söylendi. Acuner için 300 
sayfalık dosya var, 300 sayfalık dosya geldi. 
Ve bütün bu ithamlar Ekrem Acuner için iddia 
edildi. Dosyanın da bir fezlekesi, özetini ihtiva 
eden bir kısım var. Orada diyor M, «Devletin, 
siyasi, iktisadi, hukukî ve sosyal nizamını yık
maya matuf gizli teşkilât kurmak. Amaca ulaş
mak için toplu soygun yapmak. Şehir gerillası
na fiilen girişmek. Adam kaçırmak, banka soy
mak, Amerika Birleşik Devletlerine ait Kara
mürsel'deki trafo merkezini havaya uçurmak.» 
ve buna bağlı bir MİT raporu özeti var. 7 Şu
bat 1971 de istanbul, Esenevler, Turşucu So
kaktaki toplantıya katılanlar arasında Ekrem 
Acuner'in şu hususları konuştuğu söyleniyor. 

«Faruk Gürler ve Muhsin Batur'ün bir cun
ta oldukları ve bunların 1961 den itibaren De
mokrat Partinin ya da onun vârisi sayılan A. P. 
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nin iktidara gelmesi halinde ihtilâl yapacakla
rını bildiren bir hüküm ve buna ait verilmiş 
bir karar. Ekrem Acuner tarafından bu toplan
tıda, «Türkiye» de bir sağ ihtilâli olma ihtimali 
var, ya da bir Yahya Han formülünün söylen
mesi ihtimali var. Binaenaleyh, buna karşı ted
birli olmak lâzımdır.» sözleri. 

Şimdi, meseleleri böyle koyuyoruz. Dosya'-
da Ekrem Acuner'le ilgili bütün meseleleri or
taya koyduğumuz zamanlar, göreceğiz M, bun
ların hepsi bir maksada matuf, şişirilmiş, bü
yük yalan, sahte haberlerdir. 

Şimdi arkadaşlarım, 300 sayfalık dosya alt 
komisyon üyeleri tarafından ve verilen bir 
önerge ile de Adalet ve Anayasa Komisyonu 
tarafından okundu. 300 sayfalık dosyada, gün
lerce Ekrem Acuner hakkında 300 sayfalık 
dosya var propagandası yapıldı. Biz Parlâmen
tonun içerisinde bizlere bakılan bakışların 
meniyerli olduklarını o günlerde sezdik. Ya
ni, insanlar yanılgıya düşürülüyor. Zihinler 
çekiniyor, yanlış propaganda yapılıyor ve bizi 
aslında seven, daha 3 - 5 gün evvel saygı 
ile sevgi ile bize bakan bakışların yanlış bir 
maniyere girdiklerini gördük; sırf bu pro
pagandanın esiri altında. Açıyoruz dosyayı; 
okunan dosyada Ekrem Acuner ile ilgili kı
sımlar şunlar : «Kubilây Kılıç isminde Deniz 
Teğmeni Gemlik Gemisi santral subaylığında 
iken disiplinsizikten çıkarılmış ve sonradan 
MİT ile temas kurduğunu itiraf eden bir sanı
ğın - bu toplantılara katılmış - tüm ifadesi 
içerisinde yalnız şunlar var» sözünün içeri
sinde Ekrem Acuner sözünün geçtiği kısım
lar sadece : «Sarp Kuray'm Ekrem Acuner'in 
delâleti ile Deniz Harbokuluna girdiği, yakı
nı olduğu söyleniyor» diyor. Arkadaşlarım, 
Sarp Kuray 1963 senesinde o zaman Ankara 
Valisi olan bir zatın oğlu. 1963 senesinde De
niz Harbokuluna girmiş ve gerçekte Ekrem 
Acuner'in Sarp Kuray'm Deniz Harbokuluna 
girmesiyle ilgili en ufak bir ilişkisi yok, bu 
bir gerçek. Ama, böyle bir söylentiyi duymuş. 
Kaldı M, askerî okullara girmek çok sıkı yö
netmeliklere bağlıdır. Bâzı imtihanlardan ge
çirilir, mülakatlar yapılır, üniversitelerarası 
imtihanda olduğu gibi test imtihanları yapı
lır. Hiç kimsenin bu barajları her hangi bir 
insanın delaletiyle aşması mümkün değildir. 
1961 lerden beri üniversitelere girmek nasıl 

imkansızsa, askerî okullara girmekte hiç kim
senin, Genelkurmay başkanlarının bile imti
yazımda olamamıştır. Vaktiyle Genelkurmay 
Başkanı olan Cemal Tural'ın kontenjanından 
2 subay Kara Harbakoluna girmiş, 1986 ya da 
1967 yıllarında. Çok kötü başarısızlık göster
miş; ertesi sene Genelkurmay Başkanına karşı 
okul idaresi diretmiş. Hiç kimsenin delâleti 
ile, hiç kimse askerî okullara giremez. Tümü 
ile yalan. Askerî makamlar tarafından den-
sede yalan. Kaldı ki, velevki girmiş olsa, bir 
insanın 8 sen* evvel Ekrem Acuner tarafın
dan, Suphi Karaman tarafından, bir başka kişi 
tarafından, Adalet Partisi Genel Başkanı ta
rafından, Halk Partisi bilmem grup başkanı 
tarafından bir okula 8 senedür sokulmuş 
olması, 8 .sen3 sonraki olaylar için bir karine, 
bir suç teşkil eder mi?.. Ama iddia bu, 

Bir başka sözü var : «7 Şubatta Bostan-
cı'da yapılan toplantıya katılmadım» diyor, 
kendisi. O toplantıya katılan şahit Aldoğan is
minde birisi var. «Bu toplantıda Ekrem Acu
ner'in bir konuşmasını bize 10 Şubatta bir 
gemi toplantısında nakletti» diyor. Yani, atfe
derek, ba^ka birine atfederek söylüyor. 1961 
den sonra güya Ekrem Acuner 7 Şubat top
lantısında demiş ki, - 10 Şubatta, o toplantıya 
katılmıyan bir insan, başkasından duyduğu
nu söylüyor -Demişti, «1961 den sonra Fa
ruk Gürler, Muhsin Batur ve 61 albay De
mokrat Parti veya A. P. iktidara gelirse ihti
lâl, yapacaklarını söylemişler.» «Bir ihtilâl 
yapmak lâzım. Biz yapmazsak sağ bir cunta 
yapar» demişler, ikinci İtham budur. Ama do
laylı olarak. 

Doğan Yıldırım isminde Deniz Harbokulun-
dan çıkarılmış bir başka subay, bir başka sa
nık. «Sarp Kuray Tabiî Senatörlerden Ekrem 
Acuner ile ilgili olduğunu, onun idare etti
ğini bana söyledi.» Bu kadar. 

Bir başka sanık : Hasan Çetin, Deniz Har-
bokulu ikinci sınıftan çıkarılmış. «Harbokulu
na gelirken bir ideolojim yoktu» diyor. Arka
daşlarım burayı dikkatinize sunacağım. Bir 
toplumda haksızlıkların neler meydana getir
diğini, haksız işlemlerin ne gibi yanlışlıklara 
meydan verdiğini, ileride ne gibi felâketler do
ğurduğunu dikkatinize sunmak için bilhassa 
dikkat etfmenizi istiyorum. «Harb Okuluma ge-
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lirken foir ideolojim yoktu» diyor, bu çocuk. 
«Amerika'dan aldığımız gemilerin hurdalığı, 
bâzı denizcilerin kaçakçılık yapması, subay 
aileleri aleyhinde halkın yaptığı konuşma
lar benim milliyetçilik hislerimi kırbaçladı ve 
bende Amerikanı düşmanlığı yarattı.» 

Arkadaşlarım, genç insanlarda bu temayül
ler normaldir. «Ekrem Acuner'i herkes gibi 
ben de bir cuntacı olarak gıyaben tanıyorum. 
Şahsan bir irtibatım olmamıştır.» diyor. 300 
sayfalık dosyada paragraflar : Ali Ercaoı, layn 
üsteğmen, bahriyeli. «Kurban Bayramında bir 
gün Hava Kurmay Albay Nihat Değer İstan
bul'da evime geldi. Bindiği Chevrolet arabada 
Ekrem Acuner ve Mukbil Özyörük de varmış. 
OradaGi Şahin Aldoğan'ın evine geldik. Kar
şılıklı konuşuldu. Acuner az konuştu. Acuner, 
Muhsin Batur ve Faruk Gürler'in ihtilâle söz 
verdiği yolunda bir şey söylemedi. 

Profesör MU¥DÜ özyönük'ün ifadesi. Söyle
nen her türlü iddiaları reddediyor, «Yok böyle 
bir şey» diyor. 

Nahit Değer, emekli muhabere kıdemli yar
bay. Kemdi deyimi ile 5 vakit namaz Man 
anti komünist birisi; ifadesinde öyle diyor. 
«Nahit Değer ile birlikte Ekrem Acuner ve 
Mukbil özyörük ile tanıştık. Bostancı'da bir 
eve gittik. Burada bâzı şeyler konuşuldu. A. P. 
iktidarı şiddetle tenMdedildi. Hayat pahalı
lığından, sosyal adaletten bahsedildi. Faruk 
Gürler'dem, Muhsin Batur'dan, sağ ihtilâlden, 
sol ihtilâlden, Yahya Han plânından asla bah
sedilmedi.» 

Politika yapılmış, A. P. iktidarı tenkidedil-
miş. Arkadaşlarım, ben A. P. İktidarını A. P. li 
arkadaşlarımla bir araya geldiğim zamanda 
tenkidediyorum. Yani, başkalariyle değil. Bu, 
bir suç mu? Serbest düşünce ortamında suç 
mu? Halk Partilisi, Millî Birlikçisi, kendi 
arasında tenkiidedöbilir. Çok misaller var. A. 
P. li arkadaşlarımla bir araya geldim, A. P. 
iktidarını tenlkidettim. 

Kurmay Albay Nihat Değer; «Ekrem Acu
ner ile 27 Mayıs ihtilâlinden sonra Mucip Atak
lı aracılığı ile tamşmıştım. Kurban Bayra
mımdan bir müddet önce Ankara'da Kızılay'
da Acuner'e rasladım, evine götürdü. Hakkın
da düzenlenen iftira ve tertiplerden yakındı. 
Memleket sorunlarını konuştuk. Kurbacı Bay
ramımda ailesinin memleketi olan Sap anca'ya 
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geleceğini, istanbul'a da uğrıyacağmı söyledi 
ve inşallah buluşuruz» dedi. «Bayramda buluş
tuğumuzda, Bostancı'daki evde bir ara deniz
cilerden biri Atatürk'ten, mavi gözlü, sarı 
saçlı, diye bahsetti. Acuner bunu söyliyene çı
kıştı. Ayrılırken bu yüzden Acunerden özür 
diledim.» Yami «Seni böyle bir yerde bu gibi 
insanlarla karşılaştırdım» diye özür dilemiş. 
«Faruk Gürler ve Muhsin Batur'un Acuner'e 
söylediği iddia edilen sözler asla Acuner ta
rafından söylenmedi.» 

Yani Acuner, Acuner dosyada geçiyor. 
Ama, hep reddediyor, «böyle bir şey yok, böy
le bir şey yok» diye geçiyor. MİT ajanı oldu
ğu sonradan belli olan bir insan bir ithamda 
bulunuyor. O da başkasından duyduğunu söy
lüyor. Şahım. Aldoğan, o da bir sanık. «Acu
ner'e ve Nahit Değer'e atfedilen sözler asla 
konuşumıamıştır. Acuner'i Tabiî Senatör ola
rak tanınım, başka bir ilgim yoktur.» Yine 
iki defa sanık Acuner'in ismi geçti burada. 

Saim Kıroğlu, Deniz Teğmeaıi : «Acuner'i 
tanımam, Tabiî Senatör olarak bilirim.» Bir 
defa da Acuner sözü bunun ifadesinde geçiyor. 
Yani iyi ki Suphi Karaman geçmemiş. 

Mehmet Şengür, Layn Üsteğmen, bahriyeli, 
Gölcük Gemisi ikinci Komutanı : «Acuner'i 
Tabiî Senatör olarak biliyor, yakinen tanıyo
rum. ilk defa Bostancı'daki evde gördüm. Bu 
eve bayramlaşmak için gitmiştik. Bu evde 
sosyal dengesizlikten, yurt sorunlarından söz 
edildi. Mukbil özyörük, «Kemalizmin herkes 
için örnek alınmasını salık verdi.» 

Yine Acuner'in ismi 2 - 3 defa geçiyor. 
Sarp Kuray, Deniz Üsteğmenliğinden ayrıl

ma: «Ekrem Acuner'i tanırım. Fakat hiçbir za
man ihtilâl hakkında konuşmamışımdır.» 

Ferrııh Develicğlu, Hava Kurmay Albay: 
Ekrem Acunerle ilgili hiçbir şey ifadesinde yok. 

Arkadaşlarım, bütün 300 sayfalık dosyanın 
içerisinde aslında bir soygun olayı var. Aslın
da bir hücrenin mensupları olan, itiraflarda bu
lunan insanlar var. 300 sayfalık dosya belki bir 
roman, Ama, 300 sayfalık dosyada her nerede 
Ekrem Acuner ismi geçiyorsa bunlardan başka 
hiçbir itham yok arkadaşlarım. Yüce Komisyon 
çıksın şeylesin, bunlardan başka- bir şey var mı? 
E... Burada da gördünüz ki, bir tek kişi - MİT 
ajanı olduğunu sonradan söyliyen, vaktiyle De-
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niz Harb Okulundan çıkarılmış bir, insan - bir 
başkasına atfen Acuner'i, Muhsin Baturla, Fa
ruk Gürlerle, sağ vs sol ihtilâllerle ilgili, bir 
bankasına atfen duyduğunu söylüyor, O bir "baş
kasına atfen soyliyen insan da «Böyle bir şey 
yok,» diyor, Arkadaşlarım, 800 sayfalık Acu
ner dosyasının mahiyeti bundan ibarettir. 

Dosyada Ekrem Acuner hakkındaki bütün 
sözler bunlardan ibaret olduğu balda hiçbir ar
kadaşım, hiçbir kimse iddia edemez; ki başka 
şey vardır. Tüm dosyanın özetidir bu, arkadaş
larım. Okunurken dikkatli arkadaşlar tarafın
dan tutulan zabıtlar bir araya getirilmiş vs bu 
özet çıkarılmıştır, Oysa, bütün bunlara rağmen 
basında kısaca arz ettiğim ve şimdi toferrüatm 
ortaya koyacağım, bakın neler çıkmış t c : 

«Tabiî Senatör Ekrem Aouner'in yart dmua 
kaçan Hikmet Kıvılcımlı ile soygun, sabotaj ve 
gerillâ hareketleri plânladığı i:eri sürüldü». Om-
ti mi arkadaşlarım?. Yok,.. «Ekrem Acuner giz
li örgüt kurmakla itham edildi». Geçti mi ar
kadaşlarım?. Yok.. «Dosyada idamı istenen 15 
kişilik liste». Ekrem. Acuner hakkında var mı 
böyle bir iddia arkadaşlarım?.. Yok... «blkrem 
Acuner bulunamıyor», bir gazetede var, yok 
kaybolmuş. O da yurt dışma kamus demeye 
getiriyorlar her halde. Böyle imaj yaratıyor
lar. Var mı öyle bir durum arkadaşlar?,. Yok,,, 
Aynı haberlerle yan yana, «Kanun dışı Türkiye 
Komünist Partisi Sekreteri Yalrap Demir motor
la gizlice Türkiye'ye geldi, Türkiye'de komünist 
ihtilâlinin başladığını zanneden Demir, saklan
dığı Karadeniz Ereğli'sinden apar topar kaçtı». 
Arkadaşlarım, o basında Türk kamu oyunu böy
le yanıltan pekçok haberler olmuştur. (A. P, 
sıralarından «isinize gelmiyor değil mi» sesle-
ri.) 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — ya, ya, 
SUPHİ KARAMAN (Davamla) — Evet. 

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı,.. (A. F. sırala
rından gürültüler, gülüşmeler.) 

Yani, Ekrem Acuner Türkiye Komünist Par
tisi ile ilgili midir, demek istiyorsunuz gülüşle
rinizle. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

EEDOĞAIT ADALÎ (İstanbul) — Haberler
den bahset, haberlerden bahset. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet, 
evet, evet, O haberlerin de nasıl kaydığını bi
raz sonra anlatacağız, O haberler nasıl gitti 
oraya, onu da anlatacağız. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sü
kuneti muhafaza edelim-, Genel Kurulda düşe
nin, sükûnun bozulması umumiyetle bu şekilde 
başlıyor. Yavaştan yavaştan başlıyor, sonra ne 
ben içinden çıkabiliycrum, ne de sisler içinden 
çıkabiliyorsunuz. Lütfedin, arkadaşım kemali 
nezaketle, fevkalâde düzgün ve temiz bir ifade 
ile inançlarını beyan etmektedirler. Sözünü kes-
mejdniz. Buyurunuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Arkadaş
larım, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sovyet Rusya'ya bir seyahat yapar. 5 - 10 gün 
dolaşır, tam ayrılacaklarken bir deklârasyon 
yayınlanır, 2 tarafın Devlet Başkanları tarafın
dan. Bu deklârasyon Türkiye'de basında yayın
lanacağı gün; 15 gün evvel, 1 ay evvel plânlan
mış bir Edirne'de Bulgar casusluğu hikâyesi 
derhal gazetelere manşet edilir. Bütün arka
daşlarımın derin derin düşünmesini arzu ediyo
rum. Ben, bunlarla hiçbir siyasi örgütü itham 
etmiyorum. Ama, itham edilecek, hepimizi dü
şündürecek. bir şeyler oluyor. Eğer, Türkiye 
Devleti Cumhurbaşkanının Sovyet Ilusya'ya 
yaptığı seyahat zararlı bir seyahatsa yapılmaz 
o seyahat. Ama, o seyahatin deklârasyonunu 
bir Bulgar casusu 15 gün evvel, 1 ay evvel, 3 
ay evvel monte edilmiş bir haberi o güne denk 
getirip gazeteye vermenin anlamı yoktur. Ve
renler vardır, Türkiye'de örgütler var, Yapan
lar var, Yıllarca kürsülerde bunun savaşmı 
yaptık, 

Yine, Kuzey - Kore sularında bir Amerikan 
casus gemisi yakalanıyor. Dünya kamu oyu bu 
haberle allak bullak olurken, tanı Türk basını
na bunun geçeceği gün bakarsınız ki, efendim, 
Konya'da, veya Sivas'ta bir Suriyeli, bir ateşe-
militer casus olarak lanse edilir. Gazete kendi 
varlığı ile bunu yapma imkânına sahip değildir. 
Bunu yaptıranlar vardır. Amerika'nın Kuzey -
Kore'deki casus gemisini kamufle etmek için bu 
tertibe ne lüzum var, kamu oyunu yanıltmak 
için, Bunların misaleri pek çoktur. 

Şimdi burada da, Ekrem Acuner olayı böyle 
büyük manşetlerle verilirken, yine arkasında 
Türkiye Komünist Partisi ile İşçi Partisine dik
katler çekilmek suretiyle Ekrem Acuner'in ve 
dolayısiyle Tabiî senatörlerin de böyle bir şey 
içerisinde varlığı imâ edilmek istenir. 
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Yine ıbaşka bir haber; NAR Limited Şirketi 
paravanası gerisinde şehir eşkiyasını yöneten 
gizli siyasi kuruluş meydana çıktı, Ekrem Acu
ner'in resmi ortasında. NAR Limited Şirketinin 
de ne olduğu birçok gün sonra anlaşıldı. Yani 
bir kereste ticareti ile meşgul üç - beş kişinin 
yaptığı Hikmet Kıvılcım ile, sununla, bununla 
Ekrem Acunerle hiçbir alâkası olmadığı çıktı 
meydana. E... İrfan Solmazer onun üyesi falan 
diye, yaihut da bir ortağı diye ondan ilişki ku
ruldu. 

İşte gizli örgüt, Ekrem Aouner doktor Hik
met Kıvılcımlı, Rafet Kaplangı, Sarp Euray, 
Erfauğrul Kürkçü, Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil, 
Mahir Cayan, Necmi Demir, Cihat Alptekin'in 
resimleri büyük manşet : Kördüğüm çözüldü, 
NAR Limited Şirketinin gizli Türkiye Halk 
Kurtuluş Partisini meydana getirdiği anlaşıldı. 
ne kadar gülünç, ne kadar iflâs etmeye mahkûm 
haberler bunlar. 

Büyük şef Mm? (Büyük soru işreti).. Ek* 
rem Acuner birçok ağır suçlarla itham ediliyor. 

Arkadaşlarım, dosyalan okuduğum, ifadeler
de var mı bu ithamlar, bütün bu ağır suçlar var 
mı? Dosyada merbut fezlekedeki ithamlar Ek
rem Acuner için var mı? 

Tabiî Senatörün Kıbrıs'a kaçan Hikmet Kı
vılcımlı ve Dev - Gence mensup bâzı kişilerle 
ilişkisi olduğu tesbit edilmiş. Alt Komisyon bü
tün tebligata rağmen Acuner'in ifade vermeye 
gelmediği gerekçesi ile sonucu bir tebligat yap
maya karar vermiştir. Var mı böyle bir şey ar
kadaşlarım? 

Sıkıyönetimce hazırlanan dosyaya göre, olay
ların baş planlayıcısı Ekrem Acuner. Var mı 
böyle bir şey okuduğum dosyada? 

«Büyük şefler belli oluyor. Ekrem Acuner 12 
kişilik bir teşkilâtla Türkiye'deki ideolojik bü
tün soygun ve adam kaçırmaları plânladığı meş
hur komünist Hikmet Kıvılcımlı ile toplantılara 
katıldığı iddia ediliyor.» 

«Büyük şeflerden sanılan temelli Acuner'in 
masuniyeti karkıyor.» 

«Acuner, kurtuluşu intiharda görüyor.» 
«Acuner olayı büyük tepki yarattı.» 
«Adalet Partisi Grupu, Tabiî senatörlüğün 

memleket için zararlı olduğu görüşünde.» 
Arkadaşlarım, bütün dosyanın okunulmasın

dan sonra, Cumhuriyet Senatosu Adalet ve Ana

yasa Komisyonunda mesele görüşmeye açıldı, bu
rada bâzı fikirler ortaya çıktı. 

Şimdi basında yapılan imaj; Tabiî senatörlük 
için yaratılan fırtına. Hiç kimsenin aksini iddia 
edemiyeceği 300 sayfalık dosyada Ekrem Acuner 
isminin geçtiği paragrafları huzurunuza getir
dim. Bütün bunlar Komisyonda ariz âmik orta
ya konduğu halde, Komisyonda ileri sürülen fi
kirler, dokunulmazlığın kaldırılması isteği Ge
nelkurmay Adlî Amirliğinin bir yazısı ile gel
miştir, bu fikir konuşuluyor. 

«Genelkurmay, dokunulmazlığın kaldırılma
sını istemektedir.» Böyle bir şey yok O halde 
bugünkü şartlan da göz önüne alarak - hukuk 
devleti - Acuner'in dokunulmazlığının kaldırıl
ması lâzımdır. Başka bir fikir, Sarp Kuray vak
tiyle Ekrem Acuner'in delâleti ile Deniz Harb 
Okuluna girmiştir. Yani o zavallı adam, o MÎT 
ajanı, atfen duymuş, genç bir çocuk, hiçbir kül
türü yok, ama, Sarp Kuray'rn vaktiyle Ekrem 
Acuner'in delâleti ile Deniz Harb Okuluna gir
diğini iddia eden Cumhuriyet Senatosu Adalet 
ve Anayasa Komisyonu hukukçu üyesi. Ne di
yor, «Sarp Kuray, Ekrem Acuner'in delâleti ile 
girmiştir, kaldırmak lâzımdır dokunulmazlığı
nı.» Kaç sene evvel? Sekiz sene evvel. Bunların 
hepsi yüksek hukuk görüşleri. 

Komisyonda başka bir fikir : «Bilgi edinmek 
için dokunulmazlığın kaldırılması lâzımdır.» 
Yani Ekrem Acuner gitsin, biraz da o bilgi ver
sin, bilgi edinsin, bütün kamuoyu, hattâ sıkıyö
netim. Yani böyle dokunulmazlık kalkar mı ar
kadaşlarım. İçtüzükte, Anayasada böyle doku
nulmazlık var mı? «Pürüzlerin temizlenmesi 
için bugünkü yöneticilere yardım etmek gere
kir» bu da başka bir fikir. «Bu nedenle: doku
nulmazlık kaldırılmalıdır.» 

Diğer bir fikir, «Ekrem Acuner eski bir 
ihtilâlcidir» - ben de öyleyim - «27 Mayıs ihti
lâlini yapanlardan biridir» - ben de öyleyim -
«o zaman karda yürümüş, izini belli etmemiş
tir. Onun eski bir ihtilâlci olması, yeniden 
bir ihtiÜâM olacağının da emaresidir. Bu ne
denle iddia doğrudur, dokunulmazlığın kaldı
rılması gereklidir.» 

Bir başka söz, «Ben hâkim olsam bu dosya 
bama gelse beraeıt ettirirdim. Dosyada yeter 
delil yok. Ama, ne var ki Acuner'den daima 
şüphe ederim. Aynı zamanda Tabiî Senatör 
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o>lduğu üçin devre sonu yoktur. Bu nedenlerle 
dokunulmazlığın kaldırılması lâzımdır.» Bu da 
(bir hukukçunun iddiası, 

Şimdi arkadaşlaram, basındaki yaratılan 
büyük imaj, dosyada huzurlarınızda okudum, 
Ekrem Acuner'le ilgili paragraflar - bu para
grafların dışında bir başka paragrafın var 
olduğunu iddia edem lütfen söyler - ve dokunul
mazlığın kaldırılmasının görüşülmesi yapıldı
ğı Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonundaki öne sürülen hukuksal fikirler. 

Aziz senatörler, yasama dokunulmazlığı, de
mokratik Parlömenterizmin öngördüğü huku
kî mıüessıesıelerden birisidir. Kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin yürütülmesinde yasama görevi yapan
ları, bu görevde bağımsız kılan bir hukuk te
minatıdır. Tıpkı bağılmsız mahkemeler, hâkim 
kim teminatı gibi kazai ıgörev yapanları, diğer 
kuvvetlerin yasama ve yürütme kuvvetlerimin 
«itkisinden uzak bulunduran teminatlar gibi, 
yasama dokunulmazlığı da yasama görevi ya
panları himaye edea bir hukuk teminatıdır. 
Bu teminatın, yani yasama görevi teminatının 
zedelenmesi halinde - ki bu zedelenmemin başlı
ca yolu, yasama dokuuîmazlığmm kolaylıkla, 
rahatça kaldırılabilmesi yoludur. Bu takdir
de demlokratik Parlömantardzm işliyemez du
rumdadır. Yasama, yürütme ve yargı kuvvet
lerinin ayrılığı ilkesini kabul eden Amayasa-
nıız, her kuvvet için ayrı ayrı, çeşitli ve sağ
lam teminatlar getirmiştir. Yasama görevi te
minatını, yani yasama dokunulmazlığını zeide-
üyebilecek yollar, yürütmeden ve yangı organ
larından gelefbileceği gibi, bizzat yasama or-
ganlarmdanı da gelebilir. Bu durum, Yasama 
Meclislerındeki çoğunluk gruplarının davranış
larından, ya da Anayasa ile içtüzük hüküm
lerine aykırılıklardan ileri gelebilir. Yasama 
dokunulmazlığı, üyenin bizzat Yasama Meclisi 
üyesi bulunmasından doğan bir teminattır. 
Her üyo için eşit anlam ve mahiyet taşır. «Ta
biî Senatördür, devre sonu yoktur» diye bir 
ayrıcalık düşlüınülemıez. Uygulamada azınlık 
grupu üyeleri için aleyhte farklılıklar düşün
mek, demokrasinin faziletine ve hukukun te
mel kurallarına aykırı sonuçlar doğurur. Ana
yasamın 79 ncu maddesinde sözü edilen yasama 
dokunulmazlığı ve 80 nci maddesinde söz ko
nusu olan üyeliğin düşmesi konularından son
ra 81 inci maddesinde) açıklanan iptal istemi 

yasama dokunulmazlığı teminatını her türlü 
zedelemelere karşı, teşefcibüslerine karşı koruı-
yafcilecek son bir yüksek merci olarak Anayasa 
Mahkemesine başvurma yolunu açık tutmuş
tur. Anayasamın 70 nci maddecimin 2 nci fık
rası, «Tabiî üyeler Cumhuriyet Senatosunun 
diğer üyelerinin tabi oldukları hükümlere 
tabidirler» demektedir, istasnai hükümlerin 
70 nci maddemin 1 nci ve 2 nci fıkraları ile ge
çici madde 10 un 1 nci fıkrası, yani seçimler
le ilgili hususlar olduğu belirtilmiştir. 

Yasama görevinin en büyük teminatı olan 
yasama dokunulmazlığımda, talbiî üyelerin ya
sama organlarının diğer üyelerinden farklı 
olabileceklerini, eşitsizlik içinde bulunabile
ceklerini düşünmek, Anayasanın 70 nci mad
desinin açık hükmüne aykırıdır. 

Anayasanın 79 ncu ve Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 140 nci maddelerine göre, her üye 
için olabileceği gibi, gerektiği hallerde talbiî 
üyeler için de yasama dokunulmazlığınım kal
dırılması mümkündür. Dokunulmazlığın kaldı-
rılmasmım gerekli halleri içtüzüğün 140 nci 
maddesinde açıktır. Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonunca teşkil edilecek 
alt komisyon; 

1 — isnadın ciddiyetine, 2 — Yasama do
kunulmazlığının kaldırılması talebinin siyasi 
maksatlara dayanmadığına kanaat getirirse, 
önce mutlaka bu hususlara kanaat getirirse, 
bundan sonra da; 

1 — Kovuşturma konusu olan fiilin kamu 
oyundaki etkisi bakımından, 2 — Yahut üye
nin şeref ve haysiyetini koruma yönünden do
kunulmazlığın kaldırılmasında zaruret olup ol
madığını araştırıp karar vermek durumunda
dır. Boılrumulmazlığın kaldırılmasında esasa 
mütaallik hususlar, unsurlar bunlardır1. 

İsnadın ciddiyeti : İsnadın ciddiyetinin bir
birini tamamlıyan bir bütüm teşkil etmesi ge
rekli üç unsuru vardır. Suçun mahiyetindeki 
ciddiyet, isnadın yapılış tarzındaki ciddiyet, 
delillerin ciddiyetti. İsnadedilem suçun mahiye
tindeki ciddiyet, isnadın ciddiyeti yönünden 
tökbaşına olarak objektif bir ölçü taşıyamaz. 
Çoğukez sübjektif kalmaya mahkûmdur, örne
ğim; filân kimse rejimi devirecek, ya da Cumı-
huribaşkanmı öldürecek gibi ağır mahiyetteki 
suç isnatları hiçbir delil ve karineye dayandı
rılmadan bir akıl hastası tarafından da her za-
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man ortaya atılabileceği gibi, hukuku siyase
te alet etmek istiyen her maksatlı kişi tarafın
dan da ileri sürülebilir. Filhakika delillerin 
ciddiyetini aramak, yargı organlarının işi ise 
de, dokunulmazlığın kaldırılmasına ait karar 
verirken, de hiç olmazsa bunun yanında delil-
lerdeki ciddiyetin karinesini düşünmek ve ara
mak bu kararı alacak heyetler için bir vicdan 
işi olmak lâzıımgelir. isnadın ciddiyetini araş
tırırken yalnız, isnadedilen suçun mahiyetin
deki ciddiyetle iktifa etmek, en basit hukuk 
kurallarını dikkate almıyan bir ciddiyetsizlik 
örneğidir. Bu dokunulmazlık konusunda Ana
yasa ve Adalet Komisyonu müzakere bantla
rında, hem de komisyonun hukukçu üyeleri 
tarafından isnadın ciddiyetini sadece bu açı
dan ele alam talihsiz örnekler vardır, isnadın 
ciddiyeti 'ancak suçun mahiyeti, suçun yapılış 
tarzındaki ciddiyetle ve asgari delillerin cid-
diyatindeki karine ile birlikte tekemmül et
tirilerek elde edilebilir, isnadın yapılış tarzın
daki ciddiyetsizlik açıkça ortada olduğu süre
ce ve hiç olmazsa bu delillerin ciddiyetine ait 
bir karine olmadıkça, isnadın ciddiyeti söz ko
nusu olamaz. 

Arkadaşlarım, buraya kadar gerek 300 say
falık dosyadan aldığım tamamiyle rivayetlere 
dayanan ve büyük çoğunluğu «böyle bir şey ol
mamıştır, görülmemiştir» demesine rağmen, dos
yanın başındaki bir fezleke var, onu da oku
muştum. Bir çok ağır suçlar evet o dosyanın 
içerisinde, başkalarına ait bir çek ağır suçlar 
var. Ama, 'bu suçların Ekrem Acunerle ilgisinin 
hiç mevcut olmadığını ifadelerdeki sözleri ile 
ortaya koydum. Hal böyle iken basma, bütün 
bu yanlış haberler nereden verildi. 

Arkadaşlarım; bu husus Komisyonda görü
şüldü ve anlaşıldı ki, Komisyonun 'Sayın Baş
kam fezlekeyi basma vermiş ve ondan sonra 
diyorki «ben, yanlış bir şey yapmadım yalnız 
fezlekeyi verdim» Evet, ama fezlekenin içinde
ki suçların Ekrem Acunerle, şu konuştuğumuz 
ifadeler arasında ne aidiyeti var. Demekki, ba
sını bu şekilde yanılgıya sokmak, kamu oyunu 
bu kadar aldatmak, esasta hiçbir şey olmadığı 
halde bir maksadı matufa dayalıdır, bir mak
satla ifade edilmiştir. Bu maksadı, maalesef 
üzülerek ifade edeyim, Komisyon Başkanı yap
mıştır. 

I O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Fezle
keyi yapanlar... 

ISTJPHi KARAMAN (Devamla) — Ama, fez~ 
lekenin Ekrem Acunerle bir alâkası yok. Şu 
okuduğum ifadeler arasında bu suçlar var mı 
arkadaşlarım? Bütün Kamu oyunu bo •yle tabiî 
senatörler aleyhinde, Ekrem Acuner aleyhinde 
bu kadar haksız olarak aksettirilerek kamu 
oyunu yanıltmanın bir maksadı var mıdır arka
daşlarım? Maksat vardır ve ortadadır. Ama, bu 
maksat her halde erilecek bir maksat değildir. 

Sayın senatörler, Türk toplum düzeninde, 
Türkiye Cumhuriyetinde hukukun oluşum kay
nağı yasama organlarıdır. Yasama organlarında 
cereyan eden bütün işlem ve eylemler birer hu
kuksal davranıştır. Her parlömanterin bu kür
südeki sözleri, fikirleri hukuksal birer davra
nıştır. Olumlu sonuçlariyle, olumsuz yönleriyle 
tu hukuksal davranışlarımız toplumu etkile
mektedir, etkiliyecektir. Çok partili dönemin 
başladığı 1918 dan beri zaman zaman görülen 
toplumdaki huzursuzluklar, politikadaki sertlik
lerden ileri gelmiştir. Politikanın hukukla iç 
içe bulundukları ya da böyle göründükleri za
manlarda politikadaki sertlikler toplum için son 
derecede zararlı olmuştur. Bu dönemlerde bal
lan ve kütlelerin hukuka ve adalete güven duy
gulan sarsılmış, toplumun bunalımı artmıştır. 
Hürriyet mücadelelerimizin başladığı günlerden 
beri meşruti ya da demokratik siyasal dönem
lerde hukukun sübjektif görüş ve davranışlarla 
şekillendirilmesi, istek ve uygulanması teşebbüs
leri toplumumuzu daima çıkmazlara sokmuş, bu
nalımlara sürüklemiştir. Geçmişte zaman zaman 
hukukun topluma bu türlü uygulanışı hukuka 
saygıyı azaltmış, toplumu bunalımlara sokarak 
mülkün temelini sarsmıştır. 

1981 Anayasası Türkiye'sinde, herkes bil
mektedir ki, ve herkes bilmelidir ki, kaynağı 
ile ve uygulaması ile bir bütün olarak hukuk, 
kurulu düzenin temelidir. Yerleşmiş hukuk ku
ralları mevcut kanunlar, yasama organları fm-
kukun kaynaktaki sürecidirler. Politikadaki. 
yönetimdeki ve kaza organlarındaki uygulayı
cılar ise, tutumîariyle, hukuk egemenliğinin ve 
hukuka saygının başlıca sorumluları olurlar. 
özellikle yöneticilerin, iktidarların ve iktidara 
yalan çevrelerin hukuka aykırı davranışları hu
kukun itibarını vatandaş indinde parça parça 

i eder. Bunun sonunda kurulu düzenin çatırda-

692 — 



C. Senatosu B : 83 2 . 7 . 1971 O : 1 

ması kulakları tırmalar. Mülkün temeli adale
tin saldırıya ve zaafa uğratılması, toplumdaki 
birikimi hızlandırır, 'bunalımı şiddetlendirir. 
Bir maksimum noktasına ulaşılınca, olaylar ye
ni bir fiilî hukuk yaratarak toplumu doğal dü
zenine tekrar sokar, Bu, kaçınılmaz sosyal bir 
sonuçtur. Hiçbir zorlama bu kuralı bozamamış
tır. Sosyal beyinden yoksun ve tarih şuuru ol-
mıyanlar; her zaman hukuk zorlaması içerisin
de bulunabilirler ve de bunalımı artırıcı baş
lıca etken olurlar .Hukuka saygısızlığın, hur 
kuk egemenliğini yok etmiş bulunduğu hallerde, 
kurulu düzenin basma gelenler örnekleriyle ta
rihin sayfalarında bugünün ve yarının kuşak
larının ibretine açıktır. 

1961 Anayasası Türkiye'sinde, hukukun 
üstünlüğü ilkesi; bağımsız mahkemeler, temi
natlı hâkimler en büyük inanç kaynağımızdır. 
Kamu oyunda adalete olan bu inanç rejimin 
kaderi üzerinde kesin etkiye sahiptir. Ekonomik 
ve sosyal sorunların birikim yaptığı dönemler
de, hukukçuların davranışlarında objektif ola
bilme niteliği gittikçe önem kazanır. Hukuka ve 
hukukçuya karşı güven duygusunun sarsılması, 
inançları zedeler. Hukukta sosyal alana kayan 
duygular oradan da politik yapıya taşarak mül
kün temelini sarsmaya başlar. Adalet inancının 
sarsılmasında, hukukçunun sorumluluk payı 
herkesten fazladır. 

Bu sözlerimi, Yüce Senatonun Adalet ve 
Anayasa Komisyonunun sayın hukukçu üyele
rine hitabediyorum. 

Bu yüzden hukukçular rejimlerin kaderinde, 
toplumun geleceğinde önemli derecede etkili
dirler. Hukukçu, Anayasa ve kanunlar, içtihat
lar karşısında objektif davranışı ile herkesten 
farklı olmak, gerçekçi bulunmak zorunluluğun
dadır. Yasama ve özellikle yürütme organların
da sık sık görüldüğü üzere hukukun kaynağını 
akıldan, politikaya kaydırmak eğilimi vardır. 
Hukukun kaynağı politika olunca o zaman hu
kuk sertleşir, ilkelleşir, yczlaşır ve haşin olur. 
Oysa hukukun kaynağı, akıl olursa hukuk gü
ven vericidir, âdildir, saygı toplayıcıdır. Kay
nağı, akıldan politikaya kaydıkça hukuk za-
limleşir, alçalır. îleri Anayasalarda kuvvetler 
ayrılığı ilkesi ile, bağımsız yargı organlarıyla 
ve hukukçuların teminatı ile hukukun, hukuk
çu eli ile politikaya alet edilmekten arınması 

j sağlanmıştır. Bu nedenle bir hukuk devletinde 
hukukçunun her türlü hukuksal davranışlarda 
bulunurken daima sübjektif olmaktan kaçın
ması, objektif kalması şarttır. Unutmamalıdır 
ki, tarih boyunca hukukun politikaya âlet edil
mesi toplumu alçaltmıştır. Ama, hukukun hu-

I kukçu eli ile politikaya âlet edilmesi insanlığı 
alçaltmıstır. 

Sayın senatörler, bu olay vesile sayılarak bir 
İnsim basında yer alan, kamu oyunu tabiî sena
törler aleyhinde yanıltma gayretlerini esefle 
kaydetmek isterim. 27 Mayıs düşmanları bu 
vesile ile zehirlerini bir kez daha kamu,oyuna 
akıtmak fırsatını bulmuşlardır. 

27 Mayıs 1960 da demokrasiyi içine düştü
ğü çıkmazdan kurtaran ve insan haklarına da
yalı, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti Anayasasını topluma kapandıran 27 Ma-

j yıs Devrimini demokrasi uğruna mahkûm et
mek, güneşi balçıkla sıvamak kadar imkânsız
dır. 

21 Ekim 1961 protokolünü tanzim eden kuv
vetlere karşı 22 - 25 Ekim 1961 de savaşarak 
cumhuriyet meclislerini toplıyabilen 22 Şubat 

] 1962 de, 21 Mayıs 1963 öncesinde rejimi ve de-
j mokrasiyi kurtarma gayretleri, tarihin sayfala

rına tescil edilen insanları cumhuriyet düşman
ları olarak ilân etmek, utanmazlığın en bayağı 
örneği olmuştur. Tarihe ve dünya kamu oyuna 
«Beyaz ihtilâl, Kadife elli ihtilâl» deyimlerini 
kazandırmış olan 27 Mayıs devrimcilerine karşı 
gösterilen davranışlar ibret verici olmuştur. Bu 
çatı altında bize vatan hainleri diyebilen de-
moganlar da bulunmuştur. İhtilâl kanunlarının 
hükmünü yerine getirmiyen ihtilâlcilerin bir sü
re sonra hangi durumlara düşürülmek isten
diklerini tarih elbette bir gün yargılıyacak ve 
bugünkü ve yarınki kuşaklar, sorumlular bun
dan gerekli dersi, ibreti elbette ki alacaklardır. 

Saygılarımı sunarım. 
(Millî Birlik Grupu ve C. H. P. sıralarından 

alkışlar) 
REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
BAŞKAN — BujTirun efendim, yerinizden 

buyurun. Zabıtlara almıyor efendim. 
I REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Efen

dim, ben Sarp Kurayı tanımam, Enver Kuray 
ile ahbaplığım yoktur. Çok yakın bir ahbabı-

I mm o yıllarda gelini olan bir hanım Enver Ku-
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ray'm oğlu Sarp Kuray'm Deniz Harbokuluna j 
alınması için benden rica olundu, Ben o zaman 
Deniz Kuvvetleri Kumandanı Sayın Necdet 
Uran'a istirhamda bulundum. Ayrıca, b€İki ha
tırlarlar, denizci olduğu için Selâhattin Özgür'-
den tavassutta bulunmasını rica ettim. Deniz 
Kuvvetleri Kumandanı, Ankara Valisi ile bil
hassa görüşmek istediğini, bu vesile ile o mev
zuda görüşeceğini bana va'detmişti. Ondan son
ra Sarp Kuray'm Deniz Harbokuluna girmesi 
bu şartla oldu. Ekrem Acuner de bilmez. Belki 
faydası olur kanaatiyle bunu açıklıyorum. Bu, 
nasıl bir millî emniyet raporu bilemem. Doku
nulmazlık kaldırılacak ise bu sebepten, evvelâ 
benim dokunulmazlığımın kaldırılması lâzımdır, 
arz ederim. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Fevkalâde intizam içerisinde 
cereyan eden şu müzakereyi, izin verirseniz, 
Riyaset her hangi bir hataya meydan vermeden 
yürütmek azminde ve yolu üstündedir. Yardım
cı olmanızı rica ederim. Sayın Agun, sizi de 
sıraya kaydedeyim. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sıraya değil 
efendim, arz edeyim. 

BAŞKAN — Öyle ise ben sırayla muamele 
yapmaya mecburum, üzerinde konuşmak üzere 
Sajan Ziya Termeni kürsüye dâdet ediyorum. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum, sataşma var. 

BAŞKAN — Veremiyeceğim efendim., ala-
mıyacaîısınız. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Niçin vermiyor
sunuz? 

BAŞKAN — Veremem efendim, sırada de
ğilsiniz, 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Ama, bütün hu
kukçuları itham etmesine müsaade ettiniz. 

BAŞKAN — Ben, hukukçuları itham ettiği 
kanaatini taşımıyorum efendim. 

Saym Agun konu üstünde söz istiyorsunuz, 
bu sebeple size sıranız gelmeden söz veremiye-
eeğimi beyan ediyorum, haklı olarak, Sonra dö
nüyor, sataşma üzerinde söz istediğinizi beyan 
ediyorsunuz, o zaman iş değişiyor. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — İyi ya ben de 
öyle istedim, başka türlü istemedim. 

BAŞKAN — Ama, Riyaset sataşma olduğu 
kanısında değildir. Direnirsenis oylarım. 

O. MEODİ AGUN (Rize) — Sataşmanın na
sıl olduğunu da sormadınız benden, Belki dik
kat etmediniz. 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset böyle bir şe
ye kaani değildir. Riyaset, dinlememiş ihmal 
etmişse, Genel Kurula bu kusuru isnadedemezsi-
niz. Burada yarıdan bir fazîasiyle arkadaşları
mız mevcuttur ve konuşmaları can kulağı ile 
dinlemişlerdir. Arzu ediyorsanız, direnirseniz 
oylarım. O kadar, 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Direniyorum 
efendim, 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ev
velâ, hukukçuları itham etmedi, bilâkis hukuk
çuları şereflendirdi. Sonra hukukçuların müda
faası onamı kaldı. 

BAŞKAN — İste bir hukukçu, yardım edi
niz arkadaşlarım. Mııajryen bir noktadan sonra 
ben ipin uçlarını elimden kaçırırım Bana yar
dım ediniz; rica ederim, sizden. 

Direniyor musunuz Sayın Agun? 
O. MECDİ AGUN (Rize) — Direniyorum. 

BAŞKAN — O halde oyluyorum. Riyaset 
sataşma olduğu kanaatinde değildir. Saym 
Agun, «hukukçulara mutlaka sataşma vardır, 
ben de hukukçuyum» diyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hukukçuları mı 
temsil ediyor o? 

BAŞKAN — Hukukçudur tabiî. Eğer varsa 
hakkıdır. Temsil etmesini değil, bir hukukçu ol
mak itibarı ile en azından kendini temsil edi
yor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yani bütün hu
kukçuları Mecdi Ağım temsil ediyor, öyle mi? 

BAŞKAN — Yani ne demek istiyorsunuz? 
Oylamaya geçiyorum efendim, sataşmanın 

varlığını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Üzerinde görüşmek üzere söz sırası Sayın 
Termen'in. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Saym 
Başkan. 56 ncı maddeye göre, lehte, aleyhte, üze
rinde konuşma şeklinde olsun. 

BAŞKAN — Yani diyor ki, 56 ncı madde, 
kifayet verildiğinde hiç değilse iki aleyhte, iki 
lehte, iki üzerinde en azından aHı saym üye 
konuşsun. Hep lehinde, hep aleyhinde veya hep 
üzerinde konuşulmuş olmasın istiyor. 
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M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — Fakat 
usul bakımından evvelâ lehte, sonra aleyhte on
dan sonra üzerinde ve netice sizin dediğinize va
rıyor zaten, 

BAŞKAH — Evet ama, sıraya böyle koydum. 
Önde konuşan arkadaşımız aleyhte konuştuğu 
için ben de bu sırayı bozmadım. 6 kişi konuş
tuğu zaman iki lehte, iki aleyhte ve iki üzerin
de konuşulmuş olunacak. Söz sırasına girmiş 
olan arkadaşlarımızın hiç birisi de söz hakkını 
kaybetmiş bulunmıyacaktır. 

Şimdi, Sayın Ziya Termen'e söz veriyorum. 
Buyurunuz efendim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunu ta
sarısı ile ilgili... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Senato çalışmala
rının büyük ilgi gören bir günündeyiz. Hâdi
senin günlerden beri Türk umumi efkârında ve 
siyasi muhitte uyandırdığı alâka yüksek malû
munuzdur. Bendeniz, konuyu meselenin tama
men üzerinde kalarak, tamamen hâdisenin üze
rinden ayrılmıyarak kanun gerekleri ve bun
da önceki mukarreratın ifade eylediği mâna ve 
seyir üzerinde kalmak suretiyle bu dokunulmaz
lığın kalkması mı lâzım, kalkmaması mı lâzım 
cevaplarını teşkil etmek üzere şahsi görüşleri
mi arza çalışacağım. 

Hâdise, Devletin Genelkurmay Harekât 
Dairesi Başkanlığını yapan bir saym generalin 
ifade eylemeye çalıştığı ve resmen Atatürk re
formları komisyonunda konuşup Türk Milleti
ne ulaştırdığı bir açıdan girilerek ele alınmak 
iktiza eden mâna içindedir. Sayın general, Dev
letin var olmak, ya da yok olmak gereklerinde 
halen izlemekte bulunduğunu izah eden bir yön 
ortaya koymuştur ki, Devlet günlerden beri, 
örfi idaresi vasltasiyle, Devleti yıkmaya matuf 
gayretlerin gerekleri üzerinde yaşı 20 ile 30 
arasında 200 e yakm genç aydını içeri almış ve 
141, 142, 146 ncı madde gereklerinde, yani ölüm 
cezasını icalbettiren mânalarda bu kafileyi mu
hatap addetmiştir. Bunlardan bir tanesi de bu 
hâdiselerde direkt olarak methaldar bulunduğu 
ilân olunmamak kayıt ve şartiyle ve fakat bâzı 
suçluların beyanlarından hareketle adının bu 
gizli örgütte geçmekte bulunduğunu müşahede 
eyliyerek meselenin sıhhatini askerî kaza önün
de aydınlığa kavuşturmak maksadiyle bir sena-
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törün de dokunulmazlığının kaldırılarak mev
cut tatbikat ve takibata ulaştırılmasını istemek
tedir. O halde, Devlete müteveccih ağır bir töh
met hali sayın üye arkadaşımıza dönüktür. Bu 
nokta mühim. Dokunulmazlık 150 senedir dün
ya parlâmentolarında 2 büyük espri uğrunda 
tedvin görmektedir ve medeni bilcümle ülkeler 
üyelerine dokunulmazlık izafe eylemişlerdir. 
Bu, kanun mevzuu olarak üyenin devre içinde 
büyük hürriyet, fikir hürriyeti ve irade işareti 
istikametindeki gayretlerinde ilişiksizlik, çeşitli 
rabıtalardan mâsun bir mânanın içinde yaşama
sını esas alarak kanun yapıcı organın küçük hâ
diselerden mâsun bir iklimde yaşamasını derpiş 
eden öz olarak ele alınmalıdır. Nitekim masuni
yet, adam öldürme ve diğer terhibî suçlarda 
bahis konusu olmaz. Masuniyet derhal, en sü
ratli mânada, kavlen kaldırılır, sonra fiilen it
mam olunur. Bu da ağır suçlardaki masuniyetin 
ta'tjbikat açıklamasıdır. 

Şimdi, Devlet kendisinin yıkılışı ile muvazi, 
müşabih bir suçta bilgisinden ve ifadelerihden 
faydalanacağını veya zuhur edecek hâdiselerle 
suçluluğunu veya suçsuzluğunu tesbit eyliyece-
ğini ifade ile bir senatörün dokunulmazlığının 
kaldırılmasını talebetmiştir. Senatörün doku
nulmazlığının kalkması, genel anlamda, devre 
sonuna muallâk, müteehhir konudur. Devre so
nu normal üye için küçük suçlarda tatbikat gö
recek konudur. Devre sonu olmıyan bir Anaya
sa hükmü halinde tabetabut bu şerefli görevi, 
bu şerefli salonda ifa edecek olan bir üyenin, 
yani devre sonu bahis konusu olmıyan bir üye
nin Devlete müteveccih ağır bir suç izafesinde 
yapması icabeden tatbikat, tercir etmesi icabe
tten ef'al, kanaatimizce; savunup gitmemek yo
lu değil, devre sonu olmadığı cihetle ve hiçbir 
zaman Devletin bu istikametteki arzusunun ta
hakkuku gayrimümkün bulunduğu noktasından 
hareketle, hattâ değil bir savunma, hattâ değil 
bir «dosyada zayıf unsurlar vardır, suçluluğu 
bizatihi göstererek, benim senatörlüğümü mu
hakkak mânada da olsa birtakım neticesi meş
kûk şekillere sevk edebilecek olan bu konuda 
beni koruyunuz» diyebilmeyi gerektiren mucip 
sebep, sayın arkadaşımızın elinde yoktur. Bu
rada asgari bir parlâmento hayatı ispatı halin
de şu noktayı söylemek yerinde olacaktır. Sa
yın Demirel'e, kardeşleri meselesinden dolayı 
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nasıl ki, «tahkikattan kaçıyor» diye Demirel'in 
muhalifleri olarak bir noktai nazar ortaya ko
yup günlerce muhalif grup olarak bağırılmış 
ise ve hattâ hattâ Demirel'in partisinin 6 sene 
sözcülüğünü yapan Ziya Termen olarak nâçiz 
arkadasınız ben, bir tahkikatın yolunun tıkan
maması gereğini, ortada hiçbir sebep yokken, 
bir vicdan kararı halinde ortaya koyup, hattâ 
partimden ayrılmış isem, bugün de aynı düşün
ce tarzının, aynı düşünce terbiyesinin esaretin
de Sayın Acuner arkadaşıma ve onu savunan 
aziz arkadaşlarıma bildirmek isterim ki, konu 
Devletin yılkılmasiyle, rejimin nâlâyık kadrolar 
eline geçmesi ameliyesi ile meşruiyetin iptal 
olunması, meşruiyetin işgal olunması hadisesiy
le muvazi, ağır bir suç teşkil etmesinden hare
ketle Sayın Acuner'in ve diğer bütün arkadaş
larımızın dosya blânche olsa dahi gelip, tıpkı 
dünkü Alâeddin Çetin isimli senatör arkadaşımı
zın casusluktan töhmet altında inlediği bir gün 
«ben casus değilim. Milletin temsilcisiyim, seçil
miş, şerefli, haysiyetli bir Çorumluyum. Be
nim dokunulmazlığımı kaldırın. Kaldırmamanız 
bana eza teşkil edecektir» deyişi misuliü bu 
hâdisede eğer Devleti seviyorsak, eğer Devletin 
hep ayakta kalmasını ve onun daima, sık, sık 
muayyen merkezler, mihraklar, kadrolar tara
fından tazib edilmesini, tehdit edilmesini arzu 
tylemiyorsak, hâdiseye bu açıdan girmemizde 
büyük fayda vardır. (Tabiî üye Suphi Kara
man'm yan sırayla yüksek sesle konuşması üze
rine). 

Sayın Karaman ben sizi çok zevkle dinledim 
istirham edeceğim. 

O halde, işin hukuk mantığı çerçevesindeki 
özüne tekrar kısaca avdet etmek lâzımdır. 
Devre sonu bahis konusu olmadığı cihetle Sa
yın Acuner arkadaşımızın ve dosyadan hareket
le onun gitmesinin doğru olmıyacağım savunan 
kıymetli arkadaşlarımızın her şeyden önce bu 
kıymetli arkadaşlarımızdan da daha kıymetli 
mânevi bir Devlet, $QQ yıllık ecdat yadigârı bir 
devletin sık sık, zaman zaman rehnedar edilme
mesini temin edici 'haysiyetli bir tutuma hep bir
likte igirmemiz şart olacaktır. 

Benim istirhamım; Sayın Acuner arkadaşı
mız subaydır, şerefli bir insandır «ben nâlâ
yık bir hitabın muhatabıyım, benim lütfen do
kunulmazlığımı kaldırın» demesi ieabederdi. 

S Fakat esefle müşa-hade "ettim. Bu, benim için bir 
nâçiz yan üzüntü olmuştur, Sayın Acuner mese
lenin başka açısında, psikolojik birtakım esa
ret konuları vardır, hak veriyorum. Devleti 
yıkmaya matuf suçların cezası ağırdır, bir fobi, 
bir cemiyetin ters kayma, cemiyetin gayri müs
tahak mânalara ulaşma gibi kaza istikametinde 

i bir yöne girmesi •düşünülemez ama, insanoğlu 
1 canlıdır, hayat tatlıdır, burada iSayın Acuner 
! arkadaşımız asgari fikirden hareket ederek ken

di hayatı, şerefi kadar muazzez olan Devlete 
yardım getirmek için konunun aydınlığa ka
vuşmasını teminen kendisi bu talebin sahibi ol
mak iktiza eder. Bunu yapmadılar, «Senato 
aleyhimde karar verirse Anayasa Mahkemesi
ne gideceğini» gibi bir beyanda bulundular. 
Bunu gazetede okudum. Eğer bu beyan kendi 
beyanları ise doğru bir düşünce tarzı değildir. 
Eğer bu beyan gazeteler tarafından ihdas olun
muş? bir beyan ise kendisinin, birinci şıkta arz 
ettiğim, yöne girmesinde mahzur yoktur. 

Şimdi, kaldırılacak olan dokunulmazlık veya 
kaldırılmıyacak ulan dokunulmazlık üzerinde 
bu hâdisede uzun boylu durmamız gerekiyor. 
Fakat, şu baş kısımda arz ettiğim izah tarzı hu 
konunun geniş tahliline lüzum bırakmamakta-

I dır. öz olarak şunu söyliyeceğiz; dokunulmazlı
ğın kalkması hali, haysiyetle tekrar eski göreve 

| dönmenin gereklerini iptal eden bir karar de
ğildir. Ortada suç yoksa elbet aramıza şerefle 
avdet edecektir. Her üye için bu her vakit böy
le olacaktır. Ama, bir suç varsa, bu var olması 
muhtemel suçun ihtimal derecesini ölçmek, 
kalkmanın veya kalkmamanın vicdani kanaat 
olarak gereğini bizlerde bulacaktır. Şimdi ben, 
nâçiz arkadaşınız Ziya Termen, (bir Albay emek
lisiyle, vaktiyle bir dosya dolayısiyle, bir doku
nulmazlık Sayın Acuner'e teveccüh etmiştir. 
Sonra bu kargaşalık nizamında bâzı suçlular Sa-

j ym Acuner'e şu noktada bir iki kişi olarak bir 
iştirak bir iltisak izafe eylemişlerdir. 

Senatoya şu anda «bir üyenizin şu suçtan 
ötürü dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyo
rum» diyen merciin bir yönünü arza ve tahlile 
mecburum. Eğer, Acuner arkadaşımızın bu Dev
leti yıkmaya, yeni bir yönetim, yöntem ve kad
ro denetiminde, iştirakinde yeni bir Devlet ha
yatına ulaşmasını temin edici dış gayretlerin 
içinde ise, bunun kati delilini tüm detaylar ha-

I linde kaza organı, meclise vermeli midir, ver-

696 — 
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meli mi idi, vermemişse var mıdır, olmadığı için 
mi vermemiştir. Bu yönlerin kıymetlendirilmesi 
mühimdir. 

Bilcümle delâili siyasi organa, açık kürsü, 
açık siyaset pazarı teşkil eden kürsülere inti
kal ve bâzı delâilin izalesini, yok edilmesini 
mutazammm gayretleri caılemek bakımından 
Devletin koruyuculuğunu yapan kuvvetin. Dev
letin kaza merciini işgal eden kuvvete her şeyi 
sunması sonunda kaza mercii savcı, aslî hareket 
noktası olarak savcılık makamı bunun tamamı
nı parlâmentoya niçin göndermez? Acaba Cum
huriyeti sarsan, var olmak, yok olmak hâdise 
leriyle karşı karşıyayız diyen Genelkurmay Ha-
rckâh Dairesi Başkanı sayın generalin beyan 
ettiği vahîm mâna bu örgütle ilgili midir? Dev
letin tehlikesini ortaya koyan, Devletin Genel
kurmay Başkanlığı organı, Devletin mâruz kal
dığı tehlikeyi tecziyeye yönelen âmme koruyu-
cusu, takipçisi savcı tarafından aynı dehşeti ile, 
bütün hacmiyle buraya verilmemişse bu, Sayın 
Tığlı arkadaşımızın muhalefetinde buyurduk
ları gibi, dosyanın hafif suçla mülemma, hafif 
suç sahibi bir dosya olması olarak mı izah gö
recektir. Yoksa gizlenen birtakım işler var mı
dır? Bütün bu tahlillerin sonunda dönüyoruz 
anafikre. Bütün bunların münakaşalını siyasi 
organ mı yapacaktır? Siyasi organdan kati bir 
koparış istiyor isek, tam delili değilse de tek 
fakat mukni bir delili vermemiz lâzımdır. Bu 
var mıdır? Bilmem kaç seneye mahkûm olan, 
8 seneye mahkûm olan Sarp Kuray'm beyanın
da bu vardır. Başka? Aynı suçla, yükümlü ol
duğu kabul edilen bir kıymetli eski Millî Bir
likçi bir üye de önce nezarete alınmış, sonra
dan hiç de küçümsenmiyecek bir sonuç, adlî 
bir üslûbun gerektirdiği bir sonuç olarak son
radan tevkife gidilmiştir. 

O halde, bir vagon içinde müşterek giden 
yük durumunda mıyız, vagondan ayrı koşan bir 
parça mıyız? Bunun kati delilini, bu arkadaş 
hakkında ortaya konan dosya, Devletin içinde 
bulunduğu takip şartları, Devletin salahiyetli 
ağızlarının öne sürdüğü fikirler ve herşeyden 
önce, ben, 27 Mayıs'ta bir ihtilâle katıldım, ben 
arzu ettiğim, tahayyül ettiğim Devleti 1961 
Anayasası ile kurdum, benim bu nevi sakim, 
lüzumsuz işlerde ilişiğim bulunamaz felsefesin
den hareketle sayın arkadaşımızın bu nokta

dan meseleyi huzurunuza getirmesi gerekiyor ve 
onu müdafaa eden sayın arkadaşlarımızın da 
meseleyi bu noktadan ele almaları icabediyor, 

Ben, Türk Devletinde haksız, 14 ncü Asır 
gereklerinde, sebeb yokken veya küçük sebep
lere dayalı bir eza sisteminin ve yok etme âle
minin yol alabileceği kanısında bir arkadaşınız 
değilim. Berrak bir rejim hayatı yaşıyoruz. Kim 
ne derse desin büyük Devletiz, iç meselelerimiz
de boğuşmalar içindeyiz, fikir ayrılıkları için
deyiz, hissî yönlerin esaretindeyiz. Fakat, he
pimizin başında, çadırın son noktası gibi, Dev
let bulunmak lâzımdır. Devlet, ortaksız en yü
ce varlıktır. Devlet, herkesin sulanacağı bir 
müessese değildir. Devlet, meşruiyetle temsil 
görür. Biz, terbiyatkâr noktadan hareketle ve 
tarafsız bir anlayış içerisinde İSayın Acuner'in; 
«gidip, hesabı vereceğim, yüz akı ile huzurunu
za geleceğim» demesini rica ediyorum. Yoksa 
«ben suçsuzum» diye burada bağırmak, vâki is
nat karşısında gayrikâfidir. Dosya, hangi se
beple olduğu bilinmiyen zafiyet içinde de olsa, 
dosya mühim değil, mânevi değer önemlidir. 
Burada Acuner ve onu savunacak arkadaşları
mızın, demin arz ettiğim gilbi, aslî mantığın, ge
reğin, temiz ve büyük insanlığın, medenî insan
lığın gereğinin hâkim olmasını temenni ediyo
rum. 'Bu konu, oyla susturulacak konu değildir. 
Emsali içerde hesap vermeye müstahak görülüp 
nezaret hayatından tevkif hayatına götürüldü
ğüne göre, Acüner de gelip, ben suçsuzum, gi
dip 'hesabımı vereceğim, diye huzurunuza gel
melidir. 

Bu konu üzerinde çok şeyler konuşulabilir. 
Hassas konu olduğu için hakiki fikirlerimi bu 
kadar hacımda arza çalıştım. Yüce Senatonuzu 
saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından ve 
Demokratik Parti sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, saat 19,00. Mesainin 
bitmesi lâzım. Ancak 2 takrir var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Konu çok mühim ve Devletimizin hayatı ile 
ilgili olduğundan müzakerenin, konu bitinceye 
kadar devamını saygı ile arz ederim. 

istanbul 
Rifat Öztürkçihe 
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Sayın Başkanlığa 
1808 sıra sayılı Komisyon raporunun müza

keresinin bitimine kadar oturumun devamını 
arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
__ Orhan Kürümoğlu 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz, bu
yurunuz. 

Efendim Sayın Karavelioğlu gelinceye ka
dar arz edeyim: 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın tümünün açık oylamasına (110) sayın üye 
iştirak etmiş; (108) kabul, (1) ret ve (1) çe-
kinser oy ile tasarı Cumhuriyet Senatosunca da 
kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, önemli bir konuyu müza
kere ediyoruz. Bâzı davranışlardan, bâzı söz
lerden ve ısrarla yapılan içtüzük hatalarından 
•anlıyoruz ki, bu konuyu bugün bitirmek istiyor
sunuz. Buna fazla bir itirazımız yok. Ama konu, 
yanın saatte, 1 saatte, 2 saatte kim vurduya 
getirilmeye müsait olan bir konu değildir. Ta
biî, uzayacaktır, tabiî 4 başı mamur konuşula
caktır ve bu 4 başı mamur müzakere de saat
leri alacaktır. 

Bunu dikkate alınarak, en az, bir yemek 
paydosu yapılması gerekmektedir. Tür fasıla 
verilmesi, müzakereye bir ara verilmesi gerek
mektedir. Bu önergenin değil, benim takdim 
edeceğim saat 8,30 da toplanmak üzere konuya 
devam edilmesine dair olacak önergemin kabul 
edilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, önergenizi 

verdiniz mi? 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Vereceğim. Özü, saat 8,30 da toplanılmak üze
re... 

BAŞKAN — Vereceksiniz. Peki. 
En aykırı olmak itibariyle demin okunan iki 

önergenin kabul edilmemeleri halinde zatıâlini-
zin önergesini muameleye koyacağım. 

Şimdi lehinde konuşmak istiyen var mı?.. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Benimki en aykırı değil mi, Sayın Başkan, ev
velâ benimkinin oylanması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, en normal olan hal, 
saat 19,00 da mesaiyi aralamaktır. Buna en ay
kırı olan tarz, bu aralamayı ortadan kaldırmak
tır. 

Bu itibarla okutmuş olduğum 2 önergeyi oy
larınıza sunacağım. Lehinde konuşmak istiyen 
var mı?.. Yok. 

Mesainin aralıksız olarak devamını arzu 
edenler?... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Lehinde konuşmak üzere aynı sıraya girdi
ler, Sayın Deliveli ile Sayın Erdoğan Adalı. Fa
kat, Sayın Deliveli Komisyonun üyesi olması 
ve Komisyon Raporunun altında imzası bulun
ması, rapora muhalefet şerhi veya s'öz hakkını 
muhafaza ettiğine dair bir kayıt da koymaması 
sebebi ile kendisine değil, Sayın Erdoğan Ada
lı'ya söz vermek mecburiyetindeyim. 

Lehinde bir şey konuşmak icabediyorsa Ko
misyonun,.. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Erdoğan 
Adalı, benden yarım saat sonra söz istedi. 

BAŞKAN — Efendim, anlamadım, lütfedi
niz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — ilk defa 
sözü ban istedim. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, hiç vakit geç
medi, burada hata varsa hatayı tashihe hazı
rım. Ama, neyi münakaşa ettiğinizi lütfen belir
tiniz. Ben size aynen okuyorum. Bakınız, evve
lâ söz sırasını okuyorum. 

1. Sayın Suphi Karaman 
2. Sayın Turgut Cebe 
3. Sayın Deliveli 
4. Sayın Mustafa Tığlı 
5. Sayın Ahmet Yıldız 
6. Sayın Erdoğan Adalı, evet sizden bir 

hayli saman sonra. 

7. Sayın Ziya Termen 
8. Sayın Kalpaklıoğlu 
9. Sayın Öztürkçine 

10. Sayın Kmaytürk ve 11 nci olarak da 
bilâhara Sayın Cizrelioğlu yazı ile söz istediler. 

Bunları aleyhte, üzerinde, lehinde sıraya 
koyduğum zaman, arkadaşımın da kontrolün
den geçtiği gibi, sıra aynen şöyle olmuştur. 
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1. Aleyhinde konuşmak üzere Sayın Suphi 
Karaman. 

2. üzerinde konuşmak üzere 2 nci sırada 
Sayın Ziya Termen. 

3. Lehinde konuşmak üzere şu demin oku
duğum listenin içerisinden iki kişiyi çekip al
dım, birisi Sayın Erdoğan Adalı, birisi de Sa
yın Deliveli, zatiâliniz. Zatiâliniz daha da ev
velsiniz, şu hali ile, bir daha kontrol edeyim, 
hata etmemek için. Evet evvelsiniz, fakat Ko
misyon üyesisiniz. Bu Komisyon raporunun le
hinde konuşmak için ya sözcü, ya başkan ol
manız icabeder veyahut da muhalefet şerhini
zin bulunması icabeder. 

Neden Riyasete çatıyorsunuz, rica ederim. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Lehinde 

konuşacağım dedim, ben; muhalif değilim 
ki?.. 

BAŞKAN — Siz raporun lehinde konuşa
caksanız, bir ?özcü mevcuttur. 

ıSayın Erdoğan Adalı, buyurunuz efendim. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler maruzatım 
kısa olacaktır. Burada teşriî masuniyet mües
sesesinin ihdas sebeplerini, tarihçesi ve mahi
yeti hakkında ki, bilgileri arz etmek, başka 
Parlâmentolarda tatbik edilen emsalleri, tatbi
katı ve teşriî masuniyet hükümlerini okumak 
suretiyle kıymetli vakitlerinizi almak istemi
yorum. Bunlar Yüksek Heyetin mensuplarının 
malûmudur. 

Yalnız, teşriî masuniyet müessesesinde bir 
noktayı kati olarak ayırmak lâzımdır. O da 
yasama dokunulmazlığı müessesesi, biz üyelere 
verilmiş bir imtiyaz mıdır, yoksa üyelerin bir 
teminatı mıdır? 

Hiç şüphesiz ki, yasama dokunulmazlığı 
üyeler için bir temiiinattır, asla foir imtiyaz 
değildir. Fakat, muhterem arkadaşlarım, ben
den evvel konuşan Ziya Termen arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, Anayasamız ve Anayasa 
içerisindeki 70 nci maddedeki. Millî Birlik 
Grupunun, Cumhuriyet Senatosunun tabiî 
üyelerinin durumu tetkik edilirse, Anayasa, 
bu yasama dokunulmazlığı müessesesinin Ana
yasamızda maalesef, zannediyorum ki, bir 
sehiv neticesi bu şekilde geçmiştir, tabiî üye
ler bakımından bir teminat değil, bir imfîiyaz 
müessesesi haline gelmiştir, ihdas gayesine ' 

muhalif olarak. Hepinizin bildiği 70 nci mad
deye göre, Cumhuriyet Senatosu teşekkül et
tirilirken genel oyla seçilen 150 üye, Cumhur
başkanınca seçilen 15 üye ve buna ilâveten 
«13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 
altında adları bulunan Millî Birlik Komitesi 
Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkan
ları, yaş kaydı gözetilmeksizin, Cumhuriyet 
Senatosunun tabiî üyesidirler.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu yüksek 
malûmunuz. Bu arada bir cümle var. «Tabiî 
üyeler, Cumhuriyet Senatosunun diğer üyele
rinin tabi oldukları hükümlere tabidirler.» 

Ama, şu yasama dokunulmazlığı müessesesi 
Anayasanın çerçevesinde ve şu önümüze ge
len tatbikat içerisinde tetkik edilirse; tabiî 
üyeler devre sonları olmadığı için, yine ay
nı fıkranın devamında, 73 ncü madde hakla
rında tatbik edilmez demek suretiyle, yani 
73 ncü madde, Cumhuriyet Senatosu üyeliği
nin süresi 6 yıldır, 6 yıllık süreleri olmadığı 
için, süre sonları olmadığı için, bu Anayasa-
70 nci maddesindeki, «Tabiî üyeler Cumhuri
yet Senatosunun diğer üyelerinin tabi olduk
ları hükümlere tabidirler.» fıkrası tamaman 
muallâkta kalmakta ve tabiî üyeler hakkın
da, diğer üyelere tatbik edilen hüküm uygu
lanamamaktadır. Bu, benim şahsi kanaatimce, 
Anayasanın bir noksanıdır, bir sehivdir. Bu 
hükümde veyahut içtüzüğün teşriî masuniyet
ten bahseden 140 nci maddesinde, tabiî üye
ler bu fıkradan istifade edemezler veyahut 
teşriî masuniyet bakımından üyelerin tabi ol
duğu 6 yıllık süre haklarında uygulanır, şek
linde bir hüküm gelmesi icabederdi. 

Bu olmadığına göre muhterem arkadaşla
rım, Türkiye'de yaşıyan 35 milyon Türkün gi
dip önüne çıkmak mecburiyetinde olduğu Türk 
hâkiminin huzuruna bu teşriî masuniyet çarkı 
içerisinde, içimizde bulunan tabiî senatör üye 
arkadaşlarınım yollamıya imkân yoktur. Bir 
tabiî üye arkadaşımız otobüste birinin aya
ğına basar, yüzüne tokat vurabilir, küfür ede-
hilir, trafik suçu işliyebilir. Bu suçlar umumi 
teamül icabı teşrii masuniyetinin kaldırılmasını 
icabettirir suçlardan olmadıkları için, bunların 
ne zaman muhakemesi görülecek muhterem ar
kadaşlarını? Devre sonu. Devre sonu olmadığına 
göre, tabiî üyelerin şu Anayasanın 70 nci mad-
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desine göre. Demek İd, bu arkadaşlarımız çok 
ağır, yani cürmü meşhut halindeki ağır cezalı 
suçlar haricindeki halerdeki bütün suçları işle
mekte ellerine açık kart verilmiştir, Anayasanın 
bu hükmüne göre. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Yok öyle şey. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bu suçla
rı işliyebilirier. Bendenizin kanaati budur. Dev
re sonu hükmü 73 ncü maddeye göre, bir altı 
yıllık, dört yıllık, beş yıllık bir süreye bağlan
madığına göre, arz etmek istediğim husus, yasa
ma dokunulmazlığı, aslında Parlâmento üyele
rine verilmiş bir imtiyaz değil, bir teminat ol
duğu halde, bu 70 nci madde hükmüyle tabiî 
üyeler bakımından yasama dokunulmazlığı bir 
imtiyaz halini almıştır. 

Bu anaçerçeve içerisinde konumuza girer
sek; 

Muhterem arkadaşlarım; arz ettiğim gibi 
maruzatım kısa olacaktır. 140 ncı maddenin 
kanuni unsurları şu şekilde başlamaktadır. «Bir 
Cumhuriyet Senatosu üyesine suç teşkil eden 
bir fiil isnadedilir... Evvelâ bir suçun isnade-
dilmesi lâzım. Alt Komisyon isnadın ciddiyeti
ne...» 

Şimdi, gerek raporda, gerek burada "konuşan 
sayın üye arkadaşlarımızın beyanlarında ve ge
rekse rapora muhalif kalan sayın C. II. ?. li ar
kadaşlarımızın Komisyon âzalarının, muhalefet 
şerhlerinde üzerlerine bu maddede yazılı 4 - 5 
unsur içerisinde en çok durdukları isnadın cid
diyeti mevzuudur. 

Kıymetli arkadaşlarım; bendenizin kanaati
ne göre, burda bahis mevzuu olan isnattır, is
nadın ciddiyetidir. Yoksa burda isnadolunan fi
il işlenmiş midir, işlenmişse bu fiil suç mudur, 
sanık tarafından mı işlenmiştir? Bunun araştırı
lıp soruşturulması, mahkûm olması, beraet etti
rilmesi, bu bizim görevimiz değildir. Bunlar 
yargı mercilerinin görevidir. Biz burda isnat 
üzerinde duracağız. Zaten kanunda maddeyi 
tedvin ederken vâzıı kanun da, bilhassa iki yer
de de isnattan bahsetmiş, isnat, yargı mercii 
enlerine gider, İsnadın asılsız olduğa anlaşılır, 
soruşturulur, tahkik edilir, tetkik edilir veya
hut aslı çıkar mahkûm olur. Bunlar ne bizim 
ve ne komisyonlarımızın, ne de Umumi Heyeti

mizin vazifesi cümlesinden değildir. Bunları 
yargı mercileri yapacaklar. 

Burada isnadın ciddiyetinin altında, isnat 
olunan suçun ciddiyeti asıl bahis mevzuudur, is
nadolunan suçun ciddiyeti, huzurunuzda müza
kere halinde. «Devletin temel nizamına kasdet-
mek.» Binaenaleyh, isnat, gayriciddiye alınacak 
hafiflikte bir isnat değil. 

Kaldıki, biraz evvel söylediğim gibi, komis
yon raporlarında, bilhassa muhalif arkadaşla
rım, noktası, virgülü bütün şahit beyanlar mı 
değerlendirmişler, delileri toplamışlar. Kendi
leri bir sorgu yargıcıynıış, yahut da bir ceza hl-
kimiymiş gibi işin teferruatına ve içine inmişler. 
Burada maddede de acık yazıl±ğı gibi, biz bun
ları yapmakla vazifeli değiliz, bunların mercii 
başkadır. Biz burada isnadedilen fiil, ciddiyet 
arz ediyor mu? Yalnız onunla da iktifa etmiyo
ruz ve diyor; «Yasama dokunulmazlığının kal
dırılması talebinin siyasi maksatlara dayanma
dığına kanaat ettirir...» Siyasi maksatlara dayan
madığı hiç şüphesizdir. Çünkü tabiî üye olan 
arkadaşlarımız, senelerden beri buradaki bütün 
konuşmalarında kendilerinin hiçbir siyasi parti 
ile alâkalı olmadıklarını ve siyaset üstü olduk
larım, saten sebebi hikmetlerinin de burada 
bulunduğunu, defaatle söylerler. E, bugün si
yasi iktidarında teşekkül tarzı itibariyle her 
hangi bir siyasi partiye, hsle hele A. P. ne hiç 
kabili izafe bir durumu olmadığı için ve gelen 
tezkerenin de örfi idare adli merciinden gelmiş 
olması na.zarı itibara alınırsa, ve burada tabiî 
üyelik vazifesini ifa eden kıymetli arkadaşları
mızın tümüne filân matuf değil de, bir arkada
şımıza matuf olması, bir siyasi maksatla hâdise
nin önümüze gelmediğini açıkça ertaya koymak
tadır. 

Bir unsur daha var maddede; fiilin kamu 
oyundaki etkisi bakımından. Yahut üyenin şe
ref ve haysiyeti bakımından. Kamu oyundaki fi
ilin ne kadar ciddiye alındığını ilk konuşmayı 
yapan Suphi Karaman arkadaşımız, kamu oyu
nun temsilcisi olduğunu bu kürsüden her zaman 
söylemekle zevk duyduğu, muhterem matbuatı
mızın neşriyatiyle ortaya kendisi koydu. 

Demek ki, kamu oyu, hâdiseye geniş yer ver
mekte. Kamu oyunun tercümanı elan matbuatı
mız, hâdisenin üzerine eğilmiş. Kendi ifadele
riyle «günlerden beri kamu oyunu alâkadar 
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eden» diye kendileri buy urdular. Demek ki, ka
mu oyunu alâkalandırması bakımından olan un
sur bakımından kendileri de bizle ittifak ha
linde. 

Üyenin şeref ve haysiyeti mevzuuna gelin
ce: Biraz evvel Ziya Bey arkadaşımın buyur
duklarına ilâve edecek bir şeyim yok. Hiç şüp
hesiz ki, bir Türk vatandaşına isnadedilen fiil
lerin, isnatların; inşallah böyle bir hâdise olma
mıştır, çok temenni ediyorum; en ağırı ile ken
disi itham ediliyor. Bu bakımdan şeref ve hay
siyetini korumak her halde hepimizin vazifesi. 
Burada üye bulunan seçilmiş olsun, tabiî olsun; 
burada üye bulunan bir arkadaşımızın şeref ve 
haysiyetini korumak bakımından dokunulmazlı
ğının kaldırılmasında zaruret bulunursa diyor, 
kanun. Ki, burada bir zaruret olduğu açıktır. 

Böylece unsurlar bakımından hiç aleyhte bir 
husus yoktur. Biraz evvel arz ettiğim gibi, is-
natm ciddiyetidir. Bu isnatta isnatm sübııtu ta
rafımızdan aranacak değildir. îsnatm sübutunu 
aramak, bunu araştırmak adlî mercilerin vazife
sidir. 

Bence Komisyonda muhalif kalan arkadaşla
rımızın bu mevzudaki ifadelere gidecek kadar 
karine nedir, delil nedir? Bunları aramak Ana
yasamızın teminatı altında olan müstakil Türk 
hakiminin vazifesidir. Biz burada yargı vazife
mizi yapmıyoruz, isnatın ciddiyeti; demek İd, 
140 ncı maddeyi tedvin edenler de aynı şeyi dü
şünmüşler. Sübutu kelimesi yok, şu yok, bu yok; 
olamaz zaten, isnatm ciddiyeti hakkında en bü
yük doz, aynı suça iştiraki olanlardan bahsettik
leri diğer sanıkların halen tevkif edilmiş vazi
yette bulunmasıdır. 

Türk Devletinin mevcut nizamına, ki bunun 
en başında burada bulunan bütün üyelerimizin 
iştirakiyle şeref duyduğumuz şu Parlâmento ge
lir. Bu suçu işliyenlerin yahut işlediği isnat 
olunan insanların hedeflerinin en başında Par
lâmento vardır. Bu şeriklerin bir kısmını askerî 
yargı mercileri tarafından, hiç şüphesiz büyük 
şerefle müstakil olarak ifa ettikleri vazifelerde, 
tevkif etmişler, bir kısmına Parlâmentoyu, ilk 
başta Parlâmentoyu ortadan kaldırmak için teş
kil edilmiş bir iştirak halinin suçlularına biz 
Parlâmento olarak göğsümüzü gereceğiz, sen 
onları al muhakeme etmeye çalış, diğerlerini, biz 
aramızdakiierini, bizi kaldırmak için uğraşan

lara biz göğsümüzü siper edeceğiz diyeceğiz. Bu, 
isnatm ciddiyetiyle ve arkadaşımızın şeref ve 
haysiyetiyle ve kamu oyundaki etkisi bakımın
dan hiçbir zaman tasvip gerecek bir hareket de
ğildir. Hâdisede tam 140 ncı maddenin, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, kendisinin bir tabiî üye 
bulunması sıfatiyle ve teşrii masuniyetin Par
lâmento üyelerine bir imtiyaz teşkil etmiyeceği 
anafikriyle hareket ederek, ben raporun lehinde 
reyimi vereceğimi ve kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Cebe, aleyhinde. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Beyefendi 

ben 4 ncü idim, bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAM — Sayın Tığlı, bu söz sırasında 
Sayın Cebe, zaten ikinci sırada. Sonra tanzim 
edince dörde düştü. Bâzı arkadaşlar da öne 
çıktı. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bundan 
sonra mı geliyor benimki? 

BAŞKAN — Zatıâliniz 7 nci sıradasınız. Ya
ni lehte, aleyhte şeklinde tanzim edildiği tak
dirde 7 nci sırada, normal söz isteyiş sırasına 
göre de 4 ncü sıradasınız. 

Evet, Sayın Cebe buyurun. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; bugün 
yine bir Cumhuriyet Senatosu üyesinin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun raporunu müzakere etmek durumuyla kar
şı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle 
konu üzerindeki düşünce ve görüşlerimi, müm
kün mertebe Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun Umumi Heyete sunduğu 
rapora, Komisyon müzakerelerine, T. C. Anaya-
sasiyle Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün ilgili 
hükümlerine ve emsal kararlara istinadettirerek 
heyeti âliyenize arza çalışacağım. 

Malûmları olduğu üzere, Tabiî Senatör Ek
rem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kal-
dırılmasiyle ilgili dosya, Adalet Bakanlığından 
geçmeden Genelkurmay Başkanlığının 10 Hazi
ran 1971 tarih ve 7130 - 71/1311 sayılı yazıları
na müsteniden Başbakanlığın 11 . 6 . 1971 ta
rih ve 6/2 - 4676 sayılı yazılariyle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına ve oradan da 15 Haziran 
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1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna intikal etmiştir. 

Dosyadaki iddia : 
x (Silâhlı isyana teşvik, tahrik, teşebbüs, sosyal 

bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmeye, memleket içinde müesses 
iktisadi ve sosyal temel nizamları devirmeye ma
tuf cemiyet kurmak teşebbüslerine iştirakten) 
ibarettir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 22 Haziranı 
1971 ıg-ünü toplantısındaki müzakerelerden 
sonra hazırladığı raporda : Yasama dokunul
mazlığının kaıldırılmasımı gerektiren hususları 
işaret ederken; Senato içtüzüğünün 140 ncı 
maddesinde derpiş olunan (kınadın ciddiyeti
ni) şu garip mütalâa ile etsbit etmektedir. 

(Dosyanın İstanbul Sıkıyönetim Komutan
lığı Adlî Müşavirliği tarafındm MİT, Emni
yet Genel Müdürlüğünün ilgili teşkilâtlan ve 
nihayet bizzat Türk Silâhlı Kuvvetlerinin il
gili teşkilâtları marifetiyle ve büyük bir titiz
lik, gizlilik ve güvenlik içinde ym ütülen çalış
malar slcmucu «İlde edien bilgilere dayanılarak 
hazırlanmış olması nedeniyle, isnadın ciddiyeti
nin kabul edilmesi gerektiğini.) Diğer taraftan 
sayın senatörler, bu hükmüm kaynağı olduğu
nu tahmin ettiğimiz, Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun karara muvafık yolda iştirak eden 
A. P. li bir sayın üyesi de mütalâasını serd edıer-
kem şu daha garilbolan fikri öne sürmüştür : 

«Eğer A. P. si iktidarda olsa idi, mevcut 
dosya muvacehesinde menfi oy kullanırdım, 
tama talebin Genelkurmay Başkanlığından gel
miş olması, bugünün siyasi şartları, oyumu 
•masuniyetim, kaldırılması istikametinde kullan
mamı emrediyor.» 

Bir diğer üye ise; dokunulmazlığı kaldırıl
mak istenen şahsın, bizzat kimliğinin, isnadın 
ciddiliğini ortaya koyduğunu iddia etmiştr. 

Şimdi, sayın senatörler; bir Hukuk Devle
tinde yasama dokunulmazlığı, Meclis üyelerinin 
olur olmaz sebeplerle yasama fonksiyonundan 
alıkonulmamaları, uzaklaştınlmamaları için 
kabul edilmiş ve kaldırılması ancak ve ancak 
belirli ve objektif kıstaslarla mümkün görüle-
ıbileceik, mühim Ibir müessesedir. Bu müesse
seye, kolay kolay sarsılmaması, zedelenmemesi 
için her türlü politik, hissî düşünce ve anla
yışın üstünde dikkat, itina ve hassasiyet gös

termek bizzat Meclisleri teşkil eden milletvekil
leriyle, senatörlere düşen bir davranış, bir va
zifedir. 

Anayasa bu hususu yazık bir tarzda ortaya 
koymuştur, o kadar ortaya koymuştur ki, Ana
yasanın 79 ncu maddesinin som fıkrasındaki 
«Meclislerdeki siyasi parti gruplarında, yasa
ma dokunulmazlığı ile alâkalı görüşme yapıla
maz, karar alınamaz» cümlesiyle, bu anlayışı 
kesin surette teyit ve tescil etmiştir. 

Anayasanın 79 ncu maddesinin ruh ve es
prisine uygun olarak Cumhuriyet Senatosu iç
tüzüğünün 140 ncı maddesi de, ihtiva eylediği 
metin ve şartlarla bu müesseseye kolay kolay 
dokunulmaması gerektiğini sarahaten belirt
miş bulummaktadır. 140 ncı madde bu mevzu
da «İsnadın ciddiyeti, takibin siyasi maksatla
ra dayanmadığı kanaati, fiilin âmme efkârın-
daki etkisi, üyenin şeref ve haysiyetini koru
ma gibi her biri kendime has bir ağırlık taşıyan 
çok önemli şartlar ileri sürmekle bu müessese
nin kıymet ve önemini bir kere daha bütün 
açıklığı ile belirtmiştir. 

Bu duruma göre, meselemizde her şeyden 
evvel isnadın ciddî olması şartınım mevcut bu
lunması .zaruridir, isnadın ciddiyeti demek, 
isnadediien suçun ciddî olması demek değil
dir. Burada Sayın Adalı'nım fikrine iştirak et
mek mümkün değil. Bizatihi isnadın kendisi
nin ciddî olması, yani isnadın mesnetlerin cid
dî olması demektir. 

İsnaclolunan suç, isnadın mesnedi değildir, 
tamamen aksine olarak, isnad suçun mesnedidir. 
AbI.iCvUJ.T2 mesnedi ise, bu isnadın dayandığı is-
nadettiği noktalardır. Buna göre isnadediien 
suç, ne kadar ağır ve ciddî olursa olsun, suç
lama hangi makam ve merciden gelirse gelsin, 
suçlanmanın şahsiyeti ve mevkii ne olursa ol
sun isnada ciddiyet veremez. Bizatihi isnadın 
kendisinin ciddî olması şartır. Zira, suça cid
diyeti verecek olan isnaddır. Komisyon ra
porunda olduğu ve komisyon üyelerinden bâ
zılarının ifade ettikleri gibi, aksi kabul edil
diği takdirde,, mahkemelere sevk edilen her 
zanlının, esas isnad değildir, isnadediien suç
tur diye, mutlaka cezalandırılması ve beraet 
diye bir hususun asla mevcudolmaması ikti
za ederdi, Görülüyor ki, esas olan isnadın cid
dî olup olmadığı keyfiyetidir ki, isnad da cid-
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diyetini ancak isnada sebebolan noktalardan 
alıı*. Kaldı M, dünün Başbakanı bugünün Â. P. 
Genel Başkanı da 1 Ağustos 1970 tarihli basın 
toplantısında ifade buyurduğu üzere, «isııadla 
iktifa edilmemesi, isnadın delillerinin ortaya 
konması lâzımdır» cümlesi ile, mevcut olması 
lâzım gelen hukuk danışmanlarının da bu fikri 
teyideden görüşte olduklarını ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; cümlemizin hatırlıyacağı 
üzere, vaktiyle (MDO) meselesi, Cumhuriyet Se
natosunda müzakereye konu teşkil etmiş idi. 

Anayasa Adalet Komisyonunun raporuna 
rağmen dosyadaki muhbirin fiilî, emniyet men
suplarının ifadeleri, yayınlanmış bildiriler ve 
bunları takviye eden o zamanki Hava Kuvvet
leri Kumandanı Org. Sayın İrfan Tansel'in ga
zetelerde yayınlanmış ve elinde dosyalar bu
lunduğuna dair iddialı beyanatları vardır di
ye, Cumhuriyet Senatomuz, bir kısım Senato 
üyelerinin teşriîmasuniyetlerinin kaldırılması
na, ikazlarımıza rağmen karar vermiş idi. Ba
his mevzu karar aleyhine vâki itirazlar üzeri
ne, Anayasa Mahkemesi 10 Haziran 1969 tarih 
ve 13219 sayılı Resmî Gazetede neşredilen 2 
Ocak 1969 tarih ve 1969/1 sayılı iptal kararı
nı. aynen «isnadolunan suç ciddî ve ağır ola
bilir, fakat burada asıl önemli olan ve üzerin
de durulması gereken suçun değil, bizzat ya
pılan isnadın ciddî olup olmadığıdır, meselede 
ise, isnad ciddiyetten, uzaktır» gerekçesine is-
tinadettirmiş idi. 

Bilhassa Anayasa Mahkemesinin bu nokta
ya nıâtûf olan satırlarına lütfen çizgi çizme
nizi istirham ederim. Dokunulmazlık mevzuun
da, Anayasa Mahkemesinin bu kararını başın
dan sonuna kadar iyice tetkikte fayda müta
lâa olunur. Kaldı M, o meselede sadece muh
birin ifadesi değil, onu teyideden Millî Emni
yetin vazifeli mensuplarının ifadeleri ve o za
manki Hava Kuvvetleri Kumandanının iddia 
ve beyanları vardı. 

Halbuki şu andaki meselede, dolaylı bilgi sa
hibi olduğunu söyliyen ve teeyyüdetmiyen bi
lâkis nakzedilen bir kişinin ifadesinden gay
ri, buna yakından uzaktan benzer bir durum 
dâhi yoktur ve isnadın gayri ciddiliği her ha
liyle, her yönü ile apaçık ortadadır. 

Bâzı siyasi zevatın zaman zaman tekrar
ladığı, «Efendim, biz mahkeme heyeti değiliz, 
biraz evvel bâzı sayın üyeler de burada bu hu
susu tekrarladılar. Efendim, biz mahkeme he
yeti değiliz, eğer falan şahıs suçsuzsa gitsin 
mahkemeye, muhakeme edilsin, temize çıksm» 
gibi iddialar, çok yanlış bir kanaatin mahsûl
leri olup teşriî organın fonksiyonunu değerlen-
dirememekten ve şüphe ve tereddüt sanığın le
bine tefsir edilir genel hukuk kaidesinin ve iç
tüzüğün 140 ncı maddesine aykırı düşeçeğir 
unutulmasından ileri geldiği kanısındayım. Bu 
gibi durumlarda bilhassa Anayasa vs Adalet 
komisyonlarının teşriî bir mahkeme olduğu be
daheti de gözden uzak tutulmaktadır. 

Sayın senatörler; başta Konfüçyüs olmak 
üzere Siraküzalı Arşimed, Hazreti Muhammet 
ve Filozof Emanuel Kant'a kadar bir çok düşü
nül", adaleti, «sana yapılmasını istemediğin, şeyi, 
sen de başkasına yapma, başkası tarafından sa
na yapılmasını istediğin şeyi, sen de başkası
na yap» suretinde tarif eder. Şüphesiz bu ta
rife uygun veya yakın hareket içinde bulunan 
fertlerin, teşkil ettiği cemiyet, düzenli bir cemi
yettir. Yani Adalet ve hukuk nizamının tees
süs etmiş olduğu bir topluluktur. 

Ferdî ve cemî inkişaflar ancak bu seviye
deki topluluklarda mümlriin olabilmiştir. Böy
le bir cemiyet örneğinde en hassas olan ve en 
ufak yabancı bir unsurun müdahalesi ve tesiri 
ile bozulabilen, dejenere olan sosyal müessese, 
muhakkak İd, adalettir. Çünkü adalet saflığı, 
katkısız oluşu, çeşitli tesirlerden uzakta tu
tuluşu ile değer ifade eden bir vicdan muha
sebesi, bir mantıktır. 

Fransa Maraşali Philip Petain: Muhakemesi 
sırasında kendisine son sözü sorulduğunda; 
hâldmler heyetine hitaben, «Eğer bir masumu 
mahkûm edeceksiniz, vereceğiniz mahkûmiyet 
kararı, son mahkûmiyet kararınız, olsun. Beni 
mahkûm edecekseniz mukadderatımı Fransa'
ya terk ediyorum.» demek suretiyle; Emile Zola 
ise, Dreyfüs dâvasında» bir masumu mahkûm 
etmektense yüz suçluyu beraat ettirmek evlâ
dır» cümlesiyle, adalete, vukuu muhtemel kat
kıyı, müdahaleyi, yani politika kokan adaleti 
işaretlemek istemişlerdir. Şimdi, ben de, muh
terem senatörlere; bilhassa komisyonda «Gele
lim bir noktada birleşelim» diyen, kuruluşunda 
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adaleti baştacı eden ve onun peşinde koşan bir { 
partinin mensubu, bir sayın Senato üyesine, 
kendilerinin davet tarzı ile sesleniyorum; geli
niz bir noktada birleşelim ve adaleti her mev
zuda yabancı maddelerin müdahalesinden ve 
histen uzak tutalım, adaleti politikacılar ola- j 
rak, vatandaş olarak, yalnız muhalefette, ekalii-
y-tte, mahzun, mahsura veya maznun iken te
lâffuz edilen, talebolunan, bir müessese olarak 
değil, muvafakatta, iktidarda ve zirvede iken 
de arzulanan istimal, tatbik ve teslim edilen bir 
sosyal müessese, yüksek bir değer kabul et
mek suretiyle ünlü hukuk adamı Marizini'nin 
«politika, adalet ve hukuk için daima kötü bir 
kılavuz olmuştur.» sözünü gözden ırak tutma
yıp, pür adalete yöneldim ve komisyon raporu
nu reddetmek sureiiyls 20 nci asrın büyük ve 
demokratik idareye sahip Türkiyo'sinin bilhas
sa Yüce Senatosunda, Mansini'nin işaret etmek i 
istediğine uygun olarak, adalet ve hukuka po
litikanın karıstınlamıyacağım, karıştırılmama- | 
sı lâzım geldiğini ve karıştırılmadığım, adale- | 
tin, iktidarı elinde tutanların veya çoğurJuk- i 
ta olanların bir öç alına duygusu olmadığını is- j 
pat edelim. Ve böylece Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Anayasa Hahkemesinde iptal edi
len bâzı kararlarına bir yenisinin daha katıl
masın?. önliyelim ve dolayısiyle Parlâmentoyu I 
korumuş olalım. Takdir Yüce Heyetindir. Say
gılarımla efendim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Üzerinde konuşmak üzere Sa- I 
yın Kalpaklıoğlu. I 

HÜSEYİN KÂLFÂKLIOĞLÜ (Kayseri) — 
Çok muhterem arkadaşlar, kıymetli Başkanı
mız. 

Ben meselenin hukuki yönünden ziyada, bir 
kaç, tatbikatla ilgili veçhesini, kendi usîübum 
içinde, huzurunuzda ars; etmek isliyorum. Lehte 
konuşan arkadaşların her ikisini de dinledim. 
Bundan evvel bir çok üyelerimizin hakkında 
açılmış olan dosyalar vesilesiyle vaki konuş- j 
maları da hatırlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada muhterem j 
üyeler adaletin tevziinde bir haksızlığa uğra- j 
nıimasm rdiys, çok titiz davranıyorlar. Bu fi- j 
kir ittifak halinde hâkim. Doğru, haklılar. Yal- i 
nız arzım şurada, yaslı?, anlaşılmasın; tesrii- ı 
kanaat geriliyor. Aklıma şu geliyor: Türkiye'de [ 
masuniyeti kaldırılacak kişi üzerine âzami bir i 

35 - 38 milyon insan var. Hepsi bizler değiliz, 
biz sadece onun bir kısmıyız. Bunların bu zırhı 
yok. Peki. Türk adaletine inanmıyor muyuz 
Onlar Türk evlâdı değil mi? Onlar Türk ada
letine tereddüt etmeden teslim etmiyor muyuz, 
vermiyor muyuz Türk efkârı, Türk vicdani 
bugüne kadar adlî makamlar kargısında her 
hangi bir tereddüt geçirdi mi? Evet arkadaş
larımızı seviyoruz, evet kanım bize bir zırh 
vermiş. Fakat bunu sonuna kadar mı götüre
ceğim, bunun hiçbir hududu olmıyacak mı? 3.5 
milyon insanı Türk adaletine teslim ediniz, ken
di arkadaşlarımıza geldiğinde kanat gerelim, 
ne olursa olsun mahkemeye gitmiyecek diyelim. 
Ne zamana kadar? Teşriîmâsuniyeti kaldırılın
caya kadar. Sonra bu müesseseyi böyle mi an-
lıyabm arkadaşlar, böyle mi anlıyorsunuz? On
dan sonra da diyoruz k i «Parlâmentoya ve par-
lömanterlere gölge düşmesin. Bu kadar fazla 
hassasiyet gösterirsek düşei' arkadaşlar. 

Ben bir zamanlar A. P. Genel Kurul üyesiy
dim ve zamanın Başvekili A. P. nin Hükümeti
nin başı idi ve A. P. nin Genel Başkanı idi. Ben 
Genel Kurul üyesi olarak çıktım kırmızı oy ver
dim. Bu kırmızı oyu rahatlıkla vermedim. Ko. 
lay vermedim. Kolay değildi, zordu; ama ver
dim.. Bunun gibi emsali olsa bir kaç defa daha 
veririm. Niye? Süleyman Demire!'! mahkûm et
mek için .kırmızı rey vermedim arkadaşlar. Ben 
hâkimlik yapmış adamım, bir adamın mahkû
miyetinin altına imza atmak kolay şey değildir. 
Ama, sayın Millî Birlikçi arkadaşlarımız ve sa
yın O. H. P. liler de dâhil «Süleyman Demirel 
bir Hükümetin başıdır; şaibe altında kalmasın. 
Onun şaibe altında kalması Hükümetin de şai
be altında kalması demektir ve Türkiye'deki 
şu zemin çok kötü bir istikamete gitmektedir. 
Girsin hesabını versin, biz de memnun oluruz. 
Hiçbir hâdise çıkmaz, bir mesele olmazsa mah
kûm olmaz, beraet ederse; biz de kendisini sizin 
kadar alkışlarız « diyen Millî Birlikçi arkadaş
larım ve C. H. P. îi arkadaşlarıma söylüyorum. 
Aynı tez ve aynı felsefe burada yok mu? istir
ham ederim, elinizi vicdanınıza koyunuz. Bir 
Başvekili, bir Genel Başkam şaibe altında kal
masın gitsin hesabını versin, rejim gölgelenme
sin diye tutuyoruz, onun hakkında rey veriyo
ruz. Fakat, bir başka üye arkadaşımız geldiğin
de hayır diyoruz, kanaat geriyoruz. Olmaz böyle 
şeyler arkadaşlar, mümkün değil. Onun aleyhi-
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ne rey verirken o •'bir Başvekildi. Aleyhinde oy 
verdik ve verdim. O gün 40 tane Adalet Partili 
rey vermeye gelmemiştir, !benim gibi 6 üye de 
gelmiş ve kırmızı rey vermiştir. Görüyorsunuz 
ki, bunlar mümkün mertebe tarafsız kalmak, 
hak ve hakikatin tecelli etmesi için kendi inanç
ları istikametinde gitmesini bilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, burada Sayın Ekrem 
Acuner'in konuştuğumuz bu meselesi yeni değil, 
1961 den bu yana gerek Meclis kanadımızda, ge
rek Senato kanadımızda birkaç arkadaşın teş
riî masuniyetinin kaldırılması konusu geldi ve 
müzakere edildi. Hatırlarsınız Mehmet ünaldı, 
Mustafa Deliveli, Alâaddin Çetin; Meclis kana
dında da biliyorsunuz, birkaç arkadaşın teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasında bu arkadaşlar gel
diler - suç ağır hafif, şu bu, ne ise üzerinde dur
muyorum. - iyi hatırlıyorum bu arkadaşlar ge
lip kürsüden «arkadaşlar biz sizin içinize lâyık 
olabilmek şerefini muhafaza edebilmek ve siz
lerin üstüne, bu müessesenin üstüne bir gölge 
düşmesin, diye istirham ediyoruz, bizim teşriî 
nrâsrniys timizi kaldırınız, biz gidelim tekrar 
yüzümüzün akı ile gelelim» demişlerdir. Bu söz
ler zapta geçmiş ve bu havada çmlamıştır ve 
hepimiz memnun olduk, iftihar ettik verdik 
'hepısl gitiler, temize çıktılar ve geldiler, bugün 
şerefle ya burada vazifelerine devam ediyorlar 
veya kendi mesleklerinde alınlarına bir gölge 
düşmeden haysiyetli Türk vatandaşı olarak, bu 
cemiyetin içinde yaşıyorlar. 

Peki arkadaşımıza geliyoruz. Ben isterdim 
ki, eski, bir asker elan bu arkadaşımızın bura
ya galip «Ben Türk Adaletine 27 Mayısa güven
diğim kadar, bugün de güveniyorum» diyeydi 
burada. 27 Mayısın felsefesini müdafaa eden 
arkadaşlarım nasıl ediyorlar? Türk Adliyesinin 
verdiği karara istinaden müdafaa ediyorlar 
Biz adam asmadık, adanı kesmedik, mahkeme 
ne yapmışsa odur, diyorlar. Türk adaletine 
inanmıyor musunuz, diyorlar. Kendilerine aynı 
suali tevcih ederim. Muhterem arkadaşlarım 
Türk adaletine inanmıyorlar mı? 

İSUPIÎi KARAMAN (Tabiî üye) — İnanıyo
ruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Mesele yok. 

İSonra; biz burada bir mahkûmiyet ilâmını 
tecsil etmiyoruz, altına imza atmıyoruz, arka

daşımızı hapise göndermiyoruz arkadaşlar. Hiç
bir vicdan haksız yere bir adamın mahkûm ol
masını istemez, kolay değildir. Eğer hakikaten 
arkadaşımızın suçu yoksa alnının akı ile gider, 
alının akı ile gelir, temize çıkar ve hepimiz de 
bundan memnun oluruz, niçin içimizden bir ar
kadaşımız böyle bir suçtan dolayı mahkûm 
olsun? Olmasın. Hiçbirimiz arzu etmeyiz. Bu sı
ralarda böyle bir suçu işliyen adamların bulu
nabileceğini ben tasavvur etmiyorum. Ama, şa
yet varsa ne yapalım? Şeriatın kestiği parmak 
acımaz. 

'SAFFET URAL (Bursa) — Burada şeriat 
yok. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Atalar sözü
dür. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Beyler sözün gelişidir, pekâlâ anlarsınız benim 
de şeriatçı olmadığımı. Yaşım 53 tür. 

BAŞKAN — Teşbihte hata olmaz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Sayın general söyler, işte laf atar. (Gülüşmeler) 
Muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin 12 Marta 

nasıl geldiğini, niçin geldiğini, neden geldiğini. 
bu işin nasıl düzeleceğini hepimiz münakaşa 
ediyoruz ve bütün Türk Efkârı Umumiyesi mü
nakaşa ve müzakere ediyor, düşünüyor. Türki-
yo bugün bir geçitten de geçiyor. Ve bugünkü 
Hükümet, örfî idare ile görüyorsunuz düzeni ra
hat bir zemine götürmek istiyor, çırpınıyor. Ve 
bu arada birçok tevkifler var. Mahkemeler var. 
Biz bugünkü Hükümetin ve onun idaresi al
tında çalışan Hükümet, ilgililerin ve Ordunun 
haktan ve hakikatten, doğruluktan sureti mu-
talakada ayrılmıyacağma ve efkârı umumiyede 
«iyi bir hükümet, Allah razı olsun, 12 Mart çok 
geride kaldı, asayiş düzeldi, tehlikeli rejim kav
gaları. çok gerilerde kaldı, rahat bir zemin üze 
rinde milletin istediği demokratik rejim güne
şe ve açıklığa kavuştu» diyebilmenin hasreti 
içindeyiz. Bunu kabul edelim. Her gün insanlar 
tevkif ediliyor, tahliye ediliyor, mahkemeler 'de
vam ediyor, ama bunların hiçbiri, bizim bildi
ğimiz kadarı ile ve yüzde yüz inanarak kanunlu 
olduğunu biliyoruz, hiçbir haksızlık olmadığına 
kaaniiz ve olmıyacaktır diye düşünüyoruz. Bu
güne kadar da Türk adaleti, Türk Adliyesi hata 
etmiştir diyemeyiz, demiyoruz. 
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O halde bu kadar nazik "bir meselede; nazik 
meselelerin ilgililerce el konulup tetkik ve tah
kik edilip açığa çıkarılması muvacehesinde, ar
kadaşımızın da ismi onlarla birlikte gazete 
sayfalarına geçiyor, ağızlarda söyleniliyor. Bel
ki, arkadaşım, maalesef, şanssızdır; bir kaç fec
re Ekrem Acuner'in ismi bu ve buna benzer hâ
diselerde geçti, gazetelerde geçti ağızdan ağıza 
yayıldı. Belki bu bir talihsizliktir kendisi için 
Belki de doğrudur, bilmiyorum. Ama, ben talih
sizlik olarak kabul ediyorum, arkadaşım oraya 
gitsin ve bu talihsizliği kendi eliyle yensin. Bu 
fırsat eline verilmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar; ben meseleyi fazlaca uzatmak 
istemiyorum. Yalnız şurasını ifade edeyim, Ba
yın Acuner'in isminin geçtiği dosyalarda vs hâ
diselerde zannediyorum birkaç tane de mevkuf 
insan var ve muhakemesi yapılıyor veya hazır
lık tahkikatı yapılıyor. Umarım ki, kendisi de 
vicdanen o kimselerin muhakemesi tutuklu ola
rak yapılırken, burada durup da bu mahkeme
nin içine dâhil olmamayı istemez, Zira, belki 
onun varlığı ve o mahkemeye dâhil edilişi, ha
kikatin bir an evvel su yüzüne çıkarılmak su
retiyle, belki onların da beraetine veya derhal 
tahliyesine sebep ve medar olabilir. Bu bakım
dan da kendisini vicdanı ile haşhaşa bırakıyo
rum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerimi 
arz ederim. (Millî Güven Partisi ve Adalet Par
tisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN* — Lehinde !Saym öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaş
larımız gelen tezkerenin usule uygun olmadığı 
gibi bâzı sözlerle değindiler. Başkanlığa yazılan 
tezkere Genelkurmay Başkanı namına İkinci 
Başkan Orgeneral "Nihat Tolunay'm imzası ile 
gönderilmiştir. Bu usule uygun bir muameledir. 
Çünkü Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Başkomuta
nı Genelkurmay Başkanıdır, Millî Savunma Ba
kanı değildir. 

Acuner'in dokunulmazlığının kaldırılmasını 
istiyen belgeler Sıkıyönetim Komutanlığı Adlı 
Müşavirliğinin hazırladığı dosya, üzerinde has
sasiyetle durduğumuz MİT Teşkilâtının hazır
ladığı dosya, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ilgili teşkilâtlarının hazırladığı dosya ve bizzat 
gene Türk Silâhlı Kuvvetlerinin özel olarak ha

zırlamış olduğu dosyalardan teşekkül etmiş 300 
sayfalık bir delil topluluğudur. 

Arkadaşlarımız, daima teşriî masuniyeti kal
kacak ve kaldırılan bâzı arkadaşlardan bahset
tiler. Daha düne kadar tefrika halinde yayınla
nan 9 subay olayını hatırlatmak isterim. O za
man da bunlar mahkemeye gittikleri zaman da 
delil kifayetsizliği nedeniyle beraat ettiklerini 
ve ondan sonra da ilgili subayların yazmış ol
duğu hatıratlarında bu delilleri ne şekilde gizle
diklerini ve kimlerin 9 subay olaylarına iştirak 
ettiklerini rahatlıkla gazete sütunlarına dahi 
yazabilecek kadar cesaret gösterdiler. Dünya
nın hiçbir yerinde suçlunun ben suçluyum demi-
yeceği tabiîdir. Ama deliller ortadadır. Eğer 
bu arkadaşımız hakikaten, kendi ifadelerine gö
re, kendi beyanlarına göre delil kifayetsizliği 
mevcut değilse, o zaman demek ki Sayın Acu
ner'in bu konu üzerinde en kuvvetli olduğu bir 
andır. En kuvvetli olduğu bir anda niçin Türk 
hâkiminin önünden kaçıyor? Kendileri eski bir 
Millî Birlik Komitesinin üyesi olarak şunu ha
tırlatmak isterim : Artık Türk hâkimi hiçbir 
zaman sizi buraya tıkan kuvvetler böyle istiyor, 
ben ne yapayım diyecek tiynetite bir Türk hâki
minin olmadığını... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saçma
lama, tiynete bak. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ne demek isti
yorsun? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hizaya gel. 
NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sen tah

rif ediyorsun, böyle bir söz yoktur. 
BAŞKAN — Bir dakika. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — İzah 

edeyim. Bu söz benim sözüm değildir. Yüksek 
Adalet Divanında Sayın Başol'un bütün dünya 
efkârına bir üzüntü ile, belki de hâkimliğin ver
diği son görevi yapmak suretiyle bunu beyan et
miştir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saçma
lama, saçmalama. Sen tahrif ediyorsun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saçma
lıyorsun, saçmalıyorsun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu 
söz benim sözüm değildir. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, ben söz verme
dim zatıâlinize. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Be
nim sözlerimden lûttfen.biraz beyninizi işletecek 
bap alın, o zaman bunları hatırlarsınız. 

SAFFET URAL (Bursa) — Beyine bak be
yine... 

NEJAT SARLIÖALI (Balıkesir) — Kuş be
yinli... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı burada konu
şan hatip Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun bir üyesi olan arkadaşımız, kuş beyinli de
ğildir Bu sözü geri almanızı rica ediyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — «Beyni
nizi işletin» diyen bir insana ancak bu suretle 
mukabele edilir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani ısrar ediyorsunuz? Gere
ği düşünülecek efendim, disiplin yönünden hak
kınızda gerekli kovuşturma yapacağım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sözcü hak
kında yapınız... 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Çok 
«ok teşekkür ederim. Ben bir iftira yapmadım. 
Bir yüksek mahkemenin başkanının söylediği 
sözü burada tekrar ettim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim bir dakika. Sözcünün de konuşmasını za
bıtlardan takibedeceğim, gerekirse onun hak
kında da tüzük hükümlerini huzurunuza geti
receğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — tsna-
dedilen suç, evet bugün Türk Silâhlı Kuvvet
leri içinde «biz böyle istiyoruz; bu adamı asm, 
bu adamı kesin» diyecek subay kalmamıştır. 
Onlardan hepsi Anayasanın hududu içerisinde 
kendi komuta zinciri içerisinde görevini yap
maktadır. Var mı diyeceğin?.. (Gülüşmeler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Var var... 12 
Mart'da bana değil sana verdiler sana =. Bana de
ğil.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — tsna-
dedilen suç âdi bir suç değil. Bir insanı öldür
mek... 

BAŞKAN — Sayın Öztükçine, Sayın Öz-
türkçine; konuşmanız sebebiyle Genel Kurulda 
sükûn ve düzen bozulursa - görüyorum ki ko
nuşmanız sebebiyle bu istidat uyanmaktadır -
sizi sorumlu tutarım. Buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ko
misyon raporu yerindedir. İsnadedilen suç âdi 
bir suç değildir. Bütün yürekten arzumuz, in

şallah bu arkadaş, diğer arkadaşlar gibi, beraat 
edip gelir ve biz bundan ancak zevk duyarız. 
Ama ne yapalım ki Komisyon kararını bura
da olumlu karşılamak mecburiyetindeyiz. Te
şekkür ederim. (C. H. P. sıralarından «Vallahi 
yalan, billahi yalan» sesi) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ahmet Yıl
dız'm bir önergesi var, okutuyorum : 

Divan Başkanlığına 

Başbakanlıktan yazılan yazıda aynen; «Ye
terince evrakın fotokopi ve suretleri ilişikte su
nulmuştur.» denilmesinden de anlaşıldığı üze
re, dosya ile ilgili başka evrakların da bulun
duğu ima edilmektedir. Kürsüde konuşan bâzı 
sözcülerin ifade ettikleri gibi, yeterli olmıyan 
delillerle dokunulmazlık kaldırılması bahse 
konu olamıyacağına göre, evrakların tamamının 
getirilmesi ve dosyanın mevcut delillerin tü
münün ışığında yeniden incelenip itibarlı bir 
karar verilmesi için dosyanın komisyona iade
sini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Önergem 
ürerinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeyi izah mı edeceksiniz? 
Buyurun yerinizden izah edin efendim= 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Müzakere bitmedi ki Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müzakere u«ul içinde cereyan 
ediyor, başkasının söz sırasını size verimliyim? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Devam ediyor efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, 
önergemi oya ve işleme koyacaksanız söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim söz sırasında olanlar 
var. Usul meselesidir, Komisyon geri almak 
isterse o bakımdan ıttılaına sunuyorum. Belki 
Komisyon bu lüzumu duyar.. 

Komisyon böyle bir lüzum hissediyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Lüzum hissetmiyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon böyle bir lüzum his
setmiyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) ~-
Deliller ve dosya üzerinde Komisyonda varılan 
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kanaate göre, Komisyona dosyanın iadesinden 
bir fayda ummuyoruz. Bu sebeple bu önergeye 
de katılmıyoruz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, önergem işleme konulmıyacaksa söz 
istemiyorum. Ama, eğer işleme koyacaksanız, 
işleme koyduğunuz zaman söz istiyorum. 

BAŞKAN — O halde müsaade ediniz., de
vam edelim. Komisyonun ıttılaına sundum, bel
ki fazla konuşmaya mahal kalmadan alabilir 
ihtimaline binaen ıttılalarmıza arz ettim. Ko
misyon da iştirak etmiyor. 

Şimdi altı sayın arkadaşım konuştu, yani 
iki lehte, iki üzerinde, iki aleyhte görüşme ol
du. Kifayet teklifi var. Onu okutuyorum . 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Müdafaa hakkı mahfuz kalmak üzere.... 

BAŞKAN — Efendim, daha oylamadım, oy-
lıyacağım sırada kimlerin hakkı mahfuz, onları 
beyan edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Orhan Kor 

HAYDAR TUNÇîKANT (Tabiî Üye) — Ki
fayetin aleyhinde Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde, buyurun 
efendim, 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, çok önemli bir konuyu gö
rüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz ve bu ko
nu üzerindeki görüşmeler de Sayın Başkanımı
zın dirayetli yönetimi sayesinde bir arızaya uğ
ramadan yürütmektedir. Yalnız bu kifayet çok 
zamansızdır. Bu çok önemli bir konudur, de
miştim. Biz iddia ediyoruz ki, dosyanın içerisi-
sinde önemli, arkadaşımızı itham eden hiçbir 
şey yoktur. Zaten dosya 12 Mart'tan çok daha 
önce hazırlanmıştır, belli. Çok önce hazırlan
mıştır ve bu MİT tarafından hazırlanmıştır. 
içerisindeki raporlarda mevcut bu= MİT'
in raporu var. Bir tertibolduğu açık. Hat
tâ MİT'in İstanbul bölge müfettişi ken
disini bir savcı yerine geçirmiş de 
146 ncı maddeye göre Ekrem Acımer'in mah
kûmiyetini istiyor arkadaşlar. Bu kadar hukuk 
nosyonundan yoksundur bu dosya, Tertiptir. Bu 
tertibin üzerinde ne kadar durulsa azdır, açık

lanması için müsaade buyurun, bütün sıradaki 
arkadaşlar konuşsun, herkes ondan sonra elini 
vicdanına koymak suretiyle, huzuru kalp ile 
oyunu kullansın. Bu bakımdan biz diyoruzki, 
bu kifayet yersizdir, zamansızdır ve oylarınızı 
kifayetin aleyhinde kullanmanızı istirham edi
yorum, 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Yalnız efendim Sayın Acuner'in 
hakkı, tüzük icabı, mahfuzdur. Veya bir arka
daşı vasıtasiyle savunmasını yapma hakkını 
haizdir. Kifayet bu hakkı kaldırrnıyacaktrr. Se-
natomuzdaki tatbikata göre komisyonun söz 
hakkı mahfuzdur. Komisyon konuştuğu tak
dirde bir sayın üyenin de söz hakkı mahfuzdur. 
Bıı şart altında kifayeti oylamak istiyorum. 

EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Savunma
mı en son olarak ben yapacağım. Bu söz hak
kımın muhafaza edilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, öyle olacak. Ki
fayeti oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Acuner son konuşmayı tercih 
ediyor. Komisyon buyursun efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Son sö
zü sıradayım ben istiyorum, lehinde olarak. 

BAŞKAN — Son sözü sizden sonra Sayın 
Acuner söyliyecektir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; huzurlarınız
da Anayasa ve Adalet Komisyonunda kabul edil
miş bir kararın gerekçesini arz etmek üzere bu
lunuyorum. 

Şunu da belirtmek isterimki, Komisyonun 
Başkanı olarak, bir arkadaşın dokunulmazlığı
nın kaldırılmasından dolayı üzüntümüz de var
dır. Senelerce bir Meclisin içerisinde bulunmuş 
bir arkadaşla, arkadaşın aleyhinde bu kürsü
de bâzı meseleleri söylemenin hakikaten üzün
tüsü içerisindeyim. 

Şunu da açıklamak istiyorum. Bu meselenin 
görüşülmesini istediğimiz saman bir arkadaşı
mız bize «Kasıtlı Başkan» diye ithamda bulun
dular. Kimse hakkında bir kötü niyetimiz yok, 
düşüncemiz yoktur. Ama bize intikal etmiş bir 
meseleyi, kanunların ve tüzüşün prosedürü içe
risinde neticeye erişmesini istemek vazifemiz-
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dir. Bu vazifemizi yapmada bize bir kasıt isna-
dediliyorsa o konuşmayı da ben kasıtlı olarak 
nitelemek mecburiyetinde olduğumu Yüce Hu
zurlarınızda arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; sanki sununla tabiî 
üye arkadaşlarımızın dokunulmazlığı mevzuun
da gelen taleplere uyarak dokunulmazlığı illâ 
kaldıracağız gibi bir hava da estirilmek isteni
yor. Açınız gündemi; bizim Komisyonumuz
dan geçmiş, tabiî üye arkadaşlarımızın bir ço
ğu hakkında ve diğer üyelerle birlikte doku
nulmazlığın kaldırılmaması yolunda bir çok 
kararlarımız da vardır. Bu ciheti de belirtmek 
isterim Halen bugün gündemde bunun gibi iki 
mesele daha vardır. 

Buna böylece temas ettikten sonra, Komis
yon kararının gerekçesini ve arkadaşlarımın 
bu gerekçe üzerindeki tenkidlerini kısaca ce
vaplandırmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, dokunulmazlık nedir? 
Anayasamız, bunu tâyin etmiş. Şimdi bunda 
üç husus var, kanunun diğer maddelerine göre. 

1. Anayasanın 79 ncu maddesini Yüksek 
huzurlarınızda bir kere daha tekrar edeceğim. 
İkinci fıkrada «Seçimden önce veya sonra bir 
suç işlediği ileri sürülen bir Meclis üyesi, ken
di Meclisinin kararı olmadıkça tutulamaz, sor
guya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılana
madı. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu 
hükmün dışındadır.» diye devam ettikten son
ra «Bir Meclis üyesi hakkında seçimden önce 
veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine 
getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine de 
bırakılabilir. 

Surdan üç unsur, üç mesele çıkarıyoruz: Bir 
üyenin sorguya çekilmesine izin yok. Tutuklan
masına izin verme, bir de kesinleşmiş bir ce
zası varsa ve o ceza üyelikle bağdaşamıyacak 
bir durumda ise, o ceza hakkında, cezanın ye
rine getirilmesine, infaza izin verme, veyahut 
da devre sonuna bırakma. Şimdi, bu hâdisede 
«ilişiği tesbit edilen» diyor dosyada. Biz demi
yoruz. Bize gelen yazıda... «Tesbit edilen üye 
hakkında sorguya çekilmek ve gerekli kanuni 
muamele yapılmak üzere..» diyor. Muhterem 
arkadaşlarım bu vesiyle ile bir hususu daha 
açıklamak mecburiyetindeyim. Biz Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu veya Anayasa Komis
yonu olarak, yargı yetkisini haiz değiliz. Niha-

— 709 

2 . 7 . 1971 O : 1 
yet bir üyemiz hakkında bir dosya gelmiştir. 
Bu siyasi organda üye hakkındaki itham gö-
şülür, delillerin takriri bir hâkim uslübu içe
risinde, yargı organı üslûbu içerisinde elbet
te görüşülmüş. Biz hâkim değiliz ki şu şahit, 
yalan söylemiştir, şu belge muteber değildir, 
falan delil zayıftır falan şahit yalan söylemiş
tir, diyebilelim. Bunları, yargı yetkisini haiz, hü
küm verme yetkisini haiz hâkimler takdir eder 
ve kararlarının gerekçelerinde, muteber kabul 
ettikleri veya etmedikleri gerekçesiyle suçlu
luğu veya suçsuzluğu ertaya koyarlar. Biz bir 
Komisyonuz, bu komisyon meseleyi içtüzükte
ki hükümler muvacehesinde tetkik eder. Bizim 
içtüzüğümüz bizo d^mişki; bir üyenin dokunul
mazlığı ttılob." geldiği zaman git dört ölçüyü osas 
alacaksınız. Bu dört ölçünün, Komisyon rapo
runda da gayet açık olarak münakaşası yapıl
mıştır. 

isnadın ciddiyeti, - içtüzüğün hükmü - ta
lebin siyasi biı* maksada day-tlı olup olmadığı, 
soruşturma konus'i fiilin ka.rru oyundaki et
kisi ve ûyonin şeref ve haysiyetinin korunmadı 
yönlerinden tetkik edilir. Biz de Komisyonu
muzda meseleyi bu ölçüler içerisinde, içtüzü
ğün bizo tanıdığı bu ölçüler ve Anayasanın 79 
ncü maddesindeki ölçüler içerisinde münaka-
ç ettik. 

Arkadaşlaiimın diyorlar ki; deliller zayıf
tır, bâ,zı şahitlerin ifadeleri şu yoldadır, bu 
yoldadır. Bunları takdir etmek bize ait değil
dir. Demin de arz ettim, biz yargı organı deği
liz. 

Size şimdi arz edeceğim ikinci husus, «isna
dın ciddiyeti.» 

Muhterem arkadaşlar, isnadın ciddiyetini 
delillerin ciddiyetinden, delillerin sağlamlığın
dan veya sakatlığından ayırmak gerekir. Bura
daki ciddiyeti nedir?.. Buradaki isnadın cid
diyeti, isnadedüen suçun yetkili merciler ve ma
kamlarca, bir suç işlendiğinin ciddî olarak ka
bul edilmiş olması mânasında almak lâzımdır. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — O za
man hepsini, hepsini öyle almak lâzımdır. 

REFET RENDECÎ (Devamla) — Bilemem 
ben onu, biz Komisyon olarak, - benimle mü
nakaşa etmeyin biz Komisyon olarak, içtüzü
ğü bu şekilde anladık ve hukukî ve kanuna uy
gun şeklinin de böyle olduğu kanaatine var
dık. 
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Muhterem arkadaşlarım; isnadın ciddiyeti, 
deseniz ki, ilkokul çağında 4 - 5 tane çocuk Hü
kümeti basacaklar, Hükümeti yakacaklar; böy
le bir suç vardır, yahutta bunlar isyan yapa
caklardır, diye bir mesele ortaya atılsa, çocuk
lara baktığınız zaman gülersiniz. Buna ciddî 
bir isnat diyebilir misiniz? (C. H. P. sıraların
dan anlaşılamıyan müdahaleler) Ama, muhte
rem arkadaşlarım, müsaade edin, şimdi isnadın 
ciddiyeti; memleket 12 Mart hâdisesine kadar 
gelmiş. 12 Mart hâdisesinde adam kaçırılmış, 
fidye alınmış, öldürülmüş, soyulmuş; memleke
tin tehlikeli bir istikamete geldiğini görmüş
sünüz, Ordu muhtıra vermiş, arkasından par-
tilerüstü bir Hükümet kurulmuş, anarşinin ön
lenmesi yollarına gidilmiş, bir çok suçlular 
tesbit edilmiş, arkasından daha kötü halle
rin meydana gelmemesi, asayişin önlenmesi 
için örfi idare ilân etmişsiniz. Örfi İdarenin 
yargı organları var, yargı mercileri var, sav
cıları var, hâkimleri var, mahkemeleri var. Bun
lar tahkikat yapmışlar, size bir bir dosya getir
mişler. Buna herhalde gayri ciddidir diyemez
siniz. işte ciddiyeti bu ölçüler içerisinde ka
bul etmek lâzım. Biz bu yönleriyle Komisyon 
olarak meseleyi bu yönü ile İçtüzükteki ciddî 
olması lâzım geldiği yolundaki içtüzük îıük.' 
yüünü bu yolda anladık ve Komisyon olarak bu 
yolda ciddî kabul ettik. Birincisi bu.. 

ikincisi; soruşturma konusu fiilin kamu 
oyundaki etkisi. Daha önce konuşan arkadaş
larımızda bu mevzua geniş geniş temas ettiler. 
işte, kamu oyundaki etkisi; 12 Mart ve sonra
sı, Örfi İdare, Türkiye'nin kaderi, memleketin 
içerisine düştüğü durum. Her gün herkesin ga
zete, radyoların başında merakla beklemesi, 
hâdiseleri takibetmesi, kamu oyundaki etkisi, 
vatandaşların endişesi, Türkiye'nin bölünme 
yoluna götürülmesi; bunlar kamu oyunda Lü-
yük etkiler yaratan hâdiselerdir. Bu hâdisele
re gazeteler gerekli ehemmiyeti vermişler, üze
rinde şu veya bu şekilde yazmışlar, düşünce ve 
kanaatlerini meydana getirmişler. Şimdi hâdi-
disenin kamu oyundaki etkisi de büyük olmuş
tur. Biz bir şahsın kamu oyundaki etkisinden 
bahsetmiyoruz. Dosyadaki fezlekelerde beyan 
edilen hâdiselerin etkisi üzerinde duruyoruz. 
Ama, bunların bu hâdise ile ilgisi var mı? Bi-

Bize yetkili mercilerden gelen müzakerele
ri de arz edeceğim, O müzakerelerde mesele ay
rıca arz edilecektir. 

Sonra diyoruz ki; «talebin maksatlı olup ol
madığı.» Şimdi muhterem arkadaşlarım; siya
si bir parti iktidarı v.s. olsa da, böyle bir dos
ya talebedilse getirilseydi, belki bunun üzerin
de şüpheyi çekecek bâzı noktalara temas et
mek mümkün olurdu, düşünülebilirdi. Ama, 
partilerüstü bir idare kurmuşsunuz, memleke
tin güzide ordusunu Öfri idare yoliyle bu 
işin içerisine sokmuşsunuz, onlar idareyi ele 
almış, tahkikatını yapmış, dosyalarını tanzim 
etmiş. Kaldı ki, Türk Ordusunun eski bir men
subu bir arkadaşımız hakkında bu talebi Yü
ce Senatoya intikal ettirmiş. Bunda siyasi bir 
maksat aramak caiz olmasa gerekir. Bu hu
susu da Komisyonumuz bu şekilde müzakere 
ve kabul ve içtüzüğün bu hükmü muvacehesin
de böyle anlamıştır. 

Muhterem arkadşlarım; içtüzüğün bir dör
düncü unsuru: «Üyenin şeref ve haysiyetinin 
korunması» yönlerinden. Bu hâdisede yine bir 
üyenin, demin arz ettiğim gerekçe içerisinde, 
şeref ve haysiyetini kıracak veya onu küçük 
düşürecek bir maksatla yapıldığını kabul et
mek mümkün değildir, örfi idarenin kurduğu 
mahkemeler, savcılık teşkilâtı herhalde arka
daşımızı küçük düşürmek veya onun şeref ve 
haysiyeti ile oynamak için böyle bir talebi yap
tığını kabul etmek mümkün olmasa gerektir, 
mümkün değildir, bunun münakaşası dâhi ya
pılmaz. Biz bunu böyle anladık. 

Kaldı ki, biz rapora bir ciheti daha ilâve 
ettik; 1961 Anayasasının yapıcıları arasında
dır arkadaşımız. Ve kendisine isnadedilen suç, 
bu Anayasayı ve bu Anayasanın getirdiği meş
ru nizamı yıkma isnadıdır. Kendisinin böyle 
bir itham altında kalmaması için, evvelemirde, 
ben bu Anayasanın yapıeısıyım, bu meşru ni
zamın yapıcısıyım, Bu isnadı dâhi kendisine yap
mak, o zaman haysiyet ve şerefi ile oynamak, 
yahutta onu küçük düşürmek maksadını güder. 
O halde böyle bir isnadın içerisine isminin ka
rışmış olması, arkadaşımızın aleyhinedir. Bir 
çok arkadaşlarımın söylediği gibi, böyle bir it
hamın altında kalmamak için kendisinin evle-
viyetle ben bu işi istiyorum demesi lâzım ge-
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lir. Kanaatim bu, benim şahsi kanaatimdir. 
Ama, biz İçtüzüğün bu son fıkrası hükmünü böy
le anladık. 

Muhterem arkadaşlarım; deliller üzerindeki 
görüşlerimi daha önce arz ettim kısaca. Biz hâ
kim değiliz, biz mahkeme değiliz ki, deliller 
şunlardır, bu delil zayıftır, bu mürettiptir, MİT 
böyle yapmıştır, öteki teşkilât böyle yapmıştır, 
bunları bizim takdir yetkilerimizin dışında gör
dük ve Anayasa ve içtüzüğün hükümlerinde 
böyle bir yetkimiz olmadığı kanaat ve neticesi
ne vardık ve netice itibariyle de, içtüzüğün bu 
hükmü muvacehesinde, dokunulmazlığın bu se
beplerle kaldırılmasını uygun bulduk. 

İŞimdi, gelen tezkereler mevzuunda da bir
kaç kelime arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, diyorlar ki, iSayın 
Acuner'in hâdise ile ilgisi olmamasına rağmen, 
falan falan suçları işledi diye, meselâ matbuata 
intikal ettirilmiştir. Biz böyle bir ithamın al
tında kalmamak için Komisyon toplantısının ilk 
günü - Komisyonu aleni yaptığımız gibi - gelen 
bütün müzekkereleri aleni olarak dinleyiciler 
ve gazeteciler huzurunda açıkladık. Bize den
miyor ki, Sayın Acuner şu maddeyi ihlâl ede
cek suçu işlemiştir. Hayır. Bir fezleke tanzim 
edilmiş, gene huzurlarınızda arz ediyorum, dos
yada bu fezlekede suçun nevi : 

1. 'Devletin siyasi ve iktisadi, hukukî ve 
sosyal temel nizamlarını yıkmaya matuf gizli 
örgüt kurarak amaca ulaşmak için toplu halde 
silâhlı soygun yapmak, şehir gerillâsı hareketle
rine fiilen başlamak. 

2. (Soyulacak yerlerin plânlarını yapmak 
3. Toplu halde adam bağlıyarak silâhlı soy

gun yapıp 468 bin lira gaspetmek, 
4. Protesto maksadiyle Gölcük'te Amerika

lılara ait trafo merkezini dinamitle havaya 
uçurmak. 

5. 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Tanzim edilen fezlekedeki suç bu... Şimdi bu 

fezlekeyi ve dosyayı bize gönderen makam di
yor ki . 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Kim gön
dermiş? 

REFET RENDECİ (Devamla) — Onu da 
arz edeceğim. Başbakanlıktan gelen müzekke
re : «ISilâhlı isyana teşvik, tahrik, teşebbüs, sos
yal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde ta
hakkümünü tesis etmeye, memleket içinde mü

esses iktisadi ve sosyal temel nizamları devir
meye matuf cemiyet kurmak. Türk Ceza Kanu
nunun 146 ncı maddesini ihlâl suçlarından sanık 
Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve arkadaşları ile ilgili 
olarak Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî (Savcı
lığınca yapılan kovuşturma sırasında, bu olaya 
Gumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acun
er'in de ilgi ve iştiraki tesbit edilmiş olduğun
dan bahis ile,» Hâdise bu., içerisine fazla bir 
şey ilâve etmedik. Suçun ismini koymuşlar, ar
kasından da demişler ki, bununla ilgi ve iştira
ki vardır. Bu, Başbakanlıktan gelen tezkere.. 

Genelkurmay Başkanlığımdan gelen tezkere : 
«Silâhlı isyana teşvik, tahrik, teşebbüs, sosyal 
bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmeye, memleket içinde müesses 
iktisadi ve sosyal temel nizamları devirmeye 
matuf cemiyet kurmak. Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesini ihlâl suçlarından sanık Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı ve arkadaşları ile ilgili ola
rak Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığın
ca kovuşturma yapılmaktadır. Derinleştirilen 
kovuşturma sırasında bu olayla Tabiî Senatör 
Ekrem Acuner ile Güven Partisi Eski Milletve
kili Man Solmazer'in ilgi ve iştirakleri tesbit 
edilmiş olup, yeterince evrakın fotokopi ve su
retleri ilişikte sunulmuştur.» 

Muhterem arkadaşlarım; biz bunun dışında 
bir şey yapmadık. Suçun adını da onlar koy
muş, ilgi ve iştirakinin tesbitini de bunlar gös
termişler. Şimdi bâzı ithamlara cevap vermek 
için bunları okudum. Şimdi arkadaşlarımız de
diler ki, bâzı suçlar açıklanmıştır, alâkası yok
tur, gelen dosya Sayın Acuner'e şu suçu işlemiş
tir diye açıkça suçun ismini koymamıştır. Şu, 
şu, falancalar şu suçları işlemişlerdir, bunun da 
ilgi ve iştiraki vardır demişlerdir, biz de o ilgi 
ve iştirak üzerinde görüşmelerimizi yaptık ve 
raporumuzu tanzim ettik. 

Bizim Komisyon olarak üzerinde durduğu
muz bu hususları kısaca arz ettim. Bunun dı
şında Anayasa ve içtüzük muvacehesinde bun
lara aykırı bir cihet de görmedik ve kanaatle
rimizi de tespit ettik, rapor halinde bildirdik. 
Diğer arkadaşlarımızın, Komisyonun meseleleri 
iyi tetkik etmediği, delilleri iyi takdir etmedi
ği, yolundaki tenkidlerini de bu suretle cevap
landırmış oldum. Başka bir diyeceğim yok. 

^Saygılarımı sunarım. 
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İSUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, Komisyon Başkanından sorum var, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — İSoru mu efendim, buyurun. 
İSUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — 3 sorum 

var, Sayın Başkanım, bir tanesi.. 
IBAŞKAN — Uzunsa teker teker sorunuz, 

değilse üçünü bir arada. 
İSUPHİ KARAMAN (Tabu Üye) — Bir ta

nesi : 
Ben kürsüde durumu açıklarken, 300 say

falık dosyada adları geçen 12 sanığın Ek
rem Acuner sözünün geçtiği cümleleri aynen 
okudum. Sayın Komisyon Başkanı bu cümle
lerin dışında Ekrem Acuner'e atfedilen başka 
cümle var mı? yok mu? 

ikincisi; Sayın Komisyon Başkanı; basına 
intikal eden meseleleri bize cevap olarak bil
dirirlerken, komisyon toplantısı basma açıktı, 
buradan intikal etti, buyurdular. Komisyon 22 
Haziran 1971 günü toplandı. Benim sundu
ğum zabıt 16, 17 ve 18 Haziran tarihlerini ta
şıyor. Acaba buradaki komisyon bir hafta 
evvel basına nasıl intikal etti? 

Üçüncüsü; Sayın Komisyon Başkanı içtüzü
ğün isnadın ciddiyeti ile ilgili kısımlarını 
kendi anlayışlarına göre ifade ediyorlar. Sa
yın Komisyon Başkanı Senatonun Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanıdır, isnadın cid-
deyetine ait Anayasa Mahkemesinin bir kara
rının çok kısa olan metnini okuyacağım. Bu 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun arşivlerin
de var mıdır yok mudur? 

«Anayasa Mahkemesi bir yasama dokunul
mazlığının kaldırılması kararını esasında dü
zenlerken 10 Haziran 1969 ğün ve 13219 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan karar 
gerekçesinde şöyle deroeder : Türk Devleti 
bir hukuk Devletidir. Yasama dokunulmaz
lığı objektif hukuk görüşleri içerisinde ele 
alınır. İsnadedilen husus ciddî ve ağır olabi
lir. Esas olan bizzat esas isnadın ciddî olup 
olmadığıdır, isnadın ciddiyeti ise, dayanakla
rının sağlam temellere istinadettirilmesi ile öl
çülür. isnat ciddî değilse, dokunulmazlık kal
dırılmaz. Ve İçtüzüğün 140 ncı maddesindeki 
isnadın ciddiyetin şahsına mal edilen diğer 
hususlar değerlendirilmeye dahi tabi tutul
mazlar. Bu Anayasa Mahkemesinin kararı, 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun arşivinde 
var mıdır 

REFET RENDECİ (Devamla) — Beyefen
di, biz dosyayı da biliyoruz, Anayasa Mahke
mesinin kararını da biliyoruz. Bendeniz ö ka
rarı da okudum, isnadın ciddiyeti mevzuun
da gerekçede belirtilen hususların bir kısmı, 
kararın esas metni olmamakla beraber, ge
rekçe olarak bâzı hususlar ifade edilmiştir. 

Bir kere; içerisinde isnadın ciddiyeti mev
zuunda Cumhuriyet Senatosunda yapılmış mü
zakerelerden ciddiliğin ne olduğu, bellidir. Bi
zim zabıtlarımızda da isnadın ciddiyeti hak
kında mütalâa mevcuttur. Ama, Anayasa Mah
kemesi MDO dosyası dolayısiyle Yasemin diye 
bir şahidin ifadesini, akü muvazenesi bozuk, ve 
saire, ve saire diye, hakkında bir Sürü itham
lar yapılmış,, bir tek şahitten başka bir delil 
yoktur gibi bir gerekçe içersinde, bu Yase
min denen şahidin ifadesi, dolayısiyle, o ge
rekçeyi vermiştir. Bizim kanaatimiz odur ve 
isnadın ciddiyeti mevzuunda anlayışımız da 
demin arz ettiğim gibidir. 

ikincisi; basında çıkan mevzu : Arkadaşlar, 
biz şu huzurunuzda konuştuğumuz gibi konuş
tuk. Gazeteciler bu dosya bize geldiği zaman sor
dular, biz de yukarıda isimleri, demin arz et
tiğim gibi, fezlekenin baştarafmda yazılı 
suçları gazetecilere söyledik ve bununla ilgili 
irtibatı olduğunu da söyledik. Bu zaten son
raki toplantılarda da söylendi. Bunda bir 
kastimiz yoktur. Ama, sadece gazeteciler 
yanlış anlamıştır, yanlış yazmıştır; o beni il
gilendirmez. Şurada beliren hususlar dahilinde 
gazeteciler bana sordular ben de kendilerine 
söyledim. Bunun dışında zannediyorum cevap
landırılmadık bir husus kalmadı. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Bir so
rum vardı. Ekrem Acunerle ilgili durumlar. 
Arz ettiğim bu hususlar dışında birşey okuma
dım ben. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Beyefendi 
dosya burada. İşte, 300 - 400 sayfalık dediği
niz dosyalar bunlar. Bize gönderilen dosya bu. 
Bu dosyayı hep beraber okuduk Komisyonda 
11 tane şahit, bu hadise hakkında, yani sayın 
Acuner hakkında bilgi verebilecek diye komis
yonca kabul edilen 11 şahidin ifadeleri, isim
leri dosyadan tespit edilmek kaydı ile dosyadan 
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çıkarıldıktan sonra bunların tamamını komis
yonda okuduk ve ayrıca da komisyon zabıt
ları bantlara alınmak sureti ile tespit edildi, 
dosyasında da mevcuttur. Orada şahitler ne söy-
lemişlerse onlar tespit edilmiştir. Bunun dışın
da ben birşey bilmiyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
Şimdi sayın Acuner, buyurun efendim. Siz

den sonra sadece bir önerge oylayacağız lehte 
aleyhte konuşacaklar; o kadar. Yani, başka 
söz yok. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Neyin usulü 
hakkında öğrenebilir miyiz? 

SELÂH ATTIN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Zatıâlinizin bidayetteki beyanları ile 
şimdiki beyanlarınızın arasındaki usulî fark 
noktasında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba-

kir) — Muhterem Başkan, sayın senatörler; 
bahsi geçtiği için, temasla usul hakkındaki ma
ruzatıma misal olarak, MDO dosyasından bah 
setmek gerekiyor. MDO dosyası 21 Şubat 1988 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyeti
ne intikal etmiş, 12 Aralık 1968 tarihinde, yani 
10 ay sonra neticelenmiştir. Halen müzakeresi 
yapılmakta bulunan dosya bir gün içerisinde 
nihayete erdirilmektedir. MDO dosyasının söz
cüsü bulunduğum için arz etmek mecburiyetin
deyim ki; o dosyada şu veya bu şekilde itham 
edilen sadece bir şahit değil, bu dosyadan çok 
daha ciddî şahit ifadeleri ve o zaman ki, Hava 
Kuvvetleri Kumandanı sayın Tansel'in de be
yanı vardı. Bunu burada noktaladıktan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, bunun usul
le bir alâkası yok. Şimdi, Genel Kurulun kararı 
ile bu hususu ele aldık, görüşüyoruz. Zamanı 
gelince siz de bir teklifte bulunursanız Genel 
Kurul durumum hakkında elbette bir karara 
varacaktır. Şimdi Genel Kurulun almış uldu-
ğu bu kararı eleştirmenin yeri değil. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Mersi sayın Başkan. 

Sayın Başkan müzakerelerin bidayetinde 
Anayasa Adalet Komisyonu raporunun iki le 
hinde, iki aleyhinde, iki de üzerinde konuşu
lacağını buyurdular, zannediyorum. Muhterem 

arkadaşlar, burda vâki konuşmalarda Anaya
sa ve Adalet Komisyonunun raporu üzerinde iki 
lehte, iki aleyhte iki üzerinde konuşulmuş de
ğildir. 

BAŞKAN — Allahallah, 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 

— Söz almış 6 arkadaşın ikisi Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporunun aleyhinde konuşmuş 
olmalarına rağmen söz almış diğer 4 arkadaşı
mın Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
lehinde konuşmuşlardır. Binaenaleyh, üzerinde 
bir konuşma cereyan etmemiştir. Şimdi ismen 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, burada yine 
usul dışı bir hâdise zuhur ediyor, siz usulün dı-
şındasınız. 

Kifayet, yani iki lehte, iki aleyhte, iki üze
rinde konuşma konusunda Riyaset bir hataya 
düştü ise bu usul konuşmamzla siz görüşme
lerin o şekilde tashihini sağlamış olursunuz; 
ama kifayet verilmese idi. Bu beyanınız kifa
yetten sonra olmaz. Kifayet verildi. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan istical buyurmasalar mesele 
daha iyi vuzuha kavuşacak. 

Muhterem arkadaşlar, yine sayın Başkan 
buyurdular, dediler ki; «kifayet müzakere tak 
ririnin kabulünden sonra söz hakları olanları 
söyleyeceğim.» Kifayeti müzakere takriri oylan
dı, söz komisyona verildi. Komisyon başkanı 
komisyonun mensubudur. Müzakerelerde lehte, 
veya üzerinde konuşacak arkadaşlardan birisi 
değildir. Yine Başkan buyurdular ki; «en son 
söz bir üyenin olacaktır» diye. Burada üye
den maksat, hakkındaki rapor tetkik edilmekte 
olan üye değildir. Bu üyenin dışındaki bir üye 
dir. Çünkü, esasında bu üye nasıl olsa müda
faası sadedinde veya rapor hakkında konuşa
caktır. Binaenaleyh, bu üyeye söz verilmeden 
önce; ki bu sayın üye «ben en son konuşmak 
istiyorum» dediğine göre kifayeti müzakere tak
ririni mütaâkıp en son olarak bir üyeye söz ve • 
rildikten sonra hakkındaki rapor müzakere 
edilmekte bulunan üyeye söz verilir. Bu itibarla, 
usulü bir hata içinde bulunulmaktadır. Bunu arz 
eder muhterem Başkanlık Divanının bu hu-
susa iltifat buyurmasını rica eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim. Birinci 
sırada sayın Suphi Karaman aleyhinde konuş-
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tu, ikinci sırada sayın Ziya Termen üzerinde 
konuştu, sayın Erdoğan Adalı üçüncü sırada 
saym Turgut »Cebe aleyhte konuştu, beşinci sı

rada sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu üzerinde ko
nuştu, altıncı sırada sayın Rifat Öztürkçine de 
lehinde konuştu. 6 sayın üye böylece konuştuk
tan sonra kifayet oylarınıza sunulmuş ve Genel 
Kurul tarafından kabul edilmiştir. 

Bu ana kadar da bu görüşme usulü üzerin
de her hangi bir tartışma cereyan etmemiştir. 
Bu itibarla yapılan muamele usul içerisinde
dir. 

Şimdi, tüzüğümüzde bir hüküm daha var. 
Son söz sayın üyenindir hükmü. Bu hükümden 
maksat her hangi bir tasarı, teklif veya bir me
tin görüşüldüğü zaman son sözü komisyon, son 
sözü Hükümet âdeta noktalar gibi söylemesin, 
konuşmasın için konmuştur. Şimdi, komisyon 
adına Sayın Rendeci konuştu. Bundan sonra 
kendi rızası ile Sayın Acuner müdafaasını yap
mak üzere konuşacaktır. Şu görünüşü ile son 
sözü kim söylemiş oluyor? Komisyon mu? Ba
kan mı yoksa bir sayın üye mi? işte içtüzüğün 
icabı yerine getirilmiş oluyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — içtüzüğe ay
kırı. 

BAŞKAN — Şimdi usulü hepimizden iyi 
bilmesi lâzımgelen Sayın Atalay'ın itirazına 
uyarak diyelim ki; Saym Acuner'den sonra bir 
arkadaşa daha söz verdik. Bu da olur, bir mü
him hâdise zuhur etmez. Ama tüzüğü böyle de
ğiştirirsek, sonra başka bir gün bunalım içerisi
ne düşeriz. Gelin bu tüzüğü beraber koruyalım. 
Sebep yok. Bir arkadaş da konuşsa, iki arka
daş da konuşsa son söz sayın üyenin oluyor bu 
takdirde. 

EKREM ACUNER (Tabiî üye) — Söz alan 
arkadaşım beni yeniden itham edebilir, ona ce
vap verebilmek için en son söz benim olmalı. 

BAŞKAN — Değil, o zaman sonsuza doğru 
bunu itmemiz lâzımgeliyor. O halde kapatalım. 
Buyurun başkasına söz vermiyeceğim efendim. 
Yalnız usul yönünden bir önerge var. Şimdi Sa
ym Yıldız verdi, komisyona iadesini istiyor, ko
misyon iştirak etmiyor. Bunun üzerinde lehte 
aleyhte kısa bir konuşmadan sonra oylama ya
pacağım. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Gerekçe
yi açıklamak üzere söz verin. 

BAŞKAN — Gerekçesini açıklıyacaksınız. 
Bu usul ile ilgili, esasa girmiyeceği için son sö
zü zatıâliniz söylemiş olacaksınız, Saym Acu
ner. Saym Acuneri bilmem tatmin edebildim 
mi? 

EKREM .ACUNER (Tabiî üye) — Siz en 
son sözü bana mı vereceksiniz, benden sonra 
konuşanlara müsaade edecek misiniz? 

BAŞKAN — Saym Acuner, Tüzüğün 143 
ncü maddesine göre sizin müdafaa hakkınız var
dır ve bu hak Riyasetçe de mukaddes bir hak 
olarak tanınmaktadır. Bu hakkı istediğiniz yer
de kullanınız. 

SELÂHATTİN CiZRELiOĞLU (Diyarba
kır) — Saym Başkan, o saym üyenin müdafaa 
hakkıdır. 

BAŞKAN — E, işte son sözdür. (Millî Bir
lik sıralarından anlaşılmıyan konuşmalar) 

Efendim usul hakkında bir teklifiniz varsa 
Riyasetin anlayışını kısaca şöyle ifade edeyim. 

Aksine bir tatbikat istiyorsanız, aksine bir 
şey istiyorsanız lehte, aleyhte konuştururum, 
onu da oylarız, o da usul olur. 

Şimdi Saym Acuner'e söz verdikten sonra 
yalnız takrir üzerinde lehte, aleyhte ve takri
ri izah etmek üzere takrir sahibine söz verece
ğim ve neticede komisyon raporunu oylayaca
ğım. Bu usule itiraz vâki ise buyurun teklifini
zi bekliyorum, lehte - aleyhte söz vereceğim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Saym Baş
kan, takrirde dosyanın komisyona iadesi tale-
bedilmektedir. Eğer Genel Kurul bu takriri ka
bul ederse o zaman Ekrem Acuner 'in konuşma
sına lüzum kalmıyacaktır. bugün. Bu bakımdan 
öncelikle takririn neticeye bağlanması zarureti 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Acuner'in mü
dafaasını dinliyen Genel Kurul belki de bu mü
dafaa üzerine komisyona iadesine karar vere
bilir. Bu da akla gelebilir. Bu itibarla teklifini
zi böylece müzakereye va'zediyorum. Lehinde, 
aleyhinde söz istiyen iki saym üyeye söz vere
ceğim. 

Saym Ataklı evvelâ takririn muameleye 
konmasının usulî olduğunu beyan etmekte ve 
teklif etmektedirler. Lehinde söz istiyen saym 
üye?... Yok. Aleyhinde söz istiyen saym üye?... 
Yok. 

Saym Atakh'nm teklifini oylarınıza sunuyo
rum. Yani müdafaadan evvel Saym Yıldız'm 
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takririnin muameleye konması hususunu teklif 
ediyorlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bu usul 
meselesini de G-enel Kurulun kararı ile halle 
bağlamış olduk. 

Şimdi Sayın Acuner'i davet ediyorum efen
dim. 

EKREM ACUNER (Tabiî üye) — Benden 
sonra konuşacak var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sizden sonra da konuşacak 
yok, sadece takrir üzerinde konuşma olacak, 
başka yok. 

EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Hangi 
takrir? 

BAŞKAN — Sayın Yıldız'in takriri lehin
de - aleyhinde... 

SAFFET URAL (Bursa) — Aleyhinde ko
nuşulurken bir sataşma vâki olursa söz verecek 
misiniz? Veya suçlama?... 

BAŞKAN — Sataşma vâki olursa sataşılan 
kimseye söz hakkı her zaman doğar. 

EKREM ACUNER (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; eğer Türkiye'de 
hürriyet nizamı mevcutsa; basın, radyo ve ha
berleşme özgürlüğüne saygı duyulursa, eğer 
Türk Devleti insan haklarına dayalı bir hukuk 
devleti ise, eğer Türk basını tarafsız, kendi şe
ref ve ahlâk yasasına bağlı ise, eğer yasama 
dokunulmazlığımın kaldırılmasiyle ilgili olarak 
tanzim edilen ve Parlâmentoya gönderilen dos
yanın muhtevası yurdumuzun ve milletimizin 
kaderiyle gerçekten ilgili ise, bu kadar önemli 
bir konunun Türk kamuoyu önünde ve hakem
liğinde her türlü etkiden arınmış olarak Parlâ
mentomuzda tartışılması ve gerçeklerin kamu
oyunca öğrenilmesi yine en az yurt severliğin 
bir gereği olması icabeder. 

Ahlâkın, faziletin, tarafsız ve dürüst hare
ketin, hak ve hukukun, şeref ve haysiyetin ge
reği de budur. 

Bu sebeple kesif bir propagandayla şahsıma 
karşı girişilen itham ve isnatlara karşı bu kür
süden verdiğim cevaplar, Sayın Sıkıyönetim ko
mutanlıkları tarafından, her hangi bir mülâ
haza ile gizli, ya da açık da olsa sansüre tabi 
tutulmaz, radyonun Meclis saatinde anlamsız 
kesinti ve kırpıntılarına uğratılmaz, bâzı basın 
ve yayın organlarının sahipleri ve bâzı Parlâ
mento muhabirleri konuşmalarımı tahrif etme
den gazete ve dergilerinde yayınlatırlar. 

Bu teklifi yapmış olmama rağmen, kargı ta
rafın eşit şartlar içerisinde tartışmaları kabul 
etmiyeceğini biliyorum. Çünkü haktan ve hu
kuktan uzaktırlar. Çünkü beni itham edebilmek 
için Devlet organları eliyle yapılan işkenceleri 
Senato kürsüsünden açıklamak üzere gündem 
dışı söz talebim bâzı nedenler yüzünden Genel 
Kurul kararı ile önlenince, aynı konuda yaptı
ğım basın toplantısının gazetelerde neşri Sıkıyö
netim komutanlıklarının emir ve ricasiyle dur
durulmuş ; bunun üzerine yine aynı konu ile il
gili olarak Başbakan tarafından yazılı cevap
landırma kaydiyle verdiğim soru önergemin 
metninin de, aynı kademelerin müdahaleleriy
le, kamuya intikali önlenmiştir. 

Öncelik ve kesinlikle şu hususu Türk ka
muoyuna ve sizlere bildirmek isterim ki, yasa
ma dokunulmazlığımın kaldırılmasiyle ilgili ola
rak hazırlanan dosyada bana isnadedilmeye ça
lışılan suç fiilleriyle uzaktan yakından hiçbir 
ilgim ve ilişkim yoktur. 

Yine şu hususu kesinlikle söylemek isterim 
ki, yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasını 
emreden makamlar ve kişiler, dosyayı tanzim 
eden organ ve elemanları, düzmece rapor tan
zim eden Millî istihbarat Teşkilâtı ve yönetici
leri bu olaylarla ilgimin, ilişkimin bulunmadı
ğını en az benim kadar kesinlikle bilmektedir. 

O halde bu teşebbüsle elde edilmek istenen 
hedef nedir? Bu hedef tektir ve siyasidir. Dos
yanın hukukî veçhe ve muhtevasını bilâhara 
değerlendirmek üzere şimdi siyasi maksat ve 
hedefin açıklanmasına geçiyorum. 

Konuya girmeden evvel bir noktanın burada 
tesıbit ve tescili gereklidir. Eğer kamuoyu önün
de beni itham edenler şimdiye kadar görülme
miş şekilde şeref ve haysiyetime tecavüz etme-
seydiler bu kürsüden kendilerine karşı verece
ğim cevap da aynı dikkat, aynı itinayı ve aynı 
inceliği gösterirdi. Ne yazık ki henüz hükme 
dahi bağlanmıyan bu konu üzerinde en ilkel 
topluluklarda bile rastlanmıyan insanlık dışı 
saldırılara mâruz kaldığım için, beni meşru mü
dafaa durumuna iten bu itham ve isnatçılara 
karşı vereceğim cevaplar da, şüphesiz ki, en 
az onların kullandığı lisan ölçüsünde olacak
tır. 

Hele işkenceler yoluyla dosya tanzim edilme
si vâki olmasaydı, nezaket kurallarına aynen 
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itina gösterecektim. Bu durum karşısında ce
vaplarım, ağır olursa suç benim değil, günah 
benim değildir. 

Sayın arkadaşlarım, bir ülkedeki ihtilâlleri, 
iç savaşları, anarşileri, bozulan emniyet ve asa
yişi o ülkede iktidara sahibolan yönetici kad
rolar hazırlar. Tarihin değişmez hükmü budur. 
12 Mart muhtırasının da bu hükmü teyideden 
ifadesi böyledir. 

Bir ülkedeki siyasi buhranların temelinde 
ekonomik ve sosyal nedenler yatar. Sosyo -
ekonomik, sosyo - politik bilimlerin kuralları 
budur ve böyle kalacaktır. 

Ülkemizin genel güdümünden 1961 Anayasa
mıza göre tâyin ve tesbit edilen sorumlu kade
meleri şunlardır : 

Devletin başı ve bu sıfatla Türkiye Cumhu
riyetini ve milletin birliğini temsil eden Cum
hurbaşkanlığı ; 

İcra Kuvvetinin başı olan Başbakanlık; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin içhizmet Kanununa 

göre yükümlü kıldığı Cumhuriyetimizi korumak 
ve kollamakla görevli olan, Silâhlı Kuvvetleri
mizin barıştaki Başkomutanı Genelkurmay Baş
kanlığı ; 

Kendi özel kanununa göre yaptığı istihba
ratla genel güdüme ışık tutacak olan Millî is
tihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı; 

Ve nihayet yasama görevini yapan Parlâ-
mentomuzdur. 

Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Su-
nay'm teşvik ve desteklerine 6 sene gibi uzun 
bir müddet Başbakanlık görevini yapmış olan 
Süleyman Demirel mazhar olmasa idi; 27 Mayıs 
Devriminin milletimiz için mutlu bir ürünü olan 
Anayasamızı tam bir karşı devrimci görüşe sa-
hibolarak uygulamaya geçme cesaretini göstere
mezdi. Anayasada ön görülen reformları ya
par ve Parlâmentoyu bu yolda çalışmalara sevk; 
ve teşvik ederdi. Toplumumuzdaki sosyal ve 
ekonomik dengesizlikleri daha da artırarak ta
hammül edilmez hale getiremez, yurdumuzu bu 
nedenle de kanlı anarşik ortamlara sürükliye-
mez ve Cumhuriyetimizin geleceğini ağır bir 
tehlike içerisine atamazdı. Siyasi iktidarını sür
dürmek için, kendi beyanlarında da açıkladığı 
gibi, yasa dışı 200 000 kişilik sivil silâhlı bir ör
gütün kurulmasını teşvik edemezdi. Oy kaybet
me endişesine kapılarak yurdumuzun ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehlikeye so

kamaz, yurdumuzu Orta - Çağ karanlıklarına 
sürükleyecek olan irticaın hortlamasına göz yu
mamazdı. Mezhep çatışmalarını körükliyemez 
ve milletimizi ikiye bölemezdi. Banka kredile
ri yağma edilemez, ekonomik güc ve kaynakları
mızı iç ve dış sömürünün kucağına atamazdı. 
12 Marttan sonra da tesbit ve tescil edilen ve 
kurulan Hükümetin salahiyetli ağızlarından ela 
dile getirildiği gibi, yurdumuza ekonomik bir 
iflâsa sürükleyemezdi. Basınımızda da yer aldı
ğı gibi, Parlâmentoda pazar kurulamaz ve ka
mu oyunda bu nedenle Parlâmentonun haysiyet 
ve itibarına gölge düşüremezdi. Siyasi iktidarı
nı sürdürmek için milletimizi kanlı çarpışmalara 
itemez, genç nesilleri yasa dışı hareketlere sü
rükleyemezdi. ülkemizi ve toplumumuzu sos
yal ve ekonomik dengesizlikler nedeniyle başla
yan siyasi rejim buhranına itemez ve tümüyle 
Anayasamızı ihlâl ederek yurdumuzu 12 Mart 
ortamına getiremezdi. 

Eğer Sayın Genelkurmay Başkanımız eski 
komuta ilişiklerinin verdiği alışkanlıklar dola-
yısiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tahmin et
tiğim frenlemelerine mâruz kalmasaydı Cumhu
riyetimizi koruma ve kollama görevini bu ka
dar geciktiremezdi. 12 Mart muhtırasından bir 
ay kadar evvel Millî Güvenlik Kurulu toplan
tısı sonunda Hükümetin eylemlerini Silâhlı Kuv
vetlerimizin desteklediği şeklinde ifadesini bu
lan ve Türk kamu oyuna açıklanan Millî Güven
lik Kurulu bildirisini imzalamazdı. Ve yine mil
letimizin gözbebeği ve millî bekamızın teminatı 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizi kendi bünyesi içeri
sinde iç. huzursuzluklara sürükleyemez ve bu 
huzursuzluklar nedeniyle emekliye sevk edilmiş 
şeref ve haysiyet sahibi mensuplarını belli çıkar 
çevrelerinin tevcih ettiği ağır itham ve isnatla
ra mâruz bırakmazdı. Silâhlı Kuvvetlerimiz ya
nıltılmaz ve yurdumuzu anarşik ortamlara han
gi sorumlu kişilerin sürüklediği konusunda teş
his hatasına düşürüimez idi. 

Eğer MİT Müsteşarı Sayın General Fuat Do
ğu, çeşitli nedenlerle Sayın Cumhurbaşkanımı
zın iltifatlarına mazhar olmasa idi, Millî İstih
barat Teşkilâtımızı, Amerikan Merkezî İstihba
rat Teşkilâtının emir ve kontroluna terk ede
mezdi. MİT Müsteşarı, yönetiminden sorumlu 
olduğu teşkilâtımızı senelerdir yurdumuzda ce
reyan eden kanlı olayların tertipçileri durunıu-
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na düşürme şüphesini uyandırmaz ve yine yur
dumuzda senelerden beri süregelen faili meçhul 
siyasi cinayetlerin milletçe yapılan itham ve 
suçlamalarına mâruz bırakmazdı. Düzmece MİT 
raporları hazırlattırmaz, çoğunlukla suçsuz ve 
sorumsuz kişileri kötüleyemez ve kirletemezdi, 
özellikle aynı yoldaki hareketleriyle 12 Marttan 
sonra vaki olan, aydın kişilerin kütle halinde tu
tuklanmalarına sebebiyet vermezdi. Ülkemizde 
iktidara sahip kişilerin istek ve arzuları yönün
de gerçekten tuzak raporlar tanzim etmez, aynı 
konuda türlü kademelere gönderilen raporlar o 
kademelerin niyetlerine göre değişik, değişik 
tanzim edilmez ve böylece de yönetimden so
rumlu kademeleri yanıltamazdı. 

Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız 12 Mart 
Muhtırasından sonra yurdumuzu 12 Marta sü
rükleyen Süleyman Demirel'i sorumsuz görmese 
idi, 12 Mart Muhtırası esprisi ile eylem ara
sında çelişkiye düşmez ve hedefinden saptırıla-
mazdı. Süleyman Demirel, iadei itibar edemez, 
yeniden milletin kaderi üzerinde söz sahibi ola
maz, imalı da olsa, Silâhlı Kuvvetlerimize akıl 
öğretme ve yol gösterme cüretini gösteremezdi. 

12 Martı kendi arzuları istikametinde çeke
mez ve kendi sorumluluğunu Anayasaya yükli-
yemezdi. Senelerden beri arzulayıp da gücü 
yetmediği için değiştiremediği Anayasamızı 
kendi arzusu yönünde yapılacak bir değişiklik 
için 12 Mart Hükümetini kendi görüşü içerisine 
alamazdı. 

Bugünkü ortamdan yararlanarak kendine 
karşı olan Atatürk'çü ve reformcu güçleri, sin
sice, 12 Mart Hükümetine tasfiye ettirmek im
kânını elde edemez ve hattâ yeniden iktidara 
gelme heveslerini tekrarlayamazdı. 

Özellikle son günlerde cüretini daha da ar
tırarak halkımızı, ordumuza karşı silâhlı bir 
ayaklanmaya davet edemezdi. 

Ülkemize egemen olmak istiyen yüzyıllar bo
yu uluslararası sömürücü güçler ve onun yerli 
ortakları özellikle, 1960 Devriminden sonra yur
dumuza egemen olmak için son derece tehlikeli 
ve sinsice tertiplenen bir plânı uygulamaya geç
miş görünüyorlar. Uygulanmak istenen plân, 
plânın maksat ve hedefi tahminime göre şöyle
dir : 

1860 Devriminden sonra büyük bir fikrî uya
nışa kavuşan halkımızın hiçbir yabancı etki, 

katkı ve güdümünü kabul etmeden kendi millî 
kaderini kendisinin tâyin etmesi yönünde beli
ren millî şuurunu söndürmek, millet adına di
renme hakkını kullanarak 27 Mayıs Devrimini 
miletçe başarmış olan Silâhlı Kuvvetlerimize 
kendi millî eserini yine kendi eliyle boğdurmak, 
Anayasamızın uygulanmasını istiyen ve buna sa
hip çıkan ve Anayasamızda öngörülen reform
ların yapılmasını savunan, tümü ile 27 Mayısçı 
ve Kemalist güçleri sindirmek ve söndürmek 
ve bu güçler üzerinde müessir olabilecek kişile
ri bir tertiple kamu oyunun itibarından düşü
rüp, tesirsiz hale getirmek, ya da yok etmek... 

Plânın uygulanabilmesi için seçilen vasıta, 
görünüşe göre, değiştirilmiştir. Çünkü, şimdiye 
kadar kullandığı vasıta bir türlü başarıya ula
şamadığı için, bu seferki uygulamada tarihi bo
yunca yurdumuzda cereyan etmiş bulunan tüm 
ilerici hareketlere öncülük yapmış olan Ordu
muzu seçmiş olduğunu sezinliyorum. Dileğim 
odur M, bu oyun Silâhlı Kuvvetlerimizin şerefli 
ve yurtsever mensupları tarafından derhal an
laşılacak ve hiçbir zaman sömürücü güçler sa
fına itilme tuzağına düşmiyecektir. 

Sayın senatörler; inancım odur ki, Türki
ye'de kimsenin olamıyacağı kadar Kemalist, 
devrimci ve reformcuyum. Hiçbir yabancı etki, 
katkı ve güdüm kabul etmem. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Yaşa.. 
EKREM ACUNER (Devamla) — Sen de 

yaşa.. 
ŞaJhsi yapım ve karakterim icabı kimsenin 

uydusu 'olmam. 'Bağımsız, Sömürüşüz, ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bir bütün olan yurdumu
zun (huzur ve refaJhı ülküsüne bağlıyım. Bu ül
küm fve inancımdan 'dolayı da iftihar ve gu
rur duyarım. Değişmez yolum bu idi ve bundan 
sonra mücadelelerim de bu yolda olacaktır. 

Bâzı anılar vardır ki, közlerin doğrulanma
sına yardımcı olur. (Şimdi 8 sene evveline döne
rek o zamanın önemli kişileriyle yaptığım ko
nuşmaların öykülerini tekrarlıyayîm. 

iSayın Cunılhur*baişkanımız (Cevdet Sunay; Siz 
Genel (Kurmay Başkam iken, Anayasamızın ters 
doğrultuda uygulanmasına (başlandığını sezin
ce ve bir karşı devrimci hareketin tezahürlerini 
ayan - beyan görünce, size demiştim ki, «İSayın 
Generalim, Türkiyede 'tarihi oluşumun bir so
nucu olarak (birkaç sene sonra Cumhurbaşkanı 
olacaksınız. Ümidederim ki, tbu gidişatı değer-
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lendirerek ve'kendinizi bu yolda hazırlıyarak 
Cumhurbaşkanlığı kademesine gidinin. Eğer 
ters doğrultudaki eylemlere o kademeye geç
tikten sonra siz de katılırsanız ülkemize en bü
yük kötülüğü yapmış olursunuz. «Her halde 
o igün makamınızda size 'hitaben söylediğim bu 
sözleri bu (gün gibi 'hatırlıyorsunuz. 

Aradan seneler geçti. Uyarıma 'önem veril
mediğini ıgiörünce şimdiki Genel 'Kurmay Baş
kanımıza, Üçüncü Ordu 'Komutanlığı görevini 
deruhte ederken, Ankara Ordu Evinin salonun
da «Sayın Genel Kurmay Başkanımızı karşı 
devrimci güçler 'Cumhurbaşkanı seçtirme tertibi 
içindedirler. Bunda muvaffak olurlarsa yurdu
muz ve milletimiz için çok badireli günler ge
lecektir. Eğer elinizde bir imkân (mevcut ise bu 
gidişi 'önleyiniz» demiştim. Her halde Sayın 
Orgeneral Memduh Tağmaç 'bu görüşmeyi ve 
sözlerimi, uyarılarımı İhatırlıyorlardır. 

Gene aradan seneler geçti. 12 Mart (Muhtıra
sından bir ay evvel de 'Sayın Başbakan Nihat 
Erim'e Senatomuz kulisinde <bir sohbet esnasın
da iç ve dış siyasi koşulları değerlendirerek an
latmış ve şöylece sözlerimi bağlamıştım: «Tür
kiye'mizdeki (bugünkü »ortam, 12 Mart Muhtıra
sı biçiminde bir yönetime kaydırılma alâmet
lerini iyice göstermektedir. Bu el değiştirme
nin süresi 'zannederim ki, 1 - 2 ay kadardır. Eğer 
el değştirmeden sonra ülkemizde yönetimi eli
ne alanlar, Anayasamızın öngördüğü reform
ları süratle uygulamazlarda ve yurdumuzu bu 
ortam içerisine iten sorumluları ğörmemezlikten 
gelirlerse ve eylemlerinde ne sebeple olursa ol
sun yanılgıya uğrarlarsa, yurdumuz İçin çok 
badireli günler gelir» G-ene ümidederim ki, za
manımızın Başkanı bu sözlerimi bugün gibi 
ihatırlıyorlardır. 

Şimdi, 'bu uyarılan vaktinden çok erken 
yapmış bir kişi olarak, kaderin hazin tecellisine 
bakınız ki, uyarıma mulhatap olan kişiler, bâzı 
organlar vasıtası ile hazırlattıkları düzmece 
belgelerle beni bütün (bu olaylardan sorumlu 
tek kişi olarak suçlamaya kalkıyorlar. 

İşte, sayın arkadaşlarım, bu beyanlarımla 
Türk kamu oyu ve sizlere neden bu günkü yö-
neticeler tarafından şahsımın 'bir siyasi hedef 
olarak seçilmiş bulunduğunu bütün açıklığı ile 
anlatmaya çalıştığımı ümidindeyim. 

ıSayın arkadaşlarım, şimdi de dosyanın hu
kukî veçhe ve muhtevası hakkındaki görüşleri
mi açıklıyacağım. 

Ülkemizde son yıllarda cereyan etmiş bu
lunan anarşik olayların, dosyayı tanzim ettiren 
kişiler tarafından siyasi 'hedeflerini elde etmek 
için benimle ilgi ve ilişkisi kurulmak istenmiştir. 
Evvelâ bu ilgi ve ilişkinin kurulabilmesi için 
Sıkıyönetim kademelerinde gözaltına alınan ki
şilere, (Devlet organları eliyle işkenceler tertip 
ve tatbik edilmiştir. Haber aldığıma göre iş
kenceyi uygulıyanlar istanbul Emniyet Müdür 
Vekili .Salih Sora ile komiser Zekeriya va MİT'
in henüz teşhis edilemiyen elemanlarıdır. 

Şimdilik olayın şahitleri ise 'Sarp Kuray, 
Merkez Valisi Enver Kuray, Yargıtay üyesi Al-
tay Ömer Egesel. 

24 Haziran 1971 tarihli önergemde, 'Sayın 
Başbakandan bu insanlık dışı, hunhar ve vahşi
ce yapılan işkencelerin ne için, ne maksatla ve 
kimler tarafından yapıldığını sordum. Ve so
rumlular hakkında şimdiye kadar ne gibi bir iş
lem yapıldığının yazılı olarak tarafıma bildiril
mesini istedim. Henüz soru önergeme bir cevap 
almış değilim. 

insanlık dışı bu işkencelere rağmen müte-
şebfoüsler benim yargı organı önünde itham 
ve mahkûm edilmemi sağlıyacak belgeleri elde 
edememişlerdir. Tartipçiler emellerine vâsıl ola
mayınca güya ikinci, üçüncü ağızdan duya
rak, MİT ajanlarının dedikodu niteliğini ta
şıyan ihbarlarına müstenid ve hiçbir şekilde 
ciddî temellere dayandınlamıyan bilgilerle dos
ya tanzimi yolunu tercih etmek zorunda kalmış
lardır. 

BAŞKAN — Sayın Acuner, devam edecek
se izin istihsal edeyim. 

Yazılı konuşma 20 dakikadır. 
SUPHİ KAEAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, savunmanın izni olamaz. 
BAŞKAN — Lütfeder misiniz tüzüğün mad

desini. 'Ben hatırladığım kadarım söylüyorum. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 

Başkanım, 'savunmanın müddeti yoktur. 
BAŞKAN — Efendim Genel Kurul sükû

netle dinliyor. Esasen konuşma izni çıkacağına 
hiç şüphe yok. Ama usuli muamele yapmaya 
mecburum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bü
yük ekseriyetle kabul edilmiştir. Buyurunuz 
efendim. 
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EKREM ACUNER (Devamla) — Bu neden

le 'hakkımda tanzim edilen dosya hukuk dışı, 
yasa dışıdır. 

Sizlere ve kamu oyuna kesinlikle bildirmek 
isterini ki, emirle tanzim edilen bu dosyanın 
beni itham ötmek istediği suç fiilleriyle uzaktan 
ve yakından hiçbir ilgim ve ilişkim yoktur. Dos
ya ciddiyetten yoksun, isnad kabiliyetinden 
mahrum, suç emarelerinden dahi nasipsizdir. 
Böyle Ibir dosya hakkında söz söylemenin ve 
mütalâa Ibeyan etmenin değer taşıyacağı ka
naatinde de değilim. 

iSaym Başkan, 'sayın senatörler; 
Yüz yıllar boyu ülkemizde süre gelmekte 

olan ve yine yüzyıllar boyu süre gidecek olan 
bir mücadelenin öyküsünü bu vesile ile Türk 
kamu oyuna ve sizlere anlatmış bulunuyorum. 
Bu mücadele ülkemizde egemen olmak istiyen 
güçlerle ve onun yerli ortaklariyle, buna karşı 
çıkan güçler arasında cereyan etmektedir. Bu 
mücadele yelpazesinin hangi kanadında yer al
dığımı en kesin, en açık, en lözlü dille söyle
dim. Hakkımda tanzim edilen dosya da bu mü
cadelenin bir türü, Ibir tezahürü ve bir oluşu
mudur. Her devrin kuşağı kendisine düşen gö
revi yapmalıdır. Ancak, böylelikle gelecek ku
şaklara şerefli ve haysiyetli bir mücadelenin 
mirası devredilebilir. Eğer ben de, kendi kuşa
ğımın 'bana tevdi ettiği görevleri bir ölçüde 
de olsa yerine getirmişsem mutlu olurum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türk kamu oyunda son derece titizlikle giz

lenmeye çalışılan ve siyasi hayatımız için ibret 
teşkil edecek Ibir olayı tarih önünde ve bu kür
süden açıklayarak, 'sonucunu yine milletimizin 
vereceği hükme ve onun istifadesine terk ede
ceğim. 

Devletler arası siyasi münasebetlerin tanzi
minde, ülkeler millî çıkarlarını sağlamak için 
her türlü vasıta ve metodu kullanırlar. Düşünü
len ve uygulanan her yol bu amaç doğrultusun
da oldukça meşrudur, makbuldür. Hattâ bu uy
gulamalarda Devlet adamları ve devlet organ
ları kendi yasalarını dahi ihlâl ederler. Bu su
retle de ağır sorumluluk altına girebilirler. Bu 
münasebetlerle ilgili olarak cerayan eden olay
lar gizliliğini yitirdikten sonra, gelecek devlet 
yöneticilerinin istifadesine sunulmak üzere, bel
geleri ile birlikte tarihin hazinesine devredilir. 
Ciddî devlet adamları, olayın sonucundan do

ğacak bütün sorumlulukları taşımaktan şeref 
duyarlar ve neticeyi tarihin kendileri hakkında 
vereceği hükme terk ederler. Bu nitelikten yok
sun olanları ise, tam tersine bir yol izledikleri 
gibi, gerçeklerin bir gün ortaya çıkması ihtima
li karşısında da sorumluluğu bu olaylarla hiçbir 
ilgisi bulunmıyan kişi veya kişilerin üzerine ak
tarmaya ve bu suretle kamu oyunu yanıltmaya 
çalışırlar. 

înanç derecesinde tahminim odur ki, Hikmet 
Kıvılcımlı'nın kaçma ve kaçırılma olayı da bu 
tür olaylardan biridir. Çünkü, 12 Marttan he
men sonra ülkemizde birtakım ilgi çekici ulus
lar arası temaslar yapılmıştır. Bu arada Sayın 
Hükümet Başkanı yabancı ülkeleri ziyarete da
vet edilmiş, Makarios süratle Moskova yolunu 
tutmuş, karşılıklı olarak Kıbrıs konusunda 
açıklamalar yapılmış, bildiriler yayınlanmıştır. 
Hükümet Başkanının sorumluluğunda bulunan 
sıkıyönetim kademelerinin resmî beyanlarına 
göre, Hikmet Kıvılcımlı'nın yabancı ülkelerle 
ciddî ilişkiler ve irtibatlar kurduğunun tesbit 
edildiği kamu oyuna açıklanmıştır. 

Millî bir dâvamız olan Kıbrıs sorununun an
cak uluslararası bir çözüm yolu ile halledilebi
leceği inancı, milletçe bilinen bir gerçektir. Yi
ne uzun süren çabalar neticesi ekonomik yar
dım sağlamak ve Kıbrıs konusunda Sovyet Rus
ya'nın desteğini temin etmek için zamanın hü
kümetleri tarafından ne gibi bir fedakârlık ya
pıldığı ve tâvizler verildiği Türk ve dünya ka
mu oyu tarafından bilinmektedir. Kıbrıs konu
sunda bugüne kadarM, desteği kaybetmemek 
için, gizli örgüt eliyle Hikmet Kıvılcımlı'yi 
yurt dışına kaçırma olayının milletimizin şaş
maz tarihi yargısından gizlenmesi mümkün ola
maz. Hayatımda Hikmet Kıvılcımlı'yi ne gör
müş, ne tanımış, ne de kendisi ile her hangi bir 
aracı ile görüşmüş, konuşmuş bir kişi değilim. 
îşin en hazin ve en utandırıcı yönü, bâzı ulus
lararası siyasi hedeflerin elde edilebilmesi için, 
gizli örgütler eliyle icra edilen kaçırma olayı
nın, benim kamu oyu önünde itham edilmemin 
sağlanması için yine aynı sorumlu kişiler tara
fından sorumsuzca, şuursuzca kullanılmış olma
sıdır. 

Umarım ki, şimdiye kadar her türlü vasıta
ya başvurularak yanıltılmaya çalışılan Türk 
kamu oyu, artık gerçekleri öğrenmiş ve anla
mış bulunacaktır. 
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Tarih ve Türk kamu oyu önünde şimdiki 
Devlet yöneticilerine bir uyanda daba buluna
rak sözlerime son vereceğim. 

12 Mart muhtırasından sonra izlediğiniz yol 
yanlış ve isabetsizdir. En kısa zaman içerisinde 
tutumunuzu değiştirmeniz gereğine inanıyorum. 
Şayet tutumunuzda ısrar eder, 12 Mart bildi-
isi doğrultusunda yolunuza devam etmez iseniz, 
sürdüregeldiğiniz mücadelede yenik düşersiniz. 
Bu yenilginin bütün sorumluluğu sizlerin omuz
ları üzerinde kalır. Temennim odur ki, bu so
nuçtan yurdumuz ve milletimiz en az zararla 
kurtulmuş olsun. 

Bu kürsüden söz alan hatiplere de bir ceva
bım var. Ben dosyada en ufacık bir suçla ilgili 
olarak kendimi görmüş olsa idim, yasama doku
nulmazlığımın kaldırılmasını ben istiyecek ve 
Anayasa Mahkemesini bu durumda rahatsız da
hi etmiyecektim. Fakat, siyasi maksatla bir 
dosya tanzim edildiğini görünce, bu kararımdan 
vazgeçtim. Meseleyi Anayasa Mahkemesine gö
türeceğim. Yalnız, bana şeref ve haysiyet dersi 
vermek istiyen arkadaşlarıma derim ki, işken
celerle dosya tanzim edilip, bir parlâmento üye
sinin şeref ve haysiyetlerine tecavüz edildiği 
zaman, parlâmento ayağa kalkıp şeref ve hay
siyetini korumalı idi. 

Saygılarımla. (Millî Birlik sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu şu takriri ve
riyor ; arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Son söz üyenindirden maksat, son sözün Hü

kümet, Komisyon veya hakkındaki rapor mü
zakere edilen üyeden başka bir üyeye aidoldu-
ğudıır. Bu itibarla, son sözün bana verilmesini 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Şimdi tüzüğü tetkik ediyoruz. Son sözün 
üyeye aidolduğunu söylüyor. 56 ncı madde bu 
kadar. Anlaşılan Sayın Cizrelioğlu Sayın Acu
ner'in üyeliği hakkında şüpheye düşmüş olmalı. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Demagoji 
yapma, bir başkan böyle konuşmaz. 

BAŞKAN — Sayın Acuner, dokunulmazlığı 
burada kaldırılsa dahi üyeliği devam eder. Bu 
itibarla, üye ise size söz hakkı yoktur. Bu tak
riri muameleye koymama imkân yoktur. 

SALÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, buradan arz edebilir mi
yim 

j BAŞKAN — Buyurun. 
SALÂHATTÎN CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — «Son söz üyenindir.» seklindeki ifadeyi 
zatıâlinizin anladığı şekilde anlarsak, senatör 

I bir bakanın konuşmasından sonra her hangi bir 
üyeye niçin söz verilir? Senatör Bakan da bir 
üyedir. 

BAŞKAN — Hakkında rapor bulunan üye 
değildir, buyuruyorsunuz. Bu hükmü tüzüğün 

I neresinden çıkarıyorsunuz, bir madde zikreder 
misiniz? 

SALÂHATTÎN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, sırada bulunan üye, ken-

1 dişine isnatta bulunulan kişidir. 
BAŞKAN — Muameleye koyamıyorum, efen

dim. 
Saym Ahmet Yıldız'ın takririni kendisi izah 

buyuracaksa okundu, zabıtlara geçti, Buyurun 
Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym Baş
kan, sayın arkadaşlar; Çok önemli saydığım 
bir hususun yapılabilmesi için önergeyi sun-

1 dum, 
Bir gelenek kurulsun. Bundan sonra Cum

huriyet Senatosuna, yasama organlarına böyle 
dosyalar gönderenler öğrensin diye. Okuyoruz; 
dosyanın üstünde bir yazı var. Neler söylemi
yor? iki yazı var, birbirini kuvvetlendiriyor. 
içinde neler, neler var; diyor. Fotokopiler, bel
geler, her şey var. Açıyoruz hiçbir şey yok. Ar
kadaşlar, alay ediyor bu dosyanın üstündeki 
yazı ile içi. Üstünde şunlar var, tesbit edilmiş
tir. Tesbit edilmiştir ne demek? Bütün ifade
ler, bütün belgeler, bütün kanıtlar doğrulan
mış, içine girmiştir, diyor. İçini açıyoruz, hiçbir 
şey yok. Ekli fotokopi, ve saire... Tesbit etmiş 
ise, nasıl tesbit etmiştir? Bu dosya nasıl tesbit 
etmiştir, Sayın Acuner'in suçluluğunu, nasıl 
tesbit etmiştir? Yok orada bir şey. Sonra, ra
porun yazılışına bakıyoruz. Dehşet verici bir 
rapor, komisyonun raporu. İçinde öyle bir ifa
de var ki, yasama dokunulmazlığı sözünü işiten 
herkesi güldürür. Ne diyor? «Acuner'in ifade
sinin alınması için dokunulmazlığı kaldırılsın...» 
demek, dokunulmazlığı Sayın Komisyon böyle 
anlıyor, «ifadesinin alınması için dokunulmaz-

I lığı kaldırılsın» sözünü dünyada hiçbir hukuk-
I çunun sanıyorum kullandığına ilişkin örnek 
I gösterilemez, işte arkadaşlarım, bütün bunlar 
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gösteriyor ki, ciddiliği olmıyan, maksadı çok 
belirgin bir dosya var. Nasıl anlıyacağız, bu
nun ciddiliğini, maksadının kasıtlı bir yönde 
olduğunu? Göndereceğiz makamına; yahu, size 
bu dosyayı verenler ya hata ettiler, ya unuttu
lar veya alay ediyorlar bu organlarla. Üstünde 
bir yazı içinde hiçbir şey yok. Acemi erlerin 
adres yazıp, içine mektup koymadığı zarf gibi 
bir şey, bu. Böyle dosya gelir mi Meclise? işte 
diyoruz ki, böyle tutumu ciddilik dışı, bırakın 
içini bir dosya bu Meclise gelemez. Ve bütün1 

bunları okuduğumuz zaman açıkça, meydana 
çıkarılması gereken bir gerçek. Tabiî konuş
turmadığınız için, şurada bir iki saatinizi ala
caktım ama, konuşturmadınız ne ise. Şimdi 
amacını söyliyelim. Meydana çıkmıyor. Çünkü, 
dosyada bir şey yok. Ama, bu dosya bu çabası 
ile bir tertibin ©seridir. Açık bir tertiptir, bu 
dosya. Eski iktidarın bir tertibidir. Açıkça ve 
belirgin. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yap
ma yahu... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Komisyon 
Başkanı günlerce önce gizli gelen dosyayı, Ko
misyon konuşmadan verdi. Belli organlar yay
garayı kopardı. Sonra? Sayın Adalet Partisi 
Meclise pek gelmezken, bugün baktık, tam kad
ro... Bütün bunlar birşey söylüyor. Size bir de 
yazı okuyacağım, bu tertibi meydana çıkarmak 
için. 

i. CENAP EGE (Aydın) — Ben öyle bir 
şey görmüyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet, ba
kın ne diyor? Mahkeme değil bunu söyliyen 
arkadaşlar, mahkeme değil. Bir teknik servis, 
«Yukardan beri izah olunduğu üzere donanma
ya mensup askerî şahısların kendi aralarına al
dıkları bâzı diğer sınıf subayları ile toplantıla
ra katılan Tabiî Senatör ve mahkûm Hikmet 
Kıvılcımlı ile birlikte ve Dev - Genç ile ittifak 
ederek Türk Silâhlı Kuvvetleri içinde gizli bir 
cemiyet kurmak suretiyle silâhlanarak isyana 
hazırlandıkları tahakkuk ettiğinden,» bütün bu 
lâflar haber olabilir. Belirtiler olabilir, böyle 
bilgiler aldık denebilir. Bizde istihbaratta 
ömür geçirdik. Bütün bunlar yazılı ama, «ta
hakkuk ettiğinden», bu mahkeme kararı. Son
ra, «bu fiillerini kısmen tatbikata da intikal et
tirdikleri anlaşılması sebepleriyle,» anlaşılmış, 

intikal ettiğini biliyor, o servis. Hareketlerine 
uyan Ceza Kanunu maddelerini sayıyor. Kini 
bu ne bu? Her halde dosyada sizde gördünüz. 
Bunu hangi makam yazabilir? işte arkadaşlar 
diyoruz ki, eğer tertip değilse; biz inanıyoruz 
tertiptir, eğer değilse, o zaman bu dosyanın içi 
ile dışını birbirine uydurmak gerekiyor. Cum
huriyet Senatosuna böyle bir dosya gönderile-
miyeceğinin anlaşılması gerekiyor. Bunu hafi
fe alıp, «efendim dosya ne derse desin, madem
ki böyle söylendi, o da gelsin burada «tben do
kunulmazlığımın kaldırılmasını istiyorum» de
sin. Bunu çocuklar söylemez. Böyle bir dosya 
karşısında çocuklar söylemez. Dosyayı inceli-
yelim, diyoruz. Arkadaşlarım, eskiden «MDO» 
hikâyesi yönünden 5 Tabiî Senatörün dokunul
mazlığı kaldırılınca, biliyorsunuz aynı şeyleri 
burada söyledik. «Cumhuriyet Senatosunu kü
çük düşülmeyiniz, ciddîlik dışı bir dosya var
dır.» Gitti, Anayasa Mahkemesi, «biraz ciddî 
işlerle uğraşın» der gibi, bizi biraz sıkıntıya 
koyan bir karar verdi. Şimdi gene ondan daha 
az ciddî daha ciddîlik dışı bir odısya var. 
Eğer ciddî ise Önergemi kabul buyurun, Hükü
met Başkanlığı Başbakanlık, kimden gelmişse 
üstteki yazıda söylediklerini dosyanın içine 
doldursun. Neymiş, MİT'den gelmiş; oooo... Em
niyetten gelmiş, Genelkurmaydan havale edil
miş, öyleyse ciddîdir. Bu, hukuk mantığı değil 
bu. Delilleri yok, dayanakları yok, nerden ge
lirse gelsin. Oraya birisi göndermiş, getirir. 
Onları suçlamıyorum. Her yerden dosya gele
bilir. Başbakanlık; hepsi Başbakanlıktan gelir. 
MİT'den gelirse, Başbakanlıktan gelişten daha 
mı önemli. Hepsi Başbakanlıkltan gelir buraya. 
Tüzüğümüz, Anayasamız açık. Başbakanlıktan 
önemli bir makam olmadığına göre - Cumhur
başkanı ötesinde - her dosya oradan gelecek. 
Hepsine bakınca, aman efendim Başbakanlık
tan geldi, doğrudur bu diyelim ve bitsin. 

Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin ka
rarını arkadaşım okudu. Bunu da dinledikten 
sonra hâlâ ciddîlik için, içinde birşey yoksa, 
MİT'den geldi, bilmem nereden geldi diyerek 
ciddîlik türetmek bizim Cumhuriyet Senatosu
nun hukuk bilgisi olduğuna inandığım komis
yon üyelerine yakışmaz. 

Arkadaşlarım; «ifadesi alınması için», o lâfı 
geçiyorum, çünkü o lâftan çok utandım, «ifa-



C. Senatosu B : 83 

desi alınması için dokunulmazlığı kalksın» de
mek... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 

Anayasada var beyefendi, Anayasada var. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — «İfadesi 

alınması için dokunulmazlığı», bu gerekçe ile 
dokunulmazlığm kaldırılması. Böyle ciddîlik 
dışı bir dosyayı kararlarına dayanak yapamaz 
Cumhuriyet Senatosu. Onun için diyoruz ki, ge
riye gitsin. 

Efendim, arkadaşlarım burada örnekler ve
riyor, örnekler tutmuyor. Sayın Demirel'e ko
misyon kurulsun diyorsunuz, buna demiyorsu
nuz. Oradaki deliller köye kadar gitti. Orada
ki belgeler ayyuka çıktı. Rakamlar, makam
lar, bankalar, arsalar, milyonları sayıldı. Belki 
doğru değil, başka. Ama, bütün Türkiye bun
larla doldu. Raporlar var, dosyalar geldi, ban
ka muameleleri de dosyalarda yazılı. 

SAFFET ÜRAL (Bursa) — Komisyon Baş
kanı çekildi. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Komisyon 
Başkanı zorlandı, çekildi, sözcüsü partiden 
atıldı. E.. Bunlar kanıttır ama, her halde «Ben 
birisinden işittim» demek kanıt değildir, işte, 
bu arkadaşlarım büyük bir plânın parçası ol
duğu için üzerinde duruyoruz. Bu basit bir şey 
değil. Büyük bir plânın parçasıdır. Siyasal olu
şumu önleme çabasının bir belgesidir. Silâhlı 
Kuvvetler, 1927 Anayasası, Tabiî Senatörlere 
karşı düşman kampanyasının bir oyunudur. 
Bunları birbirine kırdırma çabasıdır. Tabiî Se
natörlere olan hıncın bir ifadesidir. Suçlular 
hesap soruyor, sorduruyor. Silâhlı Kuvvetleri 
12 Mart Hükümetine âlet ediyor. Dosyada bun
lar bulunmazsa bunları söyliyeceğim. Hükümet 
de bunlara âlet olmasın ve çıksın meydana. 
Evet, arkadaşlarım çok ciddîdir diyorum. Amaç
ları büyük, çok tehlikeli, çok zararlı amaçlar 
ama. Bunlara karşı savaşmak bizim için de na
mus borcudur. 12 Martı alkışlıyanlar, «bravo» 
dediklerimiz oluyor diyenler, susturulacak, do
kunulmazlıkları kaldırılacak, bastırılacak. Bir 
merhamet yüzünden hesap vermiyen suçluların, 
adamlarına hazırlattıkları dosyalarla biz «hay
di mahkemeye gidelim» diyeceğiz. 

Arkadaşlarım, sözümü bitirirken diyeyim ki, 
Dante bugün yaş as a idi ilâhi Komedisini bu 
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I durumdan çok daha sönük bulurdu. Demirel'in 
komisyon dahi kurulmamasına oy veren arka
daşlar, elbette burada oy verirken ellerini vic
danlarına koyacaklar. Ben de bakacağım, elle
rini nereye götürüyorlar. Saygılar sunarım. 
(Millî Birik Grupu ve (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor aleyhinde? Yok. Raporu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan önerge
yi oylayınız. 

BAŞKAN — Pardon, Sayın Yıldız'm, izahı
nı da şimdi yapmış bulundukları önergelerini 
oylarınıza sunuyorum. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, yani dosyanın iadesi mi? 

BAŞKAN — Dosyanın komisyona iadesini, 
evet efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Ataklı, buradalar mı efendim? Sayın 
Özgür? Buradalar. Sayın Karaman? Buradalar. 
Sayın Yıldız? Buradalar. Sayın Çelebi? Bura
dalar. Sayın Şükran özkaya? Buradalar. Sa
yın Refet Aksoyoğlu? Buradalar. Sayın Osman 
Koksal? Buradalar. Sayın Yurdakuler? Bura
dalar. Sayın Kadri Kaplan? Buradalar. Sayın 
Karavelioğlu? Buradalar. Sayın Tunçkanat? 
Buradalar. Sayın Ersü? Buradalar. Açık oya 
konulmasını teklif etmişlerdir. Tüzüğün hük
müne uygundur. Sepet kürsüye konacak ve ad 
okundukça muhterem arkadaşlarım gelmek su
retiyle oylarını sepete kullanacaklardır. Beyaz 
oy komisyon raporunun kabulü... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ad okun
mak suretiyle yapalım. 

BAŞKAN — işte, açık oyun başka tarifi 
yok M... 

SAFFET URAL (Bursa) — isim okunmak 
suretiyle. 

BAŞKAN — Efendim... 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ad okun

mak suretiyle yapalım. 
BAŞKAN — Teklif yaparsanız olur efen

dim. Teklif yapın. Yazılı olduğu zaman açık 
oya müracaat edilmesini istiyorlar. Açık oyun 
tüzükte yazılı bir şekli var. Kaideten ona mü
racaat edilir. Hilafı isteniyorsa, teklif edilir. 
Buyurdunuz, ben de şey yapayım. İsim okumak 

ı suretiyle.... 
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NAHİT ALTAN (Çanakkale) — «Evet,» 
«Hayır» şeklinde Sayın Başkan. Teklif ediyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, okuyalım efendim. 
Bir de takrir geldi. «Açık oylamanın ad 

okunmak suretiyle yapılmasını arz ve teklif 
ediyorum.» Usulen bir de oylıyalım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı) 
BAŞKAN — En son isim de benim ismim; 

«Macit Zeren Riyasette şimdiye kadar oy kul-

I lanmadım. Efendim, açık oylamanın sonucunu 
I arz ediyorum. 119 sayın üye oylamaya iştirak 
S etmiş; 91 kabul, 27 ret ve bir çeMnser oy kul-
I lanılmıştır. Böylece Anayasa ve Adalet Komis-
! yonunun üzerinde konuştuğumuz dokunulmaz-
j lığın kaldırılmasına ilişkin rapor kabul edil-
\ mistir. 
S 
[ 6 Temmuz 1971 Salı günü saat 15,00 te top-
I lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
! 
! 
! Kapanma saati : 22,00 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere memur atanmasına dair, yazılı soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Haluk N. Arık'ın 
cevabı (7/785) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 22.5.1971. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi 

Ahmet Nusret Tuna 

Yeni Hükümetin güven oyu almasından son
ra 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden hangi memurlar; 
(idare Meclisi azaları dâhil) nereye ve nasıl bir 
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevk 
edilen, istifa eden, müstafi sayılan ve hizmet 
dışında bırakılan kimlerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Zatişleri Müdürlüğü 

iSicil 
Sayı : 24-B/4785-8397 

Ankara 30 . 6 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 16 . 6 . 1971 tarih ve 4383 sayılı ya

zımız. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere 
atanan ve ayrılan memurlar hakkında vermiş ol
duğu yazılı soru önergesi üzerine, Bakanlığımız ve 
Bakanlığımıza bağlı DHMî Genel Müdürlüğün-
de atama ve ayrılma olmadığı, ayrıca Bakan
lığımıza bağlı diğer Genel Müdürlüklerden 

I TCDD, PTT ve Uçak Servisi Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüklerindeki değişiklikler ilgideki 
yazımız ve eki listeyle bildirilmişti. 

Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlüğü 
ise, hususi hukuk hükümlerine tabi olup, 657/ 
1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bir 
ilişkisi bulunmamakta ve bu ortaklığın idare 
Meclisi azaları arasında da herhangi bir deği 
siklik olmamıştır. 

Ancak, yazılı soru önergesinde belirtilen ta
rihten sonra Ortaklık Genel Müdürü Nurettin 
Erguvanlı evvelce ilgideki yazımız ekinde gön
derilmiş bulunan listede gösterildiği gibi TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Müşavirliğine atan
mış ve mezkûr ortaklığın İdare Meclisince, ye
rine ihsan Göksaran getirilmiştir. 

Ayrıca, yukarıda bahsedilen ortaklık şube 
müdürlerinden Personel ve ISosyal işler Müdürü 
Melih Göktan'm genellikle vazife ifasının tat
min edici olmaması gerekçesiyle sözü geçen 
ortaklığın idare meclisince işine son verilmiş 
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ve yerine bu Genel Müdürlük Müşaviri Hilmi 
Dura atanmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Halûk N. Arık 

Ulaştırma Bakanı 
3 . 6 . 1971 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Vite
si Ragıp Üner'in, Hürriyet Gazetesinde yayın
lanan bir yazıya dair yazılı soru önergesi, ve 
Çeüısma Bakam Atilâ Sav'ın cevabı (7/798) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Kontenjan Senatörü 

25 Mayıs 1971 tarihli Hürriyet Gazetesinin 
ikinci sayfasında Almanya'da Nürenberg- MA..N. 
Fabrikasında çalışan işçilerimizin bir mektubu 
yayınlandı. Mektupta yabancı işçilerin 900 Türk 
işçisinin 600 Mark ücret aldığı; Alman'1 arın 
Türk işçilerine «domuzlar» diye hitabettiği ya
zılmaktadır. 

Bakanlık bu konuda bir araştırma yapmış -
mıdır. 

T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 29 . 6 .1971 

Özel 
Sayı : 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 6 .1971 tarih ve 11376 -10645 - 7 756 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra

gıp Üner'in, Hürriyet Gazetesinde yayılanan bir 
yazıya dair yazılı soru önergesine verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. Saygılarımla. 
Atilâ, Sav 

Çalışma Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra
gıp Üner'in Hürriyet Gazetesinde yayınlanan 
bir yazıya dair yazılı soru önergesiyle ilgili not 

Hürriyet Gazetesinin 25 . 5 . 1971 tarihli 
nüshasında yayınlanmış bulunan «Bizlerle İl
gilenin» başlıklı yazının nesrini mütaakıp, Ba
kanlığımızca mahallinde gerekli inceleme yap
tırılmış ve alman sonuç aşağıda arz edilmiştir. 

1. Münih Çalışma Ataşe Vekilinin 16.6.1961 
tarihinde MAN Fabrikası personel müdürü ve 
kısmı âmiri ile yapılan ve işçilerimizin de hazır 
bulunduğu bir toplantıda, anılan işyerinde şim
diye kadar sadece 1 Türk işçisinin işe başladık
tan sonra devamlı olarak istirahat aldığına na
zarı dikkati çekmiştir. Bunun diğer arkadaşla
rına kötü misâl olmaması düşüncesiyle ve kar
şılıklı anlaşma ile arılan işçinin mukavelesi fes
hedilerek temiz kâğıdı verildiği tesbit edilmiş
tir. Buna görs isçilerin para mukabilinde çalış
ma mukavelesinin feshedilerek temiz kâğıdı ve
rildiği iddiası varit değildir. 

2. MAN Fabrikasında çalışan Türk işçileri 
iki grupta mütalâa edilebilir. Birinci grup iş
çiler akortla çalışmakta ve dolayısiyle mukave
lelerin deki esas ücretten fasla ücret almaktadır
lar. Mukaveleleri sona eren ikinci grup işçiler 
ise, işverenle anlaştıkları ücreti almaktadır
lar. 

3. Adı gezen firma yetkililerinin de katıl
dığı toplantıda konuşulanların Hürriyet Gaze
tesinde. rr?lRrnberç,'teki MAN Fabrikacında ça
lışan Türk işçileri tahkir ediliyor, bizlerle ilgi
lenin» başlığı altında çıkan yazı da bahis konu
su edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak top
lantıda bulunan isçi vatandaşlarımız, kendileri
ne yazıda ileri sürüldüğü gibi bir hakarette bu
lunulmadığım ; söz konusu yasının, maksatlı ki-

| silerce yazdırılmış olabileceğini ve hakikatle il-
\ gisi olmadığını söylemişlerdir, 

* - * • 
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5434 sayılı Türîdye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerini: ı kaldırılmasına dair kanun tasarısının 2 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekiıı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KAEAHİSAB] 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 12ö 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 2 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 55 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Cemalettin Inkaya { GAZİANTEP 
Nöjat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddiıı Y'ılma.ztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar ' 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek ' 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Özftürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça / 

1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKAEYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Eıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem A«uner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanııllalı Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Seeai O'Kan 
Mehmet üzgün eş (R.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) . 

AFYON KARAHÎSÂB 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UBFA 
1. Etem Karakapıcı 
Haaan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddedenler] 
BURSA I GAZİANTEP 

Saffet Ural Salih Tanyeri 

Halil Goral 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan / 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

[Oya katılmıyanlar] 
KAHS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Baruteuioğhı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

SİVAS 
Adil Altay 

TOKAT 
Zihni Betü 

ZONGULDAK 
Tank Remsri Baltan 
Ahımet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıner 
Kasım Gülek 
Ragıp Ün©r 
Âdil Ünlü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fericl Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile! 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELSS 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap GKİYeaç 
Mehmet İsmen 
Fahri KJorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-ımnuna ek ve geçici maddek 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerini :ı kaldırılmasına dair kanun 

maddesine verilen oyların sonucu 

eklenmesine ve 
;asansmm 7 noi 

(Madde kabul edildi.) 

TABİÎ ÜYELER 
Kefet Akaoyoğlu 
ftmacullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
$uphi Karaman 
Kamil Kararelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Salâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 128 

Kabul ederJjer • 12(3 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 53 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarheah 

BILECÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtserer 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

ÖÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Delirdi 

İSPARTA 
Mustafa Güleü&il 

BURSA i I Ç E L 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇAR KIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şerket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 

Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gfûndoğaıı 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkcin® 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Haser 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İşeıen 

KONYA 
Osman Nuri Canpola 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î- Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Âbdurrahman Bayar 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
îîaldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
T'm Hisan Bingöl 
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NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

TABİİ ÜYELER 
Skrttsa Acuner 
Muoip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplaıı 
Semi O "Kan 
Mehmet ÖKgüneş 
(B.) 
Ahmet Yıldın: 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

SAKARYA 
Osman Salilıoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Seftt Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin. öztürk 

TEKİRDAĞ 
flayri Mnmouoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Kar&kapıeı 

[Reddedenler] 
AYDIN j GAZİANTEP 

Halil Goral | Salih Tanyeri 

[Oya kahlmıyanlar] 
AYDIN 

I»kender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BURSA 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaea 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay§oy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

IZMÎR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

, KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakır Ağaııoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

Hasan Oral 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

Sadık Artukmaş 
îgmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
T^rık Remsi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadk 

UŞAB 
Mehmet Faik At ayar t 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Oeraan Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Snad Hayri Ürgüplü 
(î.) 

[Aç%k üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand-ğı. Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bası hükümlerinin 

maddesine verilen 
kaldırılmasına dair kanun 

oyların sonucu 
tasarısının 8 nci 

(Madde kabul edildi) 

TABİİ ÜYELER 
Mı&eip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
V®hbi Ersü 
Stipid Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Mıaz a ffer Yur d akul e r 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııocak 

A (T İı İ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALY'A 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üy© e 
Oy ver 

Kabul e d 

ayısı : 183 
cai@r : 125 
:aîer : 124 

Reddedenler : 1 
Çekini 

Oya katıl mıy 
"rier : 0 
i alar : 5 fi 

Acık üyelikler : 2 

[Kahal edenler] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sark e alı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

B I T Î J İ S 
0 rlıa n Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yraşar Güle-z 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınoyliuk 
İ. Sabri Çağlayangil 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM . 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoloy 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

! Mümin Kırlı 
1 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
F&vzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Bt#m Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçûk 

MARDİN 
Abdurralıman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyaı Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
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Bekir Sıtkı Baykaî 
Şevket Koksal 

KİZİ] 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğhı 

TABU ÜYELEK 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kanlan 
Seaai O'Kan 
Mehmet Özgiiııe>ş (B.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünalcb 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeven (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Be kat a 
Turgut Cebe 
Man sur Ulu soy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

o i i .ı •_• ı 

Abdurranman Kavak 
SİNOP 

Nâzını înebeyli 
SİYA S 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
kil Altıntaş 

8 TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
M®hm©t Faik At&jurt 

YOZGAT 
| Sadık Artukmaç 
I ismail Yeşilyurt 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Oya katûmıy anlar] 
BURSA 

Saffet Ura! 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

GİRESUN 
Sabah? ttin Orhon 
İhsan Topaloğlu. (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gün doğan 

İZMİR 
Beliğ" Beler 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

Y. Ziya Ayrım (İ. A.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barotçruoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SÎYAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zilini Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıne^ 
Kasım Gülek 

Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Eteni Karakapıeı 

YAN 
Fe,rid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
A.hmet Demir Yüce 

CUMHURB AŞKAJNTN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridıtn Cemal Erkin 
Yahap Güvene 
Mehmet ismen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzü/n 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

— 730 — 



C. Senatosu B : 83 2 . 7 . 1971 O : 1 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının 9 ncu 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçjh-
oğlu 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katı İmi yanlar : 59 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin Iııkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâ edilin Yılm aztü rk 

BURDUR 
ü. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangi] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cıner Ucuzal 

. GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip üzdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Caııpoiat 

Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. E tem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 
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NlĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

OEDU 
SelâhövJin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABÎ1 ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet (tegüneş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ün aldı 
(Bşk.V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulrsoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Ab dur rahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

[Reddedenler] 
BURSA 

Saffet Ural 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

, İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

[Açık w 
Eskişehir 
Sivas 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

y elikler] 
1 
1 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER: 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü (İ.) 

Yekûn 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Kâmil Karavelioğlu 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuııçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekm 
Mehmet Ünaldı 

ADIYrAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Yiğit Köker 
İsmail Yreti§ 

ANTALYrA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTATO 
Fehmi Alpaslan 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 110 
Kabul edenler : 108 

Reddedenler : i 
Çekinserler : i 

Oya katılmıyanlar : 71 
Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
AYDİN 

Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Cem alettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçiııe 

IZMÎR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersaaı 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
-Vbrb.rrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

i Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım îmebeyli 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Sezai O'kan 
M elim et Öz gün eş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AMASYA 
Macit Zer en (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğnz Bckata 
Turgut Cebe 
Türkan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

SİY AS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
i l i Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Çekinser] 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

[Oya katılmıyanlar] 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (İ. Â.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kaipaklıoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

AMASYA 
Doğan Barutçuoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüoe 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Âdil Ünlü 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎYAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Fer id Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 

Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 

Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Omal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 

[Açık üyelikler} 
Eskişehir 
Sivas 

Zerin Tüzün 
i tagı p ün er 

Suad Hayri UrgrüpÜ 
(İ.) 

Yekûn 

»>«-<:< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1971 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

•1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
•seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . —• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
•Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/438; C. Senatosu 1/1217) (S. Sa
yısı : 1605) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiycn önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Ozden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

5. — Cumhuriyett [Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 2)9 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 121 . Ilı . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

7. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karmıa Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

•8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
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teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 6 . 1971) 

11. •— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . Ü971) 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/487; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1240) (S. Sayısı: 1589) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1971) 

X 13. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/489; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1241) (S. Sayısı : 1590) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 .1971) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek
rem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/1031) (S. Sayısı : 1606) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kâmil Akman hakkındaki ölüm ceza
sının yerikıe getirilmesine dair kamun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo

nu raporu (M. Meclisi 3/46; C. Senatosu 2/316) 
(S. Sayısı : 1592) (Dağıtma tarihi : 29.6.1971) 

2. — Kemal Uluköylü hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/47; C. Senatosu 
2/317) (S. Sayısı : 1593) (Dağıtma tarihi ; 
29 . 6 . 1971) 

3. — Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/45; C. Sena
tosu 2/318) (S. Sayısı : 1594) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

4. — Mahmut Yel hakkındaki ölüm 
eczasının yerine getirilmesine dair kaimin, tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/51; C. Sena
tosu 2/319) (S. Sayısı : 1595) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

5. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kaamun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/159; C. Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

6. — Faik Yartekli ve Kadriye Partici hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisinıce kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu M. Meclisi 
3/204; C. Senatosu 2/321) (S. Sayısı : 1597) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

7. —• Hacı Ahmet Ton ya hakkındaki ölüm. 
cezasının yerine getirilmesine dair ka/nıuın tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi' 3/233; C. Sena
tosu 2/324) (S. Sayısı : 1598) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

8. — Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/280; Cumhuriyet. 



Senatosu 2/326) (S. Sayısı : 1599) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1971) 

9. —• Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/44; Cumhuriyet Senatosu 2/327) (S. Sa
yısı : 1600) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

10. — Ahmet Balıkçı haikkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/258; Cumhuriyet 
ıSenatosu 2/325) (S. Sayısı : 1601) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1971) 

11. — Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/52; Cumhuriyet Sena
tosu 2/328) (S. 'Sayısı : 1602) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

12. — Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/291; Cumhuriyet Se
natosu 2/329) (S. Sayısı : 1603) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

13. — Mehmet Karabaş (Karataş) hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/388; 
Cumhuriyet Senatosu 2/330) (S. Sayısı : 1604) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1606 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3 /1031) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-4676 
11 . 6 . 1971 

Konu : Ouıımuriyeit Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem 
Acuner'in yasama dokunulmazlığı. 

CUMHUEİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Silâhlı isyana teşvik, tahrik, teşebbüs, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmeye, memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel nizamları devirmeye ma
tuf cemiyet kurmıak, Türk Ceza Kanununusı 146 ncı maddesini ihlâl suçlarından sanık Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı ve arkadaşları ile ilgili olarak Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığınca 
yapılan kovulşturma sırasında bu olaya Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acumer'im de 
ilgi ve iştiraki tesbit edilmiş olduğundan bahsi le, adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Genelkurmay Başkanlığımdan 
alınan 10 . 6 . 1971 tarihli ve AD. MÜŞ : 7130/1311 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği iki dosya, 
dizi puslasiyle birlikte bağth olarak sunulmuştur. 

Gereğime müsaadelerini rica ederim. 
Nihat Erim 
(Başbakan 

T.C. 
Genelkurmay Başkanlığı 

Ankara 
Ad. Müş : 7130-71/1311 

Çok gizli 

10 Haziran 1971 

Konu : Yasama dokunulmazlık
larının kaldırılması 

Başbakanlığa 

İlgi : ist. Sıkıyönetim K. lığının 8.6.1971 gün ve Ad. Müş. : 1971/1103 sayılı yazısı : 
Silâhlı isyana teşvik, tahrik, teşebbüs, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerimde tahakkü

münü .teaiis eStmıeye, memlekiöt içinde .müesses iktisadi ve sosyal temel nizamları detvtirmieye mâftuf eemiiyet 
kurmak, Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesini ilılâl suçlarından sanık Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve 
arkadaşları ile ilgili olarak Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığınca kovuşturma yapılmakta
dır. 

Derinleştirilen kovuşturma sırasında bu olayla Tabiî Senatör Ekrem Acuner ile Güven Partisi 
eıski milletvekili İrfan Solmazer'in ilgi ve iştirakleri tesbit edilmiş olup, yeterince evrakın fotokopi 
ve suretleri ilişikte sunulmuştur, 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nei maddeleri 
gereğince Tabiî Senatör Ekrem Acuner'in dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını takdirlerine arz ederim. 

Genelkurmay Başkanı namına 
Nihat TULUNAY 

Orgeneral 
II. Başkan 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 22 . 6 . 1971 

Esas No. 3/1031 
Karar No. 66 

Yüksek Başkanlığa 

Silâhlı isyana teşvik, tahrik, teşebbüs, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmeye, memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel nizamları devirmeye ma
tuf cemiyejt kuran ak, TCK nun 146 ncı maddesini ihlâl suçlarından sanık Dr. Hikmet Kıvılcımlı 
ve arkadaşları ile ilgili olarak Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığınca yapılan kovuştur-1 

ma sırasında bu olayla ilgi ve iştiraki tesbit edilmiş olduğu bildirilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ekrem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 11 Haziran 
1971 tarihli ve -6/2 - 4676 (sayılı yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Başkanlığın 15 Haziran 1971 tarihli havalesi ile Komisyonumuza intikal etmiştir. 

Cımi'lmriiyeit Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 neı •maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dai
resinde işleme tabi tutularak, Kotmilsiyonumuzun ilk toplantısında, yasama dokunulmazlıkları 3 
numaralı Alt Komisyonu olmak üzere bir Alt Komisyon kurulması kararlaştırılmış ve dosya bu 
Alt Komisyona tevdi edilmiştir. 

Alt Komisyonun 18 Haziran 1971 tarihli ve Esas 3/1031; Karar 2 sayılı raporunda adı geçeri 
üyenin dinlenildiği ve dosyanın tetkik edilerek gerekçeli raporun çoğunluğun oyu ile karar al
tına alınarak Komiısyonuımuza iade edildiği görülmekle. 22 Haziran 1971 Itarihli Komisyon günde
mine alınmıştır. 

Komisyonumuzun 22 Haziran 1971 günlü toplantısı, Komisyonumuz salonunda açık olarak baş
lamış ve yasama dokunulmazlıkları 3 numaralı Alt Komisyonundan gelen 18 Haziran 1971 ta
rihli ve esas 3/1031; karar 2 sayılı ve 'gerekçeli rapor okunmuştur. 

İçtüzüğün 139 ve ımütaakıp maddelerindeki hükümlere uygun olarak müzakerelere başlanıl
mıştır. Başbakanlıktan gelen dosya ve ekleri ile Komisyonumuzca karar altına alman bâzı şahit 
ifadeleri de okunmuştur. 

Görüşmeler sırasında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen üye iki defa dinlenilmiş 
ve Komisyon üyeleri ile Cumhuriyet Senatosu üyeleri de konuşmuşlardır. 

Görüşmelerim sonunda Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına salt çoğunlukla karar vemlmiştdr. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 140 inci maddesinde öngörüldüğü üzere, 
Tabiî Üye Ekrem AeunerUn yasama dokunulmazlığının kaldırıılunasına dair olan talebi, 

a) İsnadın ciddiyeti, 
b) Talebin maksatlara dayalı olup olmadığı, 
e) Soruşturana konusu fiilin kamu oyundaki etkisi, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 1606) 
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d) Üyenin şeref ve haysiyetinin korunması, yönlerinden tetkik ve mütalâa ederek; 
a) Dosyanın İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Adlî Müşavirliği tarafından, MİT, Emniyet 

Genel Müdürlüğünün lilgli teşkilâtları ve nihayet bizzat Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili teşkilât
ları marifetiyle ve büyük bir titizlik, gizlilik ve güvenlik içinde yürütülen çalışmalar sonucu elde1 

edilen bilgilere dayanılarak hazırlanmış olması nedeni ile isnadın ciddî kabul edilmesi gerektiğini, 
b) Adı geçen üyenin olaylara olan ilgi ve iştirakinin, siyasal etkiler dışında bulunan İstan

bul Sıkıyönetim Komutanlığı Adlî Müşavirliğince ileri sürülmüş ve isnadolunan fiilin de Türk 
Devletlinin varlığına, bütünlüğüne ve Anayasa düzenime karşı eylemlerle ilgili ve bunlarda iştiraki 
olması sebebi :ile de siyasal istismardan «söz etmenin yerinde kalbul edilemiyeceğirii, 

c) Türk Devletinin varlığına, bütünlüğüne ve Anayasa düzenine karşı olan -eylemlerin kamu 
oyunda ne derece geniş ve 'derin etkilere sebebolduğunum tartışıma konusu yap iknasına dahi mahal 
bulunmamış ve ülkemizin halen içinde bulunduğu ortamın yeterli misal Iteşkil edeceğini, 

d) Türk Devletinin varlığına, bütünlüğüne ve Anayasa düzenine karşı olan eylemlerde, Cum
huriyet (Senatosunun bir sayın üyesinin isminden söz edilmesinin şeref ve haysiyeti yönünden ne 
derece ters düşeceğini, örseleyici olacağını ve ayrıca üyelik sıfatını mevcut nizamın varlığının te
melini ıteşkil eden Anayasadan ve onun yapıcılığından alan bir üyenin hakkında böyle bir iddianın 
tetkik ve tahkik edilmemesi o üyeyi daimî bir şüphe altında bulunduracağı ve bunun da o üyenin 
haysiyet ve şerefini rencide edeceği kanaati ile dökunuknazlığmm kaldırıknası ille üyenin şeref ve 
haysiyetlinin korunacağını, 

Gözeten Komisyonumuz, sözü edilen üyenin yasama dokunulmazlığmun kaldırılmasına dair olan, 
Yasama dokunulmazlıkları 3 numaralı Alt Komisyonun 18 Haziran 1971 tarihli ve Esas 3/1031; 
Karar 2 sayılı raporunu Komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu lüe benimsemiş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner' in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını ka
rarlaştırmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Balıkesir 
N. Demir el 
İstanbul 

Karara (muhalifim muha-
ılefetime 'ait şerh 

eklidir. 
E. Özden 

Başlkanvekili 
Tokat 

Karara muhalifim, muhale
fetime ait şerh ekilidir 

Z. Betil 
Çorum 

M. Şevket Özçetin 
Manisa 

Karara muhalifim mu
halefetime ait şerh 

'eklidir. 
D. Barutçuoğlu 

Tabiî 
Karara muhalifim, 

Üye 

ıSözcü 
Eskişehir 

Ö. Ucuzal 

Gaziantep 
1. Kutlar 

Rize 
M. Agun 

~~ 
muhalefetime ait 

şerh eklidir 
M. Ataklı 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Hatay 
M. DeUveli 

'Sakarya 
Karara muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
M. Tığlı 

23'• . 6 . 1971 
Muhalefet şeıihi 

1. İçtüzüğümüzün 140 ncı maddesi bir Cumhuriyet Senatosu üyesine suç teşkil eden bir fiil 
isnadedilir ve Alt Komisyon isnadın ciddiyetine ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi
nin siyasi maksatlara dayanmadığına kanaat ettirir ve kovuşturma konusu olan fiilin kamu oyun
daki etkisi bakımından yahut üyenin şeref ve haysiyetini korama yönünden dokunulmazlığın 
kaldırılması hakkında gerekçeli bir rapor düzenliiyerek Anayasa ve Adalet Komisyonuna sunar 
demektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1606) 



2. Yasama dokunulmazlığının amacı ise bir Parlömanterin görevini vicdani kanaatine uygun, 
inanç ve fikirlerimin saMbi olaraik huzur ve güven içinde yapabilmesi esasına dayanır. 

3. Bu temel kurallara dayanarak Sayın Ekrem Acuner'le ilgili olarak gösterilmek istenen 
dosya muhtevasını tahlil edecek olursak, şu sonuçlara kolaylıkla varırız. 

a) Dosyada tanık ve sanık durumunda bulunan 11 kişinin ifadelerinde, fezlekede Sayın Ek
rem Acuner'e yüklenen fiillerin hiçbiri vâridolmadığı gibi; dosyada olayların mihrakını teşkil eden 
Sarp Kuray'm Ekrem Acuner hakkındaki beyanı ile Hv. Kur. Alb. Nihat Değerin ifadesi tama
men lehindedir. 

b) Ş. Aldoğan'm evinde yapılan toplantıda Acuner'e atfen beyan edilen konuşmaların o top
lantıda bulunanilıar asla yapılmamış olduğu dosyada mevcut ifadelerde açıklıkla görülmektedir. 

c) Ekrem Acuner 'in aleyhinde beyanda bulunan Kuhilây Kılıç'm ifadesi ise bir atfı cürüm 
niteliğinden başjka değer taşımaz. Çünkü K. Kılıç'm ifadesine göre, donanmada milliyetçi ve 
solcu grupların mücadelesinden bahsedilmekte ve kendisinin milliyetçi olarak tanıtılan grupta bu
lunmasına rağm'en solcu olarak nitelediği grupun birçok toplantısına katıldığını ve bir fırsattan 
faydalanarak MİT ile temas ettiğini beyan etmektedir. 

Bir MİT ajanı durumunda olan ve solcu olarak nitelidiği grup yüzünden ordudan atılmış 
olmanın etkisi altında kalarak MİT raporu paralelinde mesnetsiz iddialarda bulunduğunu 
söylemek psikolojik bir gerçeği dile getirmek demektir. 

Doğan Yıldırıim'm ifadesinde ise, Sarp Kuray'm Ekrem Acuner ile ilgili olduğunu kendisi
ne beyan ettiğinden başka bir itham bulunmamaktadır. 

d) Özellikle Hv. Kur. Alb. Nihat Değer'in, Ş. Aldoğan'm evinde yapıldığı iddia edilen top
lantıda aşırı sol fikirleri savunanlara karşı Ekrem Acuner'in Atatürkçü fikir yapısı içindeki müda
halesini beyan etmesi aşırı sol fikir ve eylemlerle uzaktan ve yakından ilgili olmadığının kesin de
lilidir. 

Bu durum karşısında, isnadın ciddiyetten tamamen uzak bulunduğu görülür. 
e) Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün «isnadın ciddiyeti» hususunda vaz'ettiği hüküm, gene 

beş tabiî senatörle ilgili olarak M. D. O. gizli örgütünü kurmak isnadı, bütün hukuk kurallarını 
çiğniyen bir anlayışla çoğunluk tarafından dokunulmazlığın kaldırılması yoluna gidilmiş ve Cum
huriyet Senatosunun bu karan Anayasa Mahkemesi tarafından ittifakla bozulmuştur. 

24 . 12 . 1969 günlü ve 13382 -sayılı Resmî G-azetede yayınlanmış olan '26 . 12 . 1968 gününde 
oybirliği ile alınmış olan bu kararda; «yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yol açan 
isnadın ciddî olup olmadığı konusunda isabetli bir sonuca varmak için isnadın dayanaklarına ka
dar inilmesi zorunluluğu vardır» denmektedir. 

Ekrem Acuner hakkında mesnetsiz iddiaların ciddiyetini kabul edenler ve buna inanan
lar Parlâmento itiibairııua değen vermemenin ve hissi hareketim delilini vermiş olmaktadırlar. 

f) Bu konuda siyasi maksatların da yer aldığı görülmektedir. 
Ekrem Acuner hakkınJda Cumhuriyet Senatosuna sevkedilen dosyanın, fezlekedeki isnat

ları dışında, itibar kırıcı isnatların Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet. Komisyonu Baş
kam tarafından basına, aksettirilmiş olması bu iddiamızı gerçekleştirdiği gibi; Bundan ev
vel de MİT raporu ide Ekrem Acumer'in yasama doknulmıazilığınm kaldırılması talebinin, 
bu sefer daha başka bir tertipte sahneye konulmuş olması, da, mantıken insanı, siyasi 
maksada dayadı olduğu kanaatine vardırmaktadır. 

Ayrıca, Komisyon üyelerinden birinin «Böyle bir dosyadaki isnatları tetkik edecek bir hâ
kim olsam, derhall beraet kararı verirdim» ide meşine irağmem dokunulmazlığının kaldıri'lması 
lehinide oy kullanması maksadını sağduyunun takdirine sunmakla yetineceğim. 

Son olarak, Komisyonun terekküp tarzının da bugünkü mevcut organlara göre vücut bulma
dığını, bu yüzden de kararın muallel okluğu kanısındayım. 
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Şimldiye kadar arz ettiğim nedenlerle, isnat eijddiyet'ten yoksundur. Devam edegelen siyasi 
tertiplerin eseridiıt ve ımalksaıtlı atarak itibar kırıcı bir şekilde kamu oyunıa aksettirilmiştir. 

Bu durum karşısında Sayın Ekrem Acuner'in yaisama dotıınulimazlığnım kaıldırıl'ması Anayasa ve 
İçtüzük hülkümlerine aykırıdır. 

Bu nedenle Kbmis'yon ıkararına muhalifini. 
Cumhuriyet Senatosu 

'Taibıiî Üyesi 
Mucip Ataklı 

Muhalefet Şerhi 

1. — Yasama dokunulmazlığı, Yasama Meclisi üyelerinin şahıslarına bağlı ve üyeler tarafın
dan feragat edilmesi mümkün bir hak değildir. 

Yasama dokunulmazlığı, Yasama Meclisi üyelerine tanınmış bir imtiyaz da değildir. 
Sözü edilen dokunulmazlık, Yasama Meclisi üyelerinin görev ve ödevlerini engellere uğramak-

sızm, sürekli olarak ve her bakımdan güven içinle yapabilmelerini sağlamak için ihdas olunmuş
tur. 

Bu kurallar, bizim Anayasamız ve bizim Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğümüzde de yer almış bu
lunmaktadır. Nitekim, İçtüzüğümüzün 143 ncü maddesinde, aynen (Bir üyenin kendi isteğiyle 
yasama dokunulmazlığı kaldırılamaz.) denilmekte ve-Anayasamızın 81 ve İçtüzüğümüzün 144 ncü 
maddeleriyle de, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ait kararlara karşı Anayasa Mahkeme
sine itirazda bulunma hakkı, sadece dokunulmazlığı kaldırılan üyeye değil, aynı zamanda bu kim
senin üyesi bulunduğu Yasama Meclisinin bütün üyelerine tanınmış bulunmaktadır. 

Bizim Anayasamız; 79 ncu maddesine koyduğ ı hükümle, yasama dokunlmazlığımn istisnası 
olarak sadece ve sadece ağır cezayı gerektiren su:;üstü halini kabul etmiş ve bu takdirde dahi yet
kili makamın, durumu hemen ve doğrudan doğruya üyenin Meclisine bildirmesi z'orunluğunu ka
bul etmiştir. Bu hüküm, suçüstü hali dışında işlenmiş olan ve ağır cezayı gerektiren bütün suç
lar ile suçüstü halinde işlenmiş olsalar dahi bütün öteki suçlardan ötürü bir üyenin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına karar vermenin, o kimsenin üyesi olduğu Yasama Meclisinin tak
dirine bırakılmış olduğunu gösterir. 

Bu konuda başta gelen nokta, Yasama Meclisinin, bu takdir yetkisini kullanırken, hiçbir etki 
altında kalmamasının ve Yasama Meclisi üyelerinin oylarını vicdani kanılarına göre kullanabilme
lerinin sağlanmasıdır. Anayasamız bu hususu da sağlamıştır. Nitekim, 79 ncu maddenin son fıkra
sında, aynen (Meelislerdeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme 
yapılamaz ye karar alınamaz.) denilmektedir. 

Parlâmentolu demokratik memleketlerin bütün Anayasa hukukçuları ve bizim Anayasa hukuk
çularımız ; yasama dokunulmazlığının kaldırılabilmesi için, her şeyden önce şu 2 şartın behemehal 
gerçekleşmiş olmasında birleşmiş bulunmaktadırlar : 

I - Suça konu teşkil eden bir fiilin işlenmiş olması. 
II - Suça konu teşkil eden ve işlenmiş olan bu fiilin sanık sayılan Yasama Meclisi üyesi tara

fından işlenildiği hakkındaki iddianın (isnadın), (ciddî) yani delillere istinadetmekte bulunması. 
Bizim İçtüzüğümüz; 140 ncı maddesine koyduğu hükümlerle, yasama dokunulmazlığının kaldırı

labilmesi için her şeyden önce gerçekleştirilmesinde Anayasa hukukçularının birleştikleri bu 2 şar
tın 2 sini de kabul etmiştir. Nitekim 140 ncı maddede, bir Cumhuriyet Senatosu üyesinin dokunul
mazlığının kaldırılabilmesi için, ortada suç teşkil eden bir fiilin bulunması ve bu fiilin o üyeye 
isnadedilmesi asllâ yeterli görülmemiş^ (İsnadin ciddiyetine) (kanaat getirme) ve bu nedenle 
dokunulmazlığın kaldırılmasında (zaruret bulunma) şartının gerçekleşmiş olması da lüzumlu sa
yılmıştır. 
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Burada hemen belirtmek yerinde olur ki, isnadın ciddî olması, bâzıları tarafından sanıldığı 
gibi, isnadolunan suçun kamu oyundaki etkisinin büyük ve cezasının ağır olması demek değildir. 
İsnadın ciddî olması demek, ortada mutlaka bir' suça konu teşkil eden bir fiilin bulunması ve iş
lendiği muhakkak olan bu suçun Yasama Meclisi üyesi tarafından işlenildiği kanaatini verecek de
lillerin mevcudolması demektir. Anayasa Mahkememizin içtihadı da bu (merkezdedir. (10 Hazi
ran 1969 tarih ve 18219 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan - 2 . 1 . 1969 tarih, esas 1968/69-79 ve 
karar 1969/1 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı.) 

Anayasa Mahkememiz; bu kararında, yasama dokunulmazlığının tabiî ve seçilmiş üyeler bakı
mından aynı niteliği taşıdığını belirttikten sonra aynen şöyle demektedir : 

(Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yol açan isnadın ciddî olup olmadığı konusunda isa
betli bir sonuca varmak için isnadın dayanaklarına kadar inilımesi zorunluğu vardır. Bu da tabi-
atiyle delililerin elden geçirilmesini gerektirecektir.) 

Gerçi, işlenildiği ihbar veya iddia olunan bir fiilin işlenmiş olup olmadığının, işlenmiş ise her 
hangi bir suça konu teşkil edip etmediğinin ve sanık olarak gösterilen kimse tarafından işlenmiş 
bulunup bulunmadığının araştırılıp soruşturulma sına ve sonuç olarak sanık hakkında mahkûmiyet 
veya beraet şeklinde bir karar verilmesine ait yetki, yargı organına aittir. Ancak unutmamak 
gerekirki, yasama organı da, konu üzerinde yukarda açıklanan prensibim gerektirdiği bir takdir 
yetkisine sahiptir. Yasama organı; böyle bir takdir yetkisine sahibolmasaydı, yaşatma dokunul
mazlığının kaldırılması için üyesinden veya yargı merciinden gelen isteği kabul etme mecburiye
tinde kalır ve sonuç olarak yasama dokunulmazlığının ihdas edilmesine lüzum ve ihtiyaç duyul
mazdı. Hem yasama dokunulmazlığının lüzumunu kabul etmek, hem de yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmam asında yasama organına bir takdir yetkisi tanımamak, birbiriyle bağdaş
tırılabilecek 2 kaziyye olamaz. 

İçtüzüğümüzün 189 ncu maddesi, yargı merciinin isteği üzerine gerekçeli bir tezkere ile gönde
rilmesini lüzumlu gördüğü dosyanın, önce. 5 kişilik bir Alt Komisyonda görüşülmesini, 

Bu Alt Komisyonda bütün kâğıtların incelenmesini ve aynı tüzüğün 140 ncı maddesi de, Alt 
Komisyonca dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmesi halinde yazılacak raporun mutlaka 
gerekçeli olmasını emretmiştir. Aynı maddenin 2 nci fıkrası, Alt Komisyonca dokunulmazlığın kal
dırılmasının uygun görülmemesi halinde yazılacak raporun gerekçeli olmasını lüzumlu görmemiş
tir. Bu farkın önemi çok açıktır. 

Bizim Anayasamız; yasama dokunulmazlığının.Yasama Meclisi üyelerinin ve sonuç olarak ya
sama organının görev ve ödevlerini engellere uğramaksızın, sürekli olarak ve her bakımdan gü
ven içinde yapabilmelerini sağlamak amaciyle ihdas olunduğu üzerinde o kadar hassasiyet ve o 
kadar itina ile durmuştur ki. yukarda açıkladığımız takdir yetkisini Yasama Organının isabetle 
kullanamaması ihtimalini de düşünmüş, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki ka
rarları denetime tabi tutmuş ve bu kararlara karşı Anayasa Mahkemesine itirazda bulunma hak
kını tanımıştır. 

2. C. Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Alt 
Komisyon tarafından çoğunlukla hazırlanan raporun, incelenen dosyaya, Anayasa ve İçtüzüğün 
yukarda açıklanan hükümlerine ve Anayasa Mahkemesinin keza yukarda açıklanan içtihadına göre 
isabetli sayılıp sayılamıyacağına gelince : 

I - 5 kişilik Alt Komisyonun 3 üyesi tarafından hazırlanan ve İçtüzük hükümlerine göre Ana-
yasa ve Adalet Komisyonu görüşlerine esas olan bu rapor, her şeyden önce İçtüzüğün 140 ncı 
maddesine uygun olarak hazırlanmamıştır : Gerekçeli değildir. O kadar gerekçeli değildir ki, ince
lenen dosyaya göre Ekrem Acuner'e isnadedilen suç hakkında bilgilerine müracaat edilen; 

Kubilây Kılıç 
Doğan Yıldırım 
Hasan Çetin 
Ali Ercan 
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Mukbil Ozyörük 
Zeki Edirne 
Nihat Değer 
Şahin Aldoğan 
Sairn Kır oğlu 
Mehmet Şengür ve 
Sarp Kuray 

adlarında 11 kişi olduğu halde, bunlardan Doğan Yıldırım, Ali Ercan, Zeki Edirne, Nihat Değer 
ve Mehmet Şengör'ün ifadelerine değinilmiş, Şahin Aldoğan ve Saim Kıroğlu'nun ifadeleri (Kül
liyen ret ve inkâr) şeklinde özetlenmiş, Kubilây Kılıç, Hasan Çetin, Mukbil Ozyörük ve Sarp 
Kuray'm ifadelerinden ise hiç.bahsolunmamıştır. İfadelerine değinilenlerin de aleyhte sayılan söz
leri alınmış ve lehte olan sözleri naklolunmamıştır. 

I I - Rapor, Ekrem Acuner'e, sübutu halinde hangi kanunun hangi maddesinde unsurları ya
zılı suçun isna'dedildiği hakkında da hiçbir kayıt ihtiva etmemekledir. 

Raporun hıülküm kıslmındaki ibare aynen şöyledir : 
(ıKovıuşturma evrakından anlaşıldığına 'göre Şahin Aldoğan'in tultuıklu olduğu anlaşılmaktadır.. 

Ekrem Acuner'in seicim detvresi yoktur. Devletin Ibütlünlüğiyle ilgili bir iddianın geriye bırakılma
ması, aydınlığa kavuşturulması adı geçen üyenin T. B. M. M. itibarına ıbir katkısıdır. 

Yapılmakta olan kovuşiturmaıııın aydınlığa kavuşması için, adı geçenin ifadesinin alınması ko
nuyu 'aydınlatacaktır. Bu sebeple, Anayasanın 79 neu maddesine ıgüre dokunulmazlığının kaldırıl
ması .görüşündeyiz.) 

'Grörülüiyor ki, rapor, Ekrem Acun er'e isnadedilen suçun han'gi suç ''olduğu hakkında hiçbir ka
yıt ihltiva etmediği .gibi Ekrem Acuner'in sadece ifadesinin alınması için dokunuknaızlığının kal
dırılması şeklinde bir hükümle sonuçlanmaktadır. Oysaki, kanunsuz suç elam ıyac ağma ve dokunul
mazlığın kaldırılması için her şeyden önce ortada suça Ikonu 'teşkil eden ve işlenmiş bulunan bir 
fiil mövcuıdolmaısı gerektiğine ıgftre raporun, bu hususta dosyaya i'stinadeden açık ıbir beyan ihtiıvt 
etmesi gerekirdi. Ayrıca, sorgu, sanık lehinde konulmuş Ibir hukuk kuralı olduğuna göre sadece 
sıorgu için dokunulmaız'lığin kaldırılması yoluna gidileni iyeceğinin düşünülmesi icabederdi. 

I I I - Alt Komisyon; şayet Ekrem Acuner'in miMakillen bir suç işleimeyip de (başkaları tara
fından işlenen Ibir suça iş'tirak ettiği kanısına varmış ise, raporunda Ibu hususu belirtm-esi »gerekir
di. Yani, raporda, suç işliyen başkalarının kimler olduğunun, bunların hangi suiçu işlediklerinin. 
Türk Ceza Kanununun '01 ve >Ö5 nci maddelerinin de göz önünde bulundurulması sur eltiyle o kim
selerin hu sucuna Ekrem Acuner'in ne şekilde iştirak etmiş bulunduğunun gösterilmesi icabeder-
di. Oysaki, rapor, bütün hu konularda da sâkittir. 

IV - Anayasa ve Adalet Komisyonunda, Ekrem Acuner'e isnadedilen suç hakkında (bilgilerine 
müracaat edilen ve adlariyle sıoyadları yukarda I uci bendde göslterilen - şahısların yetkili yangı 
merciince tesbit edilen ifadeleri incelenmiştir. Ayrıca-, konuya ait raporun Ekrem Acuner'e taallûk 
©den kısmı üzerinde de durulmuişlturl 

Bu ifadeleri değerlendirme bakımından hemen hatırlamak gerekir ki, kanunsuz suç olmaz. Ka
nunlarımız, (bütün «ulçları, unsurlarını da göstere rek birer ıbirer İtesfbiıt etmiştir. Bu esasa göre in
celenen ifadelerde, Ekrem Acuner'in, her hangi Ibir 'sılça konu teşkil eden Ibir fiil işlemiş olduğu 
hakkında hir bilgiye raslanmamıştır. 

Kubilay Kılıç ; İlgilileri dzliyen örgüt ile işbirliği yaptığını söyliyerek ifadesine başlalmakta,? 
Sarp Kuray ve başkaları hakkında 'bilgi vermekte, 1971 Şubatına raslıyan. Kurban Bayramımda 

•Ekrem Acumer'in İstanbul'da kaldığı toplatnftı/lara katrlmadığını söylemekte, Sarp Kuray'ın oku
la girmesâne Ekrem Acunerin delâlet ettiğinin söylenildiğini nakletmektedir. Hülâsa ifadesin
de, Ekrem Acunerin kanun'a göre suç sayılan her hangi bir fiil işlediği hakkında hiçbir bilgi 
yokitur. 
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Doğan Yıldırım : Sarp Karay'ın Ekrem Acuner ile irtibatı olduğunu Sarp Kuray'dan duydu
ğunu bildirmektedir. Oysaki, Sarp Kuray, ifadesin de böyle bir beyanı tekzibetmektedir. 

Hasan Çetin : İfadesinde Ekrem Acuner için, (Kendisini herkes gibi ben de cuntacı olarak 
tanıyorum) deanekile yetinımiekte ve cuntacı olarak Ekrem Acun er'in hangi zamanda, hangii yerde, 
müstakilim veya müştereken hangi suçu işlediği hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır. 

Ali Ercan : 1971 Şubatına raslıyan Kurban Bayramındaki buluşmaların! ve Şahin Aldoğan'm 
evindeki görüşmelerin önceden tertibedilmiş buluşma ve görüşüme niteliğinde olmadığını ve bu 
görüşmelerde Ekrem Acuner'in suç teşkil edecek her hangi bir söz söylemediğini bildirmektedir. 

Mukb.il Özyörük 1971 Şubatına raslıyan Kurban Bayramı tatilinde Sapanca ve İstanbul'a 
Ekrem Acuner'le birlikte sırf gezmek için gittiğini, İstanbul'daki buluşma;!arın önceden terti
bedilmiş toplantılar olmadığını ve bu buluşmalarda Ekrem Acuner tarafından suç teşkil edecek 
her hanıgi bir söz sarf edilmediğini söylemektedir. 

Zeki Edirne : 1971 Şubatına raslıyan Kurban Bayramında evinden Nihat Değer'i yemeğe da
vet etmek üzere ayrıldığını, Şahin Aldoğan'ın evinde Ekrem Acuner ve diğerleriyle: tesadüfen 
bir araya geldiklerini, hazır bulunanlardan bâzılarının A. P. İktidarının olumsuz tutumundan, 
sosyal adaletin yokluğundan ve düzenin bozukluğundan bahsettiklerimi, Ekrem Acuner'in suça ko
nu olacak her hangi bir söz söylemediğini ifade etmektedir. 

Nihat Değer : İfadesinde, adları geçenlerle buluşmıalarının önceden tertibedilımjş bir toplan
tı niteliğinde olmadığını, hazır bulunanlardan Samı Kıroğlu ve Şahin Akdoğan'in Atatürk'ten (Sa
rı saçlı, ımavii gözlü) diye bahsettiklerini, proletarya devriminden söz açtıklarını, kendisinin ve 
Ekrem Acuner'in bunları azarladıklarını, hattâ Ekrem Acuner'in onlara (Milıri Belli ile ilginiz 
var mı?) diyö mraahezekâr hitapta bulunduğunu ve Ekrem Acıuıer'inı suç sayılacak her hangi bir 
söz söylemediğini beyan etmektedir. 

Şahin Akdoğan : Evindeki, 1971 Şubatına raslıyan Kurban Bayramndaki buluşma ve görüşme
nin önıceden tertibedilmıiş bir toplantı niteliğinde olmadığını ve Ekrem Acuner'in suç teşkil edecek 
bir söz söyilönlediğini ifade etmektedir. 

iSaim Kıroğlu; Şahin Aldoğan'm evindeki buluşma ve görüşmenin bayram ziyaretleri vesile
siyle ve tesadüfen bir araya gelme mahiyetinde olduğunu ve bu buluşmada Ekrem Acuner'in 
suç sayılacak bir söz söylemediğini bildirmektedir. 

Mehmet Şengör; Ali Ercan'a ibayram ziyareti yaptığı sırada Nihat Değer'le tanıştığını, Şahin 
Aldoğan'm evinde, bayram ziyaretleri vesilesiyle ve tesadüfen bir araya geldiklerini, Ekrem 
Acuner'le de burada tanıştığını, Ekrem Acuner, Mukbil Özyörük, Şahin Aldoğan ve Saim Kıroğ-
lu'nun da konuşmalara katıldıklarını, konuşmalarda sosyal dengesizlikten, reformların yapılmama-
smdan ve Kemalizmin uygulanmamıasından bahsedildiğini ve Ekrem Acuner'in suç sayılacak bir 
söz söylemediğini ifade etmektedir. 

Sarp Kuray; kendisine ve ifadesinde adlarını tasrih eylediği şahıslara ait birçok eylem ve iş
lemden uzun uzun bahsetmekte, Ekrem Acuner'le her hangi bir irtibatı olmadığını ve Ekrem Acu
ner'in her hangi bir suç işlediği hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylemektedir. 

Konuya ait raporun Ekrem Acuner'e taallûk eden ve Anayasa ve Adalet Komisyonunda ince
lenen kısmında da Ekrem Acuner'in hangi zamanda, nerede, hangi kanunun hangi hükmüne aykırı 
düşen bir suç işlediği ve bunun delil ve emareleri hakkında bilgi yoktur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından dinlenen Ekrem Acuner de : 1971 Şubatına raslıyan 
Kurban Bayramında Sapanca ve İstanbul'a akrabalarını ziyaret etmek üzere gittiğini, Mukbil Öz-
yörük'ün kendisine, kendisi tarafından vâki davet üzerine ve sırf gezmek için katıldığını, İstan
bul'daki buluşmaların önceden tertibedilmiş toplantılar niteliğinde olmayıp bayram ziyaretleri 
vesilesiyle ve tesadüfen vukua geldiğini söylemiştir. 

Nihat Değer; Ali Ercan'ın evine bayram ziyareti yapmak üzere gittiğini, İstanbul'a geleceğini 
daha önceden öğrendiği Ekrem Acuner'le İstanbul'da buluşmasının ona yemek ikram etmek ar
zusundan doğduğunu, Ali Ercan,. Nihat Değer'in Eskişehir'deki yemek ikramlarına İstanbul'da 
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mukabele etmek istediğini, Zeki Edirne; eskiden tanıdığı Nihat Değer'i bir gün önce misafir ola
rak Nuri Atalay'm evinde görünce ertesi günü evinde öğle yemeğine davet ettiğini ve buluşma
ların olduğu gün bu daveti gerçekleştirmek üzere evinden çıkıp Nihat Değer'i aradığını ısrarla 
söylemektedirler. 

Yukarda özetlenen bu ifadeler, tek tek ve hep birlikte ele alınıp tahlile tabi tutulduğu zaman 
görülmektedir ki, Ekrem Acuner'in istanbul'daki buluşmalarda suç teşkil edecek bir söz söylediği, 
başkaca bir suç işlediği veya işlemeye teşebbüs eylediği yahut daha önce işlediği her hangi bir 
suçtan bahsettiği hakkında delile dayanan bir kanıya varmak mümkün değildir. 

V - Yargı mercii tarafından, Ekrem Acuner'e, sübutu halinde hangi kanunun hangi hükmünde 
unsurları yazılı suçun isnadedildiği incelenen dosyadan da açıkça anlaşılamamaktadır. 

VI - Ekrem Acuner'in Türk Ceza Kanununun 146 ncı veya sonra gelen maddelerinde yazılı bir 
suçu işlediği veya işlemek için teşebbüse geçtiği şüpHıesi, dosyada açıkça zikredilmemekle bera
ber, muhtemel (olarak söz konusu ise, yapılmış olan soruşturma ile elde edilmiş bulunan deılil ve 
emareler, Ekrem Acuner tarafından böyle bir sucun işlendiği kanısını verecek yeterlikte değil
dirler. 

3. Bizim C. 'Senatosu İçtüzüğünün 140 ncı madîdlesi, dokunulmazlığın kaldırılabilmesi için, 
ortada suça konu teşkil eden bir fiilin bulunmasını ve bu fiilin C. Senatosu Üyesi tarafından iş-
lenildiği hakkındaki iddianın (isnadın) ciddî olmasını yeterli saymayıp meselenin 140 ncı mad-
defde yazılı diğer yönlerden de incelenmesini zorunlu görmüştür. 

Ekrem Acuner'in suç işlediği hakkındaki iddianın (isnadın) ciddî olduğu kanısına varılamadı
ğından, meselenin, İçtüzüğün 140 ncı maddesin'de yazılı diğer yönler bakımından da incelenmesine 
lüzum görülmemiştir. 

Sonuç 

Yukarda açıklanan nedenlerle Ekrem Acuner'in suç işlediği hakkındaki iddianın (isnadın) 
ciddî olduğu kanısına varamadığımızdan, meselenin İçtüzüğün 140 ncı maddesinde yazılı diğer 
yönler bakımından ayrıca incelenmesine lüzum görmediğimizi ve Anayasa ve Adalet Komisyo
nu tarafından; adı geçenin dokunulmazlığının kaldırıılmasına dair olarak alman karara muhalif 
olduğumuzu arz e'deriz. 

22, Haziran 1971 
C Senatosu C. Senatosu C. Senatosu 

Tokat Üyesi İstanbul Üyesi Manisa Üyesi 
Zihni Betil Ekrem özden Doğan Barutçuoğlu 

> • mmm • • 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1606) 




