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I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil, son zamanlarda 
başgösteren banka soygunlarına; 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Yeni Ortam Ga
zetesinde «Ben bir işkenceciydim» başlıklı yazı se
risi ve bazı okullarda çıkan olaylara; 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, kasaplık 
hayvan satıcı ve alıcılarının durumuna; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, orman köylüsünün 
durumu ve Orman Kadastro komisyonlarının çalış
malarına; 

Kütahya Üyesi Ahmet Özmumcu, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine verilmesi gerekli yan ödemelere: 

Cumhurbaşkanînca S. Ü. Bahriye Üçok, 3.12.1974 
tarihli 10 ncu Birleşimde «Hacca gidecek vatandaş
larımıza Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılması ge
rekli uyarı» konulu gündem dışı konuşmasının yan
lış anlaşıldığına dair gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Me
lih Esenbel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
Zeyyat Baykara'nın; 

Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'a, İçişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'a. 20 gün izin ve-
riîmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, 
25 .5 .1974 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13.7.1974 
tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifinin, 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan beşer üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir geçici komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Bursa Üyesi Şeref Kayalar ve arkadaşlarının TRT 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin yapıla
cağı bildirildi. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

17.12.1974 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.35'te son verildi. 

- Başkan. Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet Ünaldı Bahriye Üçok 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı sorular j 

i. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil- İ 
mi Nalbantoğlu'nun, Televizyon programları ile se- i 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, bazı süt mamulleri fabrikala
rının 1974 yılı üretimine ve yeni fabrikalar kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 

nelik ücretlerine dair yazılı soru önegesi, Turizm ve j önergesi. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/302) | gönderilmiştir. (7/303) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum'da sosyal tesisler için 
ayrılan arsaya dair yazılı soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/304) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, hara ve inekhanelere dair yazılı soru öner

gesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/305) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Andbirlik Genel Müdürüne dair yazılı so
ru önergesi, Ticaret Bakanlığı ve Köy İşleri ve Ko
operatifler Bakanlığına gönderilmiştir. (7/306) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 25 .5 .1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili 

Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 
1 3 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tek

lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/162; C. Se
natosu : 2/79) (S. Sayısı : 405) (D. Tarihi : 13.12.1974) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelânıoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (KOÎÜ a), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN 
>ılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

14 ncü Birleşim için yoklama ya- BAŞKAN 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. Birleşimi 

IV — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nihat Erimin, 
Türkiye'nin dış politikası ve Amerika Birleşik Dev
letleri yardımının kesilmesine dair gündem dışı de
meci ve Dışişleri Bakanı Melih Esenhel'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Gündem dışı konuşma istemleri vardır. Gündem 
dışı konuşma istemlerinden ancak iki sayın üyemize 
söz vermek kararındayız. Söz veremediğimiz arka
daşlarımızın, durumu takdir buyurarak, bundan son

raki birleşimlerde istemlerini yerine getirmeye çalı
şacağız. 

İlk söz Kontenjan Senatörü Sayın Nihat Erim'in-
dir. Dış politikada özellikle Kıbrıs meselesinde ve 
Amerikan yardımının kesilmesinde son gelişmeler 
üzerinde konuşmak üzere Sayın Nihat Erim, buyu
runuz efendim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 
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Geçen yaz yeniden açık bir bunalıma dönüşen 
Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin tüm dış ilişkilerini et
kilemektedir. Kıbrıs davasının ortaya çıktığı 1954 yı
lından bu yana, Türkiye - Yunan ilişkileri doğru
dan doğruya ve devamlı şekilde bu küçük adanın et
kisi altında kalmıştır. Bu yüzden de iki ülke arala
rındaki dostluğu ve ittifakı gereği gibi geliştireme
mişlerdir. Bunun başlıca sorumlusu, 1959, 1960 Kıb
rıs Anlaşmalarına saygı göstermemiş olan Makarios 
ve onu desteklemiş olan Yunan Hükümetleridir. 

Jeo politik nedenler, Türkiye ile Yunanistan'ı 
daima sıkı ve yakın dostluk ilişkileri içinde bulun
malarını gerektirmektedir. Zürih ve Londra Anlaş
maları Kıbrıs davasını bu anlayış yönünde çözmek 
istemişti; fakat en başta Makarios'un, 18 nci yüzyıl
dan kalmış dar görüşlü şoven milliyetçi, mutaassıp 
zihniyeti 1960 Kıbrıs Anayasasını çiğnemiş, işlemez 
hale getirmiştir. Bu acı geçmişten sonra hiç bir Türk 
1960 Anayasasına dönmeyi artık kabul edemez. 

Zürih ve Londra Anlaşmalarının Yunanistan ta
rafından imzacısı bay Karamanlis, şimdi yeniden iş
başındadır. Son 15 yılın olaylarıyle daha da tecrübe 
kazanmış bir insan olarak Kıbrıs meselesine Türk -
Yunan ilişkilerini de aşarak, dünya barışı, bölge gü
venliği açısından bakması kendisinden beklenir. 

Kıbrıs, Türkiye ile Yunanistan'ın öteki ülkelerle 
ve milletlerarası kuruluşlarla olan ilişkilerini de dolay
lı olarak etkilemiş ve etkilemektedir. NATO ittifakı
nın birer üyesi olan bu iki devletin, zaman zaman 
birbirleriyle savaşma derecesine yaklaşan gerginlik
leri, öteki NATO üyelerinin durum karşısında dav
ranışları; Türkiye ve Yunanistan'da ayrı, bazen bir
birine zıt değerlend;rn;elerle karşılanmaktadır. 

Ne yazık ki, NATO üyesi müttefik ülkelerin başı 
olan Birleşik Amerika, bu işte kendisinden beklenen 
hakka saygılı liderlik rolünü ta baştan beri açık, ke
sin yapmamış veya yapamamıştır. Yer yer Yunanis
tan'ı tercih eden bir tutum içinde bulunmuştur. 

Î964'te Başkan Johnson karşımıza çıkmıştı. Bu
gün ise değişik ve garip bir durum önümüzdedir. 
Amerika Birleşik Devletleri'nin yürütme organı olan 
Başkan ve onun Dış İşleri Sekreteriyle, aynı Devle
tin yasama organı olan Kongre çakışmaktadır: Baş
kan Ford ve Doktor Kissinger, Amerikan menfaat
leri, NATO menfaatleri ve haklılık yönlerinden bir 
yol izlerken: Amerikan Kongresi ise, Türkiye'yi 
hatta daha ziyade NATO'nun stratejisini, f.avunma 
zincirini ağır ve pek haksız bir baskı altına alarak 
kendi yürütme organını ters bir yola yöneltmeye zor-
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j lamaktadır. Doktor Kissinger'in söylediği gibi, Kon
gre bu davranışıyle elbette çok zararlı ve tehlikeli bir 
iş yapmaktadır. 

Amerika'da iki organ arasındaki bu çelişki ne 
kadar sürer, nerede biter, sonunda hangi taraf öte
kini kendi görüşüne çeker?. Bilinemez; ama biz şu 
noktayı unutmamalıyız: Amerikan Kongresi inat 
ederse, Başkan Ford ve Doktor Kissinger boyun eğ
meye mecbur kalırlar. 

Doktor Kissinger'in son defa Brüksel'deki NATO 
toplantısı vesilesiyle Dışişleri Bakanımız Esenbel ile 
yaptığı görüşmelerdeki tutumu; kendilerinin millet
lerarası meselelere yaklaşımına, onları ele alışına, ko
nuya derinliğine teşhis koymaktaki inceliğine dikkat
leri bir kere daha sempatiyle çekmiştir. Dileğimiz 
odur ki, Mister Kissinger. sonunda Amerikan Kon
gresini de bu maharetiyle ikna etsin. 

Bugün benim söylemek istediğim şudur: Ameri
kan yardımının ve Amerika'ya olan siparişlerimizin 
1975 Haziran sonuna kadar kesilmesi şüphesiz ar
zu edilmez bir şeydir; fakat iş bu noktaya geldikten; 
yani Türk Ordusu, Kıbrıs Türkünün özgür yaşama, 
gönlünce yaşama hakkını fiilen sağladıktan sonra bu 
elden kaçırılmamalıdır. Bütün dış yardımların kesi
leceği, kesildiği tehdidi yapılsa bile; coğrafyaya da
yalı muhtar Türk bölgesi tezinden bir adım geri 
gidilmemelidir. Bunca şehit kanı, milyarlarca maddî 
fedakârlık pahasına elde edilen hak ile, coğrafî ve 
tarihî bağlarımız hiç bir baskı, hiç bir tehdit, hiç 
bir yardım karşılığında ziyan edilemez. Böyle bir 
kaybı Millet ve tarih affetmez. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Kıbrıs'ta bir federal devlet kurulmasını son buna-

| lımın baından beri hükümetlerimiz öneriyorlar. Bu 
öneri, Birleşmiş Milletler Anayasanın 73 ncü madde
sine uygundur. O madde de, bağımsızlığına ikinci 
Dünya Savaşından sonra kavuşacak bir ülke üzerinde 
yaşayan halkların istekleri gözönünde tutulduğuna 
göre, Kıbrıs'taki Türklerin kendi arzularına karşı, 
zorla Rum yönetimi altına sokulmaları modern Dev
letler Hukuku ilkesine, doğal insan hakkına aykırı 
düşer. 

Türkiye'nin cağrafî esasa dayanan federasyon 
önerisine karşıdan gelen cevap nedir?.. Parlamento
muza şu ana kadar bu konuda bilgi verilmedi. Coğraf
yaya dayalı federasyon, kendi başına buyruk Türk 
bölgesi önerisini Yunanistan kabul ediyor mu?.. Bil
miyoruz; ama bir şeyi biliyoruz: Makarios reddediyor 
ve o Makarios şu anda Kıbrıs'ta yeniden Rum top
lumunun başındadır. 
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Yunanistan'da Kral'ın dönmesi halkoyuna sunul
du; reddedildi. Makarios'un halkoyuna sunulmadan 
Kıbrıs'a dönmesini kim sağladı?. Kim kolaylaştırdı?. 
Washmgton'dan yola çıktı, Londra'da konakladı. 
Atina'da devlet başkanı olarak ağırlandı ve bir İngi
liz üssünden Ada'ya girdi. 

Demek ki, Makarios, NATO mütefiklerimizin 
kartlarını rahatça oynuyor. Gene bu Makarois, geç
mişte NATO'ya karşı Sovyet kartını, üçüncü dünya 
kartını da aynı kolaylıkla- oynamıştı. Bugün ve yarın 
da fırsat bulsa, aynı oyunu tekrarlamaya kalkacağı
na şüphe yok. 

Sayın Senatörler; 
Devlet idaresinde öngörü, başarının ilk şartıdır. 

Kıbrıs davasmm, i974 yazı bunalımında karar alır 
şu veya bu adım atılırken ilk günlerdeki basanlar, 
kuşkusuz önemliydi, değerliydi. Bunları alkışladık, 
övdük; fakat işin sonuna kadar daha hangi engeller
le karşılaşabileceği hesaplanmış, bunlara karşı ted
birler düşünülmüş olmalıdır. Amerika'nın ve Sovyet
ler Birliği'nin tutumları; üçüncü dünyanın bu işe ba
kış açısı; Yunanistan'ın Makarios'un ilk şaşkınlıktan 
sıyrılınca nelere başvurabilecekleri düşünülmeli, kar
şı tedbirler tespit edilmiş olmalıdır. 

Geçen yaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik toplantılarının birinde değindiğim gibi; «Akdeniz'
deki ve Kıbrıs'taki statik denge dinamik hale getiril
di. Yeniden statik duruma döndüğünde meydana ge
lecek tablo, eskisine kıyasla Türkiye'nin lehinde ola
cak mı?.. Ne ölçüde lehinde olacak?. Asd önemli 
olan, asil değerli olan budur.» demiştim. 

Gene Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantılarının birinde; askerlerimizin Kıbrıs'ta kazandık
ları başarıyı, diplomasi masalarında kesinleştirme
nin güçlüklerine de işaret etmiştim. Şu anda o güç
lükler yenilmiş değildir. Bugün karşımızda yalnız Ma
karios, sadece Yunanistan değil bir de Amerikan 
Kongresi var. Sovyetler Birliği Başkanı Podgorni'nin 
Millet Meclisi Başkanımıza Moskova'da Ekim ayında 
söylediği sözler de unutulmamalıdır; yani Sovyetler 
Birliği, coğrafyaya dayalı bir federasyona karşı çıkaca
ğını söylemekte ısrar ediyor mu?.. Makarios ile bu 
konuda bir çatışmamız olursa Moskova onu mu des
tekleyecektir?.. Bunu da bilmiyoruz. 

Başkan Ford ile Sovyetler Birliği Lideri Brejnev, 
Kasım ayı sonunda Viladivostok'da Kıbrıs için ortak 
bir yol çizdiler mi?.. Henüz bu da açıklanmadı. Sov
yetler Birliği ve Birleşik Amerika Devletlerinden her 
biri, birer federasyondur. Kendilerine uyguladıkları 

bir siyasî düzeni Kıbrıs'ta nasıl reddederler. Tersine 
onların bu devlet şeklini en uygun sistem olarak destek
lemeleri beklenir. 

Son Fransız - Amerikan zirve toplantısında da Kıb
rıs işinin başkanlarca görüşüldüğü haberleri ayrıca 
dikkati çekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Dostomuz Arap ülkelerinden bazılarının tutumu 

da hayret verici ve üzücüdür. Başkan Enver Sedat, 
Kıbrıs'a dönen Makarios'a mesajında, «Onun rüyala
rının gerçekleşmesini» dilemektedir. Suriye Devletinin 
Sayın Başkanı Makarios'u «Kıbrıs halkının başı olarak 
selâmlamaktadır.» 

İkinci Cihan Savaşı ertesinde Türkiye, güvenliğini 
Batıyla kurduğu bağlar ve NATO İttifakı içinde sağ
ladı. Bugünkü nükleer ve uzay çağlarına girdiğimiz 
dünyada güvenlik her zamandan fazla kolektif; yani 
milletlerarası örgütlenmiş topluluklar içerisinde daya
naklar bulabilmektedir. Hele Türkiye gibi, coğrafya 
bakımından dünyanın kilit noktalarından birinde ya
şayan bir devletin yalnız kalmamakta büyük menfaati 
vardır; ama aynı coğrafya dolayısiyle Türkiye ile it
tifak eden devletlerin de çok önemli kazançları görül
mektedir. 

Örneğin, NATO mu bizden, biz mi onlardan daha 
fazla menfaat, güven sağlıyoruz, sorusunun cevabı her 
halde bugün Türkiye'nin aleyhine verilemez. 

Anadolu'nun Ege ve Akdeniz kıyılarında NATO 
üyesi olmayan, yahut karşıda olan bir Türkiye'yi dü
şünmek bile bloklar arasındaki yumuşama, detanta 
rağmen Batı ittifakı bakımından böyle bir gelişmenin 
ne türlü tehlikeler getireceğini, Akdeniz güç dengesi
ni ne hale sokacağını canlandırmaya yeter. 

Şimdiye kadar Türkiye böyle bir şeyi düşünmedi, 
planlamadı; fakat Türkiye bakımından iş bir haysiyet 
meselesi halini alırsa, her şey hatıra gelebilir. Her 
halde Dr. Kissinger bu tatsız düşünce içinde, bu kö
tü ihtimalleri gözönünde tutarak kendi ülkesinin ya
sama organının yardımı kesme kararına açıktan karşı 
çıkmaktadır. Amerika Dışişleri Bakanı bu davranı
şıyla sağduyu ve sağlam hesap adamı olduğunu bir 
kere daha göstermiştir. Amerikan Kongresinin de, 
Türkiye'nin yaratılacak yeni durumlara karşı kendi 
güvenliğini başka yollarda tedbirlerle aramaya girişme
sine meydan vermeden aynı noktaya geleceğini uma
lım. Çünkü, bunun tersi bir facia olur. 

Coğrafyaya dayalı federasyonu reddeden, geçmişte 
ise, Kıbrıs Türk'üne karşı işlenmiş haksızlıkların, ci
nayetlerin tertipleyicisi olan Makarios'u Kıbrıs Cum
hurbaşkanı olarak tanımamakta, onunla görüşmeye 

— 323 — 



C. Senatosu B : 14 17 . 12 . 1974 O : 1 

oturmamakta Türk toplumu yerden göğe haklıdır. Eğer, 
Rumlar Türklerin karşısına Makarios'un ardında çık
makta direnirlerse, Kıbrıs Türk toplumu kendi kont
rolü altındaki bölgede hemen milletlerarası kişiliğini 
ilân etmelidir. 

Sağduyu, hakka saygı, yan yana barış içinde ya
şama düşüncesi Rum kesiminde de üstün geldiği gün 
Kıbrıs Federasyonunu kurmaya hazır olduğunu da, 
Türk yönetimi aynı anda cihana açıklamalıdır. 

Bu davranış, Arap - İsrail anlaşmazlığının sürüp 
gittiği Orta - Doğu'da ve Süveyş Kanalının açılmasına 
yaklaştığımız şu sırada Kıbrıs Federatif Cumhuriyeti
nin bir an önce kurulmasını sağlayacak olursa, dünya 
barışına ve Doğu Akdeniz güvenliğine hizmet etmek 
bakımından da çok uygun düşecektir. Yani, bu davra
nış kesin çözümü çabuklaştırıp, kolaylaştıracak ve böl
gemizi de rahatlatacak bir sonuç da doğurabilir. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha değineceğim. 
Eğer bundan önceki Hükümetçe Temmuz 1974 

bunalımında ilk harekete geçerken düşünülüp planlan
madı ise, Sayın Irmak Hükümetinin dikkatini şu 
noktalara çekmek istiyorum: 

Karşılaşılabilecek olasılıklar, bilhassa ters olasılık
lar birer birer ele alınmalıdır. Bunlara hangi tedbir
lerle cevap verileceği belirlenmelidir. 

Örneğin: 
1. Amerika, yardıma kesinlikle son verirse, Ordu

muzun silâh ve ikmal ihtiyacı nasıl ve nereden sağla
nacaktır? 

2. Amerika ve Sovyetler Birliği birlikte karşımıza 
çıkarsa, belli bir çözümü kabule bizi çekmek ister
lerse, tutumumuz ne olacaktır? 

3. NATO müttefiklerimiz ortak bir davranışla 
bir çözüme bizi sürüklemek isterlerse, ne yapacağız? 

4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Meclisinin üç gün 
önce Genel Kurul kararı yönünde bir karar alarak 
Kıbrıs'taki yabancı askerlerin çekilmesini istedi. 

Bu yeni karar bize karşı ne gibi olumsuz sonuçlar 
getirebilir, tedbirlerimiz ne olacaktır? 

Umarız ki, önceki Hükümet ve şimdiki Bakanlar 
Kurulu bu konuları düşünmüş olsunlar. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Nihat Erim. 
BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, müsade ederseniz aktüel bir konu 
olduğu için Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın 
Melih Esenbel arzı cevap edeceklerdir. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Dışişleri Ba
kanı Melih Esenbel, buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 

Sayın Nihat Erim'in sözlerini dikkatle dinledik. 
Hemen hemen hepsine iştirak etmemeye imkân yok. 
Yalnız şu hususu hemen arz etmek isterim ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bütün titizliğiyle üzerinde du
rulan bütün noktalar hakkında tedbirli olma imkânla
rına maliktir. 

Üzerinde en çok durulan husus Amerikan yardımı 
ve Dr. Kissinger'in bizimle son yaptığı temaslar olmuş
tur. 

Amerikan yardımı hakkındaki tutumumuzu, müsaa
de ederseniz, bir kere daha arz edeyim. 

Amerikan yardımı Türkiye'ye verilen bir lütuf de
ğildir. Amerikan yardımı NATO'nun güvenliğinin 
daha da takviyesi için ortaya atılmış bir sistemin ancak 
bir tezahürüdür. Türkiye bundan faydalanıyorsa, 

• hem kendi millî savunma gücünü takviye etme im
kânını buluyor, hem de NATO hesabına yüklendiği 
sorumlulukları taşıma içinde daha da güçlü hale geli
yor. 

O halde bu, yalnız Türkiye'yi ilgilendiren bir hu
sus değil, bütün NATO İttifakını ilgilendiren bir 
husustur. Bunun böyle olduğunu, Amerika'nın Dışiş
leri Bakanı da bizzat kendisi teslim etmektedir ve üç 
veyahut da dört defa Bürüksel'de açıkça basına beyan 
etme imkânını bulmuştur. 

Şu halde, Amerikan yardımının manası hususunda 
iki Hükümet arasında bir görüş aykırılığı yoktur. 
Tamamiyîe aynı görüşler içinde hareket ediyoruz. 

Kıbrıs meselesiyle Amerikan yardımı arasında bir 
ilişki kurulabilmesine asla müsaade etme niyetinde de
ğiliz. Bu niyette olmadığımızı da yine açıklıkla Dr. 
Kissinger'e ifade etmişizdir. Kıbrıs'ta hakkaniyete 
uygun bir çözüme varılacaktır. Bunun planı, progra
mı daha evvelden yapılmıştır, aynı yolda, aynı dik
katle, titizlikle devam edilmektedir. Bu yoldan geri 
dönmek veya bu yolda taviz vermek hiç bir zaman 
söz konusu olamaz; Amerikan Kongresinin alacağı 
her hangi bir karar bizim bu kararlılığımız üzerinde 
bir tesir icra edemez. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, ben şahsen kuvvetle umarım ki. 
Amerikan yardımı kesilecek değildir, devam edecek
tir. Şu anda daha fazla katiyetle konuşma imkânını 
bulamıyorum; fakat bu kuvvetli umudumu da açık
lamakta mahzur görmemişimdir. 

Yardım, sistem olark eskiden olduğu gibi senelik 
olarak cereyan etmiyor; üç aylık kısmî bütçeler şeklin
de tezahür ediyor. Bu yeni bir tutumdur; fakat yal
nız bizim yardım mevzuuyla ilgili bir tutum değildir. 
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Bütün Amerikan bütçe tatbikatının ilgilendiren bir tu
tumdur. Onun için yardım devam etse dahi, tekrar 
yine 2 - 3 ay sonra aynı yollardan gidilecek, aynı mü
zakerelerin içinden geçilebilecektir. Mühim olan 
Amerika'nın Türkiye'ye yardım yapılması zaruretini 
neticede, eskiden olduğu gibi kabul etmesi ve bunun 
aksi varit olduğu takdirde, ortaya çıkarabileceği mah
zurları da yine gözönünde bulundurmasıdır. Hiç şüp
hesiz ki, bütün ümidimiz hilâfına yardım mevzuunda 
bir aksama olursa, bu tamamiyle dış politika sorun
ları içinde ele alınacak bir iştir; fakat Kıbrıs sorunuyle 
birlikte ele alınacak bir iş değildir. Kendi başına, ken
di şartları içinde mütalâa edilecek ve Hükümetimizi 
de elbetteki bu şartlar içinde tedbirleri bulmaya sevk 
edecektir. Bunu tamamiyle ayrı bir mevzuu olarak; 
fakat dış politikanın çok mühim bir mevzuu olarak 
mütalaa ediyoruz, Kıbrıs mevzuuyle asla birleştirmi-
yoruz. Kıbrıs mevzuunda fedakârlık yapamayız; fakat 
yardım mevzuunda da büyük güçlükle karşılaşırsak, 
elbette o günün şartları içinde bu güçlüğün berta
raf edilmesini gerektirecek tedbirleri aramakta da 
kusur etmeyeceğiz. 

Diğer hususlara gelince, Makarios'un Ada'ya 
avdeti; Makarios Ada'ya avdet etmiştir, avdet et
mesine mani olmak zannederim ki, kimsenin elinde 
olmayan bir keyfiyet idi; fakat biz Makarios*u dev
let reisi olarak Aralık 1963'ten beri esasen tanımıyo
ruz, Kıbrıslı Türkler de kendisinin bu sıfatını tekab-
bül etmiyorlar. Binaenaleyh; bu safhada Maka
rios'un orada olması, eğer Kıbrıs'ta müzakereler ce
reyan edecekse, bizim tutumumuzu ve Kıbrıslı 
Türklerin tutumunu etkileyemeyecektir. 

Mühim mesele, Kıbrıslı Türkler müzakereye 
devam edeceklerdir, muhatapları kim olacaktır? Kim 
salahiyetli muhatap olarak karşılarına çıkarsa ve 
bunu emniyetle ifade ederse ve onun bu salâhiyet
leri haiz olduğu kanaati de Kıbrıslı Türk liderliğin
de tezahür ederse, o görüşmeler başlar. Orada ar
tık Makarios'un tekrar bu işe karışıp karışmayacağı 
gibi bir ihtimali gözönünde bulundurmak istemiyo
ruz. Eğer görüşme amısu onlardan geliyorsa, elbet
teki Kıbrıs Türkleri bu görüşme arzusuna muvafık, 
müspet cevap verir. Ondan sonrasını tabiatiyle ya
kından takip edeceğiz; fakat şu kadarını söyleyeyim 
ki, eğer Kıbrıs'ta cemaatler arasında bu görüşme
ler tekrar canlanırsa, bu görüşmelerin selâmeti i 
bir şekilde yürümesi ve müdahalelere maruz kalma
ması için tedbirler alınmıştır ve görüşmelerin baş
laması halinde bu tedbirlerin de müessir olarak de

vamlılık içinde bulunacağını kuvvetle ümit ediyoruz, 
(Hattâ biraz daha ileri gideyim müsaade ederseniz) 
kuvvetle bekliyoruz. Onun için, Makarios mesele
sinin üzerinde şu anda fazla tevakkuf etmekte bir 
fayda görmüyorum. 

Sovyet Rusya, Amerika Kıbrıs ilişkilerine gelince: 
Şundan emin olmanızı temenni ederim ki, Türkiye 
Hükümeti hiçbir taraftan bir baskı altında değildir. 
Sovyet Rusya bizim Kıbrıs hakkındaki politikamızı 
biliyor, anlıyor ve her hangi bir karşılıklı münaka
şa içinde, bir temas içinde değiliz; tutumumuzu ya-
kinen biliyorlar, bir sıkıntımız yoktur. 

Amerika bakımından da hiç bir sıkıntımız yok
tur. Bilâkis, Kıbrıs meselesine bakış açımız, Ame
rika'nın da bakış açısına uymaktadır. Bu hususta 
iki Hükümet olarak tamamiyle uyum içinde hareket 
ediyoruz, bunu kesinlikle ifade etmek fırsatına nail 
olduğumdan dolayı da ayrıca sevinç duyuyorum. 

Zannediyorum ki, şu safhada bu kısa izahat Yük
sek Heyetinizi tatmin etmiş olacaktır. Müteakip 
celselerde de arzu buyurulduğu takdirde her zaman 
emrinize amade olacağız,. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümete teşekkür ederim efen
dim. 

2. — Tokat Üyesi Cevdet Ay kan m, ilâç sorunu 
konusundaki gündem dışı demeci ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demirin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan, ilâç so
runu üzerinde gündem dışı konuşma isteminiz var, 
buyurunuz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

1262 sayılı ve 1928 yılında yayınlanan Tıbbî ve 
İspençiyari Müstahzarlar Kanunu, «İlâç fiyatlarının 
muvafık» olmasını sağlama, kalitesini kontrol etme 
görevini, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ver
miştir. 

19 Şubat 1960 tarih ve 10436 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan «Tıbbî Deontoloji Tüzüğü» de, 
«...tababet prensip ve kaidelerine aykırı veya aldatıcı 
mahiyette teşhis ve tedavi yasaktır» hükmünü taşı
maktadır. 

Son ay içinde, ilâç fiyatları konusunda tartışma
lar, bilindiği üzere yeniden başlamıştır. Bir hafta 
önce, 11 Aralık Çarşamba günü ülkemizdeki bütün 
eczaneler kâr oranlarının düşürülmesi nedeniyle boy
kot yapmışlardır. Eczaneler, «Sağlık ve Sosyal Yar-
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dım Bakanlığının gerçekleri halktan sakladığını» ve 
«Zamlı ilâç satmayacaklarını» ilân etmişlerdir. Ecza
cılar, «Boykotlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına karşı olduğunu» söylemişlerdir. 

Türkiye İlâç İşverenler Sendikası da, «Sorunun, 
ilâç sorunu değil, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı sorunu olduğunu» söylemiştir. Bu Sendika Baş
kanı, «Elindeki yetkiyi bilgisizce kullanan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından» söz etmiştir. 

14 Aralık tarihli Milliyet Gazetesi, grip teşhisi 
konan bir hastaya yazılan 818 liralık bir reçeteyi 
yayınlamıştır. 

Sayın senatörler; 
Son 10 yıl içinde ülkemizde ilâcın, özellikle eko

nomik, sosyal yönü ve politikayla ilişkisi geniş şe
kilde tartışılmıştır. Pek çok açık oturumun, yayının 
ve söylentinin konusu olmuştur. Hatta üniversitele
rimizde bazı talebe boykotlarının nedeni olmuştur. 
İlâç;, âdeta ekonomik sistemimizi, yönetimimizi de
ğerlendirmede örnek haline gelmiştir. 

Son 2 yıl içinde, kamuda ilâç konusu pek tartı
şılmamıştır. Görünen bu sorun, yeni boyutlar da kaza
narak, yeniden tartışılmaya başlanacaktır. 

İlâç konusundaki tartışmaların ve eylemlerin her 
yönüyle faydalı ölçüler içinde tutulması, resmî bel
geler ve haklı kurallar içinde kaîmmasiyle mümkün 
olabilir. 

Sayın senatörler; 
Millet Meclisi, 19 Mart 1967 tarihli 88 nci Bir

leşiminde, «İlâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntılariyle aydınlatmak» 
görevi ile bir araştırma komisyonu kurmuştur. Bu 
komisyon raporunu Nisan 1969'da Millet Meclisi 
Başkanlığına sunmuştur. Türkiye İlâç İşverenler Sen
dikası Genel Sekreteri, bu raporu televizyonda ya
pılan bir açık oturumda övmüştür. 

İkinci Erim Hükümeti döneminde Profesör Me
tin Tanker Başkanlığında bir komisyon, ilâç soru
nunun ekonomik yönünü incelemiş ve bir rapor ha
zırlamıştır. Bu rapora dayanılarak da, "yürürlükte bu
lunan 7 Nisan 1972 tarihli «İlâç Fiyatlarının Tespiti
ne» dair kararname yayınlanmıştır. 

Yine bu dönemde, Profesör Doktor Oğuz Kaya-
alp Başkanlığında bir komisyon, «İlâçlarda Kalite 
Kontrol Sistemi» için bir rapor hazırlamıştır. Aynı 
komisyon, 1928 yılında yayınlanan 1262 sayılı İs
pençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu yerine, 
Farmostatik ve Tıbbi Müstahzarlar kanunu tasarısı

nı hazırlamıştır. Tasarı, Mart 1972'de Millet Mecli-
I si Başkanlığına sunulmuştur. 

İlâç endüstrisince, Nisan 1972 tarihli ilâç Fiyat 
Kararnamesi aleyhine, Danıştaya açılan davalar, Da-

I nıştay Genel Kurulunca oy birliğiyle reddedilmiştir. 
Geçen 2 yıl içinde ilâç endüstrisinin ekonomik yön
den, bu kararname nedeniyle güçlük içinde olduğu
na değin resmî bir bilgi de mevcut değildir. 

İlâç Fiyat Kararnamesinin 19 ncu maddesinde 
öngörülen, «İlâç yapımcılarının hesaplarında direkt 
işçilik ve imalât giderlerini gösterecek ve kontrolleri
ni sağlayacak şekilde kayıt tutmalarını sağlayacak 
Tek Düzen Hesap Planı uygulaması» hükmü, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yerine getirilmemiş
tir. Formostatik ve Tıbbî Müstahzarlar kanun tasa-

I nsı Millet Meclisi komisyonlarında beklemektedir. 

Sayın senatörler; 
İlâç fiyatları konusunda, son bir yıl içindeki bi

linen resmî gelişmeler de özetle şöyledir: 

7 Nisan 1974 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
Fiyat Kontrol Komitesi Başkanlığının 15 sayılı kara-
nnm 4 ncü maddesi şu hükmü getirmiştir. 5 Ekim 
1973 tarihinden sonra maliyetlerde meydana gelen 
artış kadar, fiyatlara zam yapılabileceği ve mamul
lerin biriminde 5 Ekim 1973 tarihinde isabet eden 
kar, miktar olarak sabit tutulacaktır. Bu kararname
ye göre. «Bu madde hükmü, fiyatların artırılması 
önmü-aadeye tabi mallar dışında kalan, ithal mal
ları için de geçerlidir.» 

7 Temmuz 1974 tarihli Resmî Gazetede Fiyat 
Kontrol Komitesinin 17 sayılı karajı, Tıbbî ve İspen
çiyari Müstahzarları, maliyetlerde meydana gelen 
arüş kadar, fiyatlarına zam yapılabilecek mallar üs
tesine ithal etmiştir. 

Aynı, kurul I Ekim 1974 tarihli Resmî Gazete-
j de yayımlanan 20 sayılı kararıyla de Tıbbî ve İspen

çiyari Müstahzarları, 12 sayılı tebliğ kapsamından 
] çıkarmıştır. 
! Sayın senatörler; 
S Konu i'e ilgili resmi belgeleri özetledim. Geçmiş 
| üzerinde herhangi bir değerlendirmede buîunma-
j dun. 
| Samimî inanern, 1972 yılında ilâç konusunda ya-
] pıîan hizmetlerin, ilâç endüstrisinin, Sağlık Bakanîı-
I ğının ve uzmanlarımızın birbirlerini tamamlayan ça-
j iişnıalarıvîs başarıldığıdır, ilâç endüstrisinde. Sağlık 
I BakanİŞ!İ";n;n ve uzmanların deeisik görüşleri olma-
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Yine samimî inancım, Türkiye'de ekonomik yön
den ve kalite kontrolü yönünden denetimi en iyi ya
pılan iş kolunun ilâç endüstrisi olduğudur. 

Son 10 yıl içinde yılda 100 milyon dış ülAArc 
para transfer ettiği halde, 200 bin iira vergi üdeyrn 
endüstri kuruluşlarımızın varlığını yakında duy
duk. 

Yine gazete haberlerine göre, nebati yağa i 75 ku
ruş zam yerine 3 iira zam yapılmasını Ticaret Ba
kanlığı istemektedir. Ziraat Mü'rendisl•: i O d arzu i a 
göre, böyle bir zam yapıldığında, nebati yağ üreten 
firmalar açıktan 500 milyon haksız kazanç elde 
edeceklerdir. Her iki haberin doğruluk derecesini 
bilmiyorum. Bu haberler belli ölçü irinde do doğ
ru olsalar bile, ilâç endüstrisinde bu ölçüde ka
zançlar mümkün olamaz. Bunu samimî inancım ola
rak arz ederim. 

Sağlık Bakanlığı, bütün tarihi içinde büyük ve 
değerli hizmetler başarmış bir kuruluştur. Kadro
sunda bulunan binlerce hâkim ve diğer tıbbî per
sonel değerli hizmetler yapmaktadır. Bu hizmet
lerin ülkemiz koşullan içerisinde değerlendirilme
si, diğer hizmetlerle karşılaştırılarak yapılmalıdır. 

Şüphesiz bu tür bir karşılaştırma için de olsa, ilâç 
endüstricinde ve sağkk hizmetlerinde görülecek ku
sur ve eksiklikler hoş görülmemelidir. 

ülkemizde, tüketicinin korunması sorunu var
dır. Ülkemizce, idarenin etkili kTnmmı sorunu var
dır. Ülkemizde, temel sosyal hokkadan rret olarak 
yararlanma sorunu vardır. Bu sorunların içinde ilâç 
sorunu, ilâçtan yararlamvb'ime sorunu ve Sağkk Ba
kanlığı sorunu vardır. 

Sayın senatörler; 
Genel olarak Sağlık m/m tk ir '' •••,'. <. < 

rak ilfv n s,ıS'_cl michğj ! ' ! _ I K , "• ' k • si et ı 
konuda aıl ket u iz iı •" o km •> '.' ^ ' 
aşırı o''ıiuii doğ Al r L:erk_ , . ğ . , _ L u .-. 
yararlanrmAd'r H c k . s ,...ç J Y . •< İd.' H ..m 
hizmetinde kusur yapmamalıdır. Kcmuoyıı, sağlık 
hizmetlerinde ilâç konusunda kusuru bağışlarnarna-
lıdır Sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaş
ması için, kamunun dikkati ve tenkidi büyük bir des
tektir. Bütün bu tartışmaları faydalı tutmak ve bun
lardan yararlanmak da sorumluların görevidir. 

Sosyal üvenlik kaosamma alınan rmuplar ül 
mizde ilâcı bedava almaktadır. İlâcın kullanılması
nı, çağdaş ülkelerdeki örnekleri gibi, ekonomik 
ve tıbbî ölçülerle kontrol altına almazsak, yakın 

gelecekçe kamu büyük miktarlara varan ilâç har-
ecmulanyle karşı karşıya kalacaktır. 

Hiçbir kekim, grip teşhisi koyduğu bir hastaya 
v\o iirakk İlâç yazamaz. Kanunlarımıza göre, «Taba
bet p'vmm ve kaiâc-ierine aykırı veya aldatıcı ma
ki y At. :Aus ve tedavi yasaktır.» Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve üni
versitelerimiz konu üstüne ciddiyetle eğilmelidir
ler. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ilâç endüstri
si ve Türk mizacılar Birliği geçen yıllar içinde ilâç-
lamı ekonomik denetimi ve kalite kontrolünün ge-
lişürilmcsi yönünde olumlu çalışmalar yapmışlar
dır. İlâç Fiyat Kararnamesinin getirdiği direkt gi
der, endirekt gider deyimleri, satış ve tanıtma har-
cemalarmm smvkmchnlması kavramı, maliyet un-
surkınmn gerçek rakamlara dayanması prensibi, 
t...k hesap düzeni, tüketicinin korunması amacı ile 
ticaû hayaümmuı hiçbir kolanda uygulanmayan 
kavramlardır; 

Kazanılanın korunması ve hizmetlerin bu yönde 
geliştirilmesi AzmicA. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ilâç konu
sunda haîrk kalmalıdır. Kanunlar içinde gerekeni 
yrpt'ğı inancı da halkta korunmalıdır 

;îûç uıJü'driı i, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
keıe'n sorumluluğuna sa; gireni korumalıdır. İlâç 
cacArlAA Seğkk Bskanhğı. ile kamu yararı, sosyal 
e„/meye amayşı içinde beraberce çalışmasının kıı-
raAıreu .geliştirmelidir. 

Sağlık ve Sc-yal Yardım Bakanlığı konuda hak
li Yed Ara ve haklı kakuğı inancını İmmuda koru
dukça. konuda lart.şmalar faydalı kalacaktır. İlâç 
endürtri'e d, üAA yAiîde gelişecektir/ 

Aksi iv Al e bu konuda yrmılacak tartışmalar ve 
eylemler sosyal huua'suz'uğumuzun unsurları ola
caktır. 

Saygılarımla teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Aykan. 
.hükümet adına Sağ'A ve Sosyal Yardım Bakanı 

Kemal Demir, 
Buyurunuz Saym Kemal Demir. 
SAĞL-K VE SOSYAL YARDİM BAKANI KE-

MAL DEMİR (Bulu Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Senatör Seyuı Cevdet AykaAa, son eczacı boy
ken! ile kamuoyunda yankı uyandıran ilâç sorunu 
üzerinde, bana Yüce SmaAca bu konu ile ilgili bil
gi smımuk mAÜmm veren konuşması için teşek
kür ediyorum. 
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Sayın senatörler; 
İlâç sorunu, sayın senatörün de belirttiği gibi ger

çekten insan sağlığı ve insan hayatı ile ilgili bir konu 
olduğu için kamunun dikkatini diğer sanayi kol
larının problemlerinden daha çok üzerine çekmek
te ve üzerinde daha çok tartışma yapılmasına haklı 
olarak imkân vermektedir. 

İlâç sorunu ile ilgili uygulamaları, Yüce Sena
tonun fazla vaktini almamaya dikkat ederek; ama 
her kesimi hakkındaki bilgilerimi de eksiksiz sun
maya çalışarak, huzurunuzda belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
İlâç sanayimizde üç halka vardır. Bunlardan bi

rincisi imalâtçı, ikincisi depocu, üçüncüsü eczacı hal
kasıdır. 

İmalâtçı kesiminde imalât yapılır. 
Depocu kesimi eliyle eczanelerimize ülke ölçüsün

de dağıtımı yapılır. 
Eczacı kesiminde, eczanelerimiz eliyle ilâçları

mızın halka ulaşması sağlanır 
İlâç fiyatlarında bugün 1972 yılında çıkmış olan 

7 Nisan tarihli kararname uygulanmaktadır. Bu ka
rarname, Senatör Sayın Cevdet Aykan'm Sağlık Ba
kanı olduğu zaman hazırlanmış, onu takiben benim 
görevim süresince uygulanmasına devam edilmiş bir 
kararnamedir. Gerçekten, peşpeşe yapılan iki konuş
ma ile olayı daha iyi teşhis edebilmek bakımından ya
rarlı olacaktır kanaatindeyim. 

Bu kararname, sayın senatörün de belirttiği gibi, 
gayet açık ve güzel belirttiği gibi, gerçekten uzun 
bir çalışmanın mahsulü olmuştur. Bu çalışmalardan 
dolayı değerli arkadaşıma şükran borcum vardır. 
Bu çalışmaların sonucunda sanayi maliyet sistemi
ni esas alan bir uygulama getirilmiştir; yani bütün 
sanayi kollarında olduğu gibi, ilâç sanayiinde de 
«maliyet + kâr» sistemini getiren bir kararname
dir, bu. «Maliyet + kâr» sistemini getiren bu ka
rarname ile imalâtçı maliyetini tespit etmekte, üze
rine kararnamenin tanıdığı kâr haddini koyarak, fi
yatım bu şekilde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına tescil ettirmek için müracaat etmektedir. 

Bakanlık; bu kararnamenin ilgili diğer madde
leri gereği belirtilen bu fiyatların, ücretlerin, har
camaların doğru olup olmadığını tevsik etmekte
dir. 

Önemli sorun, hammadde ile başlamaktadır. 
Hammadde mevzuu; değişik kanallardan, değişik 
şekilde getirildiği zaman farklı ücretler ortaya çı
kabiliyor. Bunun için de, Ticaret Bakanlığına bağlı 

Fiyat Tescil Komitesinden aynı hammaddenin dün
ya ölçüsünde en ucuz fiyatının hangisi olduğu öğre
nilmekte ve bu komitenin tescil ettiği en ucuz fi
yat esas alınmak suretiyle fiyat teşekkül ettirilmek
tedir. 

Sayın senatörler; 

Bu kararname, 1972 yılından beri uygulanmak
tadır ve 1972 yılından beri uygulanmasına devam 
edilmektedir. Bu kararnamenin bir maddesi ile ilâç 
fiyatlarında maliyete etken olacak fiyat azalışları 
veya fiyat artışları yüzde 20'nin üstüne çıktığı za
man, o ilâcın fiyatı yeniden tespit edilir denmek
tedir; yani bir ilâcın fiyatı tespit edilmiş ve satışı baş
lamışsa, o fiyatın maliyetini yüzde 20'den fazla dü
şüren bir faktör doğmuşsa, (Hammadde ucuzlaması 
veya başka bir faktör gibi veya o ilâcın fiyatını yüz
de 20'den fazla artıracak şekilde etken olacak bir 
sebep ortaya çıkarmışsa) o zaman o ilâca münhasır 
olmak üzere, kararname gereğince ilâç fiyatı yeni
den tespit edilmektedir. 

Son durum bu noktadan başlamıştır. İlâç fiyat
ları içerisinde bugün tespit edebildiğimiz kadarıyle, 
1 500 ve biraz daha üstünde bir miktarında mali
yete yüzde 20'den fazla artış getiren etkenler ol
duğu belirtilmiş, imalâtçılar kararnamenin kendile
rine verdiği hakka dayanarak, maliyetlerinde yüzde 
20'den fazla artış olan bu ilâçların yeni fiyatlarının 
tespitini istemişlerdir. 

Türkiye'de 4 000'in üzerinde ruhsata bağlı ilâç 
vardır. Bunlardan yarısının azında fiyat artışı oldu
ğu öne sürülerek müracaat yapılmıştır. Bu müra
caat üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız 
önce Fiyat Kontrol Komitesine müracaat etmek 
suretiyle, Fiyat Kontrol Komitesinin bünyesinde fi
yat artışlarını ekonomik kurallar içerisinde değer
lendirmek ve fiyat artışlarını hayat pahalılığında 
bir etken haline getirmemek için, alınması öngörü
len tedbirler içinde ilâç fiyatlarının da mütalâa 
edilip edilmeyeceğini Fiyat Kontrol Komitesinden 
sormuştur. Fiyat Kontrol Komitesi (Bidayette değer
li senatör arkadaşımın da belirttiği gibi) bunu, Fiyat 
Kontrol Komitesinin görev hududu içerisinde gör
müş olmakla beraber, sonradan bir tebliğle, bunu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kararnamey
le kendisine verilmiş bir yetkisi bulunmasını öne sü
rerek, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tespit 
etmesinin gerektiğini belirtmiştir. Burada bir husu
su mutlaka ifade etmek gereklidir. 
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Fiyat Kontrol Komitesinin son yıllarda sanayi 
mamûlleriyle ilgili yaptığı uygulamalarda, fiyat ar
tışının halkımıza aynı oranda intikâlini önlemek için 
genellikle kâr oranları değil, kâr miktarları dikkate 
alınmak ve fiyat artışı olsa dahi, aynı kâr oranının 
(fiyatı artan mallara uygulanmamakta) kâr miktarı
nın geçmemesine dikkat edilmektedir. 

Örneğin, 10 liraya alınan bir madde 12 liraya sa
tılıyor ve 2 lira kâr kalıyorsa, yüzde 20 kâr oranı 
olsa dahi, bunun fiyatı 20 liraya da çıktığı zaman kâ
rı 4 lira tarzında değerlendirilmemekte. 2 liralık kâr 
miktarı, marj düşürülerek fiyata eklenmektedir. Bu 
tarzda bir uygulama yapmaktadır. Aslında değerli 
arkadaşım da belirttiği gibi, bir kararname ile it
hal. mallan için uygulamak gerektiği, bir kararla 
da açıkça tebliğ ile belirtilmektedir. 

Fiyat Kontrol Komitesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına «Elimizde kararname vardır, bu 
kararnameye dayanarak ilâç fiyatlarını siz tespit 
edeceksiniz, yetkiniz vardır» dediği zaman, bunun al
tında şunu da belirtmektedir. «Kararnamenizin 12, 15 
ve 18 nci maddeleri var. Bu maddeler size gerekirse 
kâr oranını da dikkate almadan ilâç fiyatları üzerin
de etkili olma hakkını tanıyor. 

Bu itibarla, fiyatların satış kısmına; yani halka 
ulaştığı noktaya aynen intikalini önlemek bakımın
dan. bu kararname size yetki vermektedir. «Bu yet
kiyi kullanınız, bu yetkiye rağmen, bunu sağlayamaz
sanız, o zaman Fiyat Kontrol Komitesine müracaat 
edersiniz» demektedir. Yani, ilâç fiyatlarındaki ar
tışları, aynı kâr oranlariyle intikal ettirmek mecbu
riyetinde değilsiniz, sizin bunu önleyecek yetkiniz 
vardır. O maddeler de şunlardır; bunu uygularsı
nız; ama buna rağmen netice alamazsanız o za
man Fiyat Kontrol Komitesine müracaat edersiniz. 
demektedir. 

Sayın senatörler; 
Bunun üzerinde duruşumun sebebi, bu noktanın 

gerçekten bir önem taşıdığını belirtmek içindir. An
cak, hemen arz etmek isterimki, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığının ve Fiyat Kontrol Komitesinin sa
nayi mamulleri için bugüne kadar yaptığı uygula
malarda daima kâr oranlarından ziyade, kâr mik
tarlarını esas alan ve böylece maliyete etken olan 
artışları aynı ölçülerde satışa ve halka intikal et
tirmeme prensibi içerisinde yürütülmektedir. 

Şimdi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ham
madde fiyatları artması nedeniyle, fiyatları artımış 
olan ilâçların yeni fiyatlarını tespit ederken, bu ar-
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tısların aynen halkımıza intikalini önlemek için, ay
nı artışla intikalini önlemek için kâr oranları üze
rinde bir indirim yapmıştır 

Bir meselede, kamuya yanlış bir. intikal de önle
mek durumundayım. Yalnız eczacıların kârları yüz
de 25'den yüzde 20'ye indirilmiş değildir. İlâç sa
nayinin her üç sektörünün kârları üzerinden yüzde 
20 indirim yapılmıştır. Bu uygulamayı yapan arka
daşlarım böyle yapmışlar; yani ortalama kân yüz
de 12,5'dur. Bu yüzde oranı ise, ilâç fiyatına göre, 
ilâcın fiyatı ucuzsa farklı, pahalı ise daha farklıdır. 

O ilâç fiyatları üç kalem haline ayrılmıştır: 1 ku
ruştan 250 kuruşa, 250 kuruştan 15 liraya, 15 liradan 
daha yukarı olan fiyatlardaki kâr nispetleri, satış
ları da nazarı dikkate alınarak yüksek fiyatlı ilâç
larda daha az kâr marjı konarak, ötekilerde ise da
ha fazla konarak; tespit edilmiştir. Ancak, ortalama 
yüzde 12,5 dur. İmalâtçıda yüzde 9, eczacıda yüzde 
25, uygulamada imalâtçının kârı yüzde 12,5'dan yüz
de 10'a, depocunun kârı yüzde 9'dan yüzde 7'ye in
dirilmiştir. İşte aslında son günlerde eczacı arka
daşlarımızın kârları ile ilgili sorun budur. Bu nok
tada bir hususu daha belirtmeliyim; 

Eczacıların direnişlerini, ilâç sanayiinin diğer ke
simi de elbette destekliyor. Çünkü kâr marjı indiri
len sektör yalnız eczacı sektörü değildir ki, kâr mar
jı indirilen ilâç sanayiinin tüm sektörleridir, imalât
çısı da, depocusu da beraber olmak üzere. 

Sayın senatörler; 
Eczacılık, bir kamu görevidir ve gerçekten hal

kımıza ilâcın bilgiyle ulaştırılmasında görev yapan 
değerli arkadaşlarımızın elindedir. Yüksek tahsil 
yapmış, eczacılık sıfatını almış, yalnız onların inhi
sarına bırakılan ve böylece halkımıza yanlış, zararlı 
ilâçların ulaşmasını önlemek amacıyle yürütülen 
bir görevdir ve bu görev bir kamu hizmetidir. Ec
zacıların kârlarının elbetteki dikkate alınması ge
rekir, ancak bu yalnız ilâçtan ibaret değildir. İlâcın 
yanında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mü
saadesine tabi ilâç dışı, sağlıkla yakından ilgili baş
ka maddelerin de satışı eczanelerde yapılmaktadır: 
Bunlar, tuvalet eşyaları, kozmetikler maddeleri, deniz 
malzemesi ve değerli senatörlerin devamlı olarak gör
dükleri satış malzemeleridir. 

Demek ki, eczacıların kârlarını değerlendirdiği
miz zaman, yalnız ilâç satışından elde edilen kâr
ları ele almak yanlış olur, bunları da onun içerisine 
katmak lâzımdır. İlâveten yalnız fiyatı artan ilâç
larda kâr oranı yüzde 25'den, yüzde 20'ye düşürül-
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müştür. Arz ettim, fiyatı artan ilâçların sayısı da 
1 500'ün biraz üzerindedir. 

Demek ki, fiyatları artmadığı için diğerlerinde yi
ne kâr oranı yüzde 25 üzerinden devam etmekte
dir. 

Bir başka hususu daha arz etmeliyim; henüz ke
sin rakamları verecek duruma gelmedim, çünkü 
1 500'ün biraz üstündeki bu ruhsatların tamamı he
nüz bitirilip son fiyat durumuna gelinebilmiş değil
dir; ama 1 000'e yaklaştı. Hesapları kontrol edilen bu 
beyannameler, imalâtçıların beyannameleri 1 000'e 
yaklaştı, bitirildi, imalâtçılara gönderildi imalât baş
lasın diye. Aşağı - yukarı bunun yarısı kadar daha 
yürütülmektedir: yılbaşına kadar tamamlanacağını 
umuyorum. 

Elimizden geçmiş olan 1 000'e yakın beyanna
mede, fiyatı artan ilâçlarda eczacı arkadaşlarımı
zın eline daha önce geçmiş olan kâr miktarından, 
şimdi kâr oranı yüzde 20'ye düşürüldüğü için bu 
yeni kalem ilâçlarda, bunları sattıkları zaman elle
rine geçecek olan kâr miktarı, yüzde 25 iken elle
rine geçen miktardan daha az değildir; biraz daha 
fazladır. 

Arz etmek istediğim şudur: Maliyeti 10 lira olan 
bir ilâç yüzde 20 kârla -12 liraya satılır, yüzde 25 kâr
la 12,5 liraya satılır. 12,5 liraya satıldığı zaman 2,5 
lira kâr kalır. 10 liralık ilâcın fiyatı eğer 20 liraya 
çıktı ise yüzde 25'ten 5 lira gelmesi lâzımdır, ama 
yüzde 20'den, 4 lira eder. Hemen belirtmeliyim ki, 
bütün kalemlerde böyle değildir. Fiyat artışları az 
olan, yüzde 20, yüzde 30 nispetinde olan ilâçlarda 
kâr miktarı azalmıştır; fiyat artışları yüzde 20'nin, 
yüzde 30'un üzerinde olan ilâç kalemlerinde kâr mik
tarı. eskisine nazaran kâr oranı düşmüş olmasına 
rağmen artmıştır. Böylece, tümü üzerinde rakam ve
remiyorum; ama bitirilmiş olan 1 000'e yakın be
yannamede yaptığımız toplamadan görmüşüzdür 
ki, kâr, oranları yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürül
müş olmasına rağmen, bu kalem ilâçlarda eczacı 
arkadaşlarımızın eline geçen kâr miktarı azalmamıştır; 
biraz da artmıştır. 

Tabiatiyle burada finansman sorunu söz konu
su edilmektedir. Hemen belirtmem gerekir ki, ilâ
cın yılda en az dört ilâ altı defa devrettiği söylen
mektedir. Ben bunu, raporları olmasına rağmen böy
le kabul etmiyorum; ama herhalde asgarî iki defa 
devretmektedir ve bu devir işlemi genellikle peşin 
parayla olmamaktadır Peşin parayla olduğu za
man ayrı bir tenzilâta tabi olmaktadır. 

Eczacıların kârları yüzde 20 değildir, yüzde 
16,5'tur. Bu, kamuoyunda konuşulmaktadır; yanlış
tır. 10 liraya satınalınan ilâcı 12 liraya sattığınız za
man kâr oranı yüzde 20'dir. Bizim ülkemiz için de 
pek çok ülkeler için de bütün ticarî kurallar, «Mali
yet + kâr» şeklindedir; ama eğer bir eczacı arka
daşım 12 liraya sattığım ilâçta 2 lira kazandım di
yorsa, tabiî 12 lirada 2 lira yüzde 16,6'dır. 12 lirada 
2 lira kazandım, yani yüzde 16,6 kazandım; benim 
kârım yüzde 25'ten yüzde 16'ya düştü... Hayır!.. 12 
liraya sattığın ilâçta 2 lira kazandın, bu 12 lirada 
2 lira yüzde 16,6dır, ama kâr unsurunun teşekkülün
de «maliyet -f- kâr» vardır. 10 liraya aldın, 12 lira
ya sattın; 10 lirada 2 lira yüzde 20'dir. Onun için bu 
yüzde 16,5 tartışmasının da zihinlerde iz bırakmama
sını istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Arz ettiğim bu nedenlere de dayanarak son di

renişi haklı bulmuyorum. Kamu görevi yaptığına 
inandığım ve gerçekten mevcudiyetlerine ülkemiz 
için ihtiyaç duyduğum, bilgi ile tecrübe ile halkımıza 
zararlı ilâcın ulaşmasını önleyen, zararsız ilâcı ona 
vermede bilgisini kullanan eczacılar için bir kamu 
hizmeti görüyorlar dediğim zaman, gerçekten ülke
miz için taşıdıkları önemi bilerek bunu söylüyorum; 
ama son direnişlerini haklı bulmuyorum. Bu direniş
lerini, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına karşı 
yapıyoruz; halkımıza karşı yapmıyoruz» demiş ol
malarına rağmen haklı bulmuyorum. Çünkü, direniş
ten halkımız zarar görmektedir. Halkımız zarar gör
mektedir ve bu direnişi, bu nedenleri de arz ettikten 
sonra haklı bulduğumu söylemem mümkün olmamak
tadır. İnancımız odur ki, kamu hizmeti anlayışıyle 
bağdaşmaz bu. 

Nitekim, ben, boykota karar verdikleri zaman 
(Boykot kararıyla göreve başlamıştım) kendileriyle 
karşılıklı görüşmeler yaptım, yetkili arkadaşlarıyle, 
Yönetim Kurullarıyle karşılıklı görüşmeler yaptım, 
uzun uzun kendileriyle konuştum. Bazı talepleri var
dı; bunların bir kısmı Sağlık Bakanlığının göreviydi; 
onları yerine getirmek görevimizdir, hemen yaparım; 
ama bunda sizi haklı bulmuyorum dedirn ve kendi
lerine bunu yapmamaları ricasında bulundum, fakat 
boykot yapıldığı zaman, (Kamu göreviydi diye bun
dan dolayı diyorum) bizim bir görevimiz vardı; hal
kımıza ilâç ulaşmalıydı. Devlet ilâcın halka ulaşma
sını sağlamak mecburiyetinde idi. 

Hastanelerimize, döner sermayeli hastanelerimize, 
kendilerine müracaat eden vatandaşlarımıza, ilâç bul
mada sıkıntı çekmelerini önlemek için ücreti karşılığı 
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ilâç vermeleri talimatını verdim. Bu, bir ölçüde bü
yük hastanelerimizde uygulandı, hattâ hekim arka
daşlarım, (Yüce Senatonun huzurunda şükranla be
lirtmeliyim) yanlarındaki eşantiyonları da eğer has
tanede o ilâç o gün yoksa parasız verdiler. 

Sağlık Bakanlığı ile diyalog kurulmalıdır; doğ
rudur. Sağlık Bakanlığı ile bu diyalog kurulmalıdır. 
Sayın arkadaşım burada huzurunuzda belirttiler: 
Gerçekten bu kararnamenin hazırlanmasında bü
yük emeği olmuştur değerli arkadaşımın. Bakanlı
ğın dışında ilmî komisyonlar kurulmuştur, bu ka
rarname meydana çıkmıştır. Müteaddit diyaloglar 
kurulmuştur, ama ben göreve başladığım zaman ilâç 
sanayii kararnameyi uygulamama noktasındaydı. 
Şimdi uyguluyor, ama uygulamama noktasındaydı. 
Bir direniş vardı; bu diyaloga rağmen vardı. Tabiî 
ben isterim ki, bu diyalog yine kurulsun. Bu diya
log esasen vardır, tekrar görüşme imkânları vardır; be
nim için de vardır, o yöneticiler için de vardır. Mesele
leri çözmek için karşılıklı konuşmakta yarar olduğu 
kanaatini muhafaza ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Bir hususu daha belirtmeliyim: «ilâç sorunu yok

tur, Türkiye'de Sağık Bakanlığı sorunu vardır» de
niyor. Böyle düşünenler var. Türkiye'de gerçekten 
bir Sağlık Bakanığı sorunu vardır. Bu sorun, ilâç 
fiyatını tespit etmek için gönderilen her beyanname
yi Sağlık Bakanlığı olduğu gibi kabul etmedikçe 
ve ilâç fiyatına etken olan unsurların gerçek mali
yetlerine indikçe ve ilâç beyannameleri üzerinde et
ki yapan unsurları titizlikle inceledikçe elbette Sağ
lık Bakanlığı sorunu vardır ve Sağlık Bakanlığı 
sorunu olacaktır. Bu sorun, ilâç sanayii açısından 
vardır. «Türkiye'de Sağlık Bakanlığı sorunu var
dır» diyenler, bu sorunun, ilâç sanayiinin bünyesin
deki sorunlardan doğduğunu hatırdan çıkarmamalı
dırlar. İlâç sanayiinin bünyesinde sorun olmadığı 
zaman ellebtteki Sağlık Bakanlığı sorunu da olmaz. 
Mesele bu kadar açıktır. Ben, olayları sükûnetle iz
leme durumunda olduğumuza inanmaktayım. 

Bakanlık Devletin bir unsurudur, Cumhuriyet 
Hükümetlerinin bir unsurudur. Halkın ihtiyacını kar
şılamada ve o ihtiyacı yerine getiren sanayi kolları
nı kollamada görevlidir. 

Hemen belirtmek isterim; ilâç sanayimiz ger
çekten, aslında üretim kapasitesi ve kalite bakı
mından; ilâç kalitesi bakımından övgüye lâyık bir 
düzeye gelmiştir. Bugün ihraca yönelmiştir, ihracatta 
başarılı hale gelmiştir. Devet olarak bizim görevi

miz ilâç sanayiini teşvik etmektir. İlâç sanayiini teş
vik etmek, onun ihracat olanaklarını çoğatmak ve 
onu daha güçlü hale getirmek... Ancak, ilâcın hal
kımıza daha ucuz fiyatla intikalini ve kalkınma
mızın ihtiyacı oan ilâcı ucuz, kalitesiyle bulmasına 
imkân verici tedbirleri almak da Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanığmm görevidir. Bu görevi yürütme
de eksiksiz olacağından Yüce Senatonun emin ol
masını rica ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Eczacılar Birliği, Bakanığımızdan, ilâç kararna

mesiyle, ilâç fiyatlarını tespit eden kararname ile il
gili bir dilekte bulunmuşlardır. İlâç fiyatlarını tes
pit eden kararname maliyet sistemini esas almak
tadır; yani ilâç fiyatını meydana getiren «maliyet 
+ kâr», fakat kararname bunu yalnız ilmalâtçı kesi
minde uygulamaktadır. İmalâtçının imal ettiği ma
lın fiyatını hesap ederken, «Hammadde + amba
laj + direkt masraflar + endirekt masraflar = ma
liyet»; buna kâr ekleniyor. Oysa depocuya ve ec
zacıya geldiği zaman, depocu imalâtçıdan aldığı fi
yatın üzerine bir masraf ekleyemez. Onun maliye
ti imalâtçıdan aldığı fiyattır; buna % 7 kâr ilâve 
edebilir. Eczacı depocudan bu fiyatla alır, eczanesi
nin masraflarını ve diğer masrafları üzerine ekleye
mez ve aldığı bu ilâcı c/c 20 kâr ile satar. 

Demektedirler ki; sınaî maliyet sistemi uygu
landığına göre, bu sınaî maliyete esas olan unsur
lar her üç kesimde de uygulanmalıdır. Tabiî o za
man da kâr nispeti bugünkü gibi değil; daha az 
olmalıdır, ama maliyete etken olan unsurlar var
dır; işletme masrafları vardır. Bu müracaat Bakan

lığımda incelenmektedir. İncelenen yönü bunun uy
gulama yönü bulunup bulunmadığı merkezindedir. 
Her eczane için bunu saptamak imkânı var mıdır, 
objektif kurallar içinde uygulanabilir mi, uygula
namaz mı? İnceleme hususları bunlardır. İncele
meye alınmıştır. Çünkü, üzerinde durulmaya değer 
bir yönü olduğu görülmüştür. 

Sayın senatörler, 
Vaktinizi fazla aldığım için özür dilerim. Önem

li bir konu olduğunu düşünerek, bana verilen za
man hakkını suiistimal ettiğiğimi görüyor ve özür di
leyerek sözlerimi bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet olarak, Bakanlık olarak bizim görevi

miz, halkımızın ilâç bulmada sıkıntı çekmesini ön
lemek, halkımıza ihtiyacı olan ilâcı ulaştırmaktır. 
Bu Devletinde görevidir. Bu nedenle uygulama de-
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vam ediyor ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bu uygulamanın devamı süresince veya ondan son
ra ilâcın, ihtiyacı olan vatandaşımıza ulaşmasında 
(Hangi kesimde olursa olsun) meydana çıkacak ak
samaları, kesintileri önlemede kararlıdır. Bu karar
lılığımı özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü, ilâç 
gibi insan sağlığıyle ilgili bir konunun ihmale ge
lir bir yönü olmadığını görüyorum. 

Karşılıklı otururuz, ilâç sanayinin her kesimiyle 
konuşuruz, ilâç sanayinin gelişmesi için haklı di
lekleri dikkate alırız, ama halkımıza ilâcın ulaşma
sını engelleyecek her tedbirin karşısında uyanık ve 
bu ulaşmayı engelleyecek tedbirleri ortadan kaldırı
cı çareleri buluruz. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütün üniteleriyle halkımıza ilâcın ulaşmasında 
görev yapabilecek durumdadır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üüyeler Grupu, 
Başkanlığının, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulmuş 
bulunan Araştırma Komisyonuna üye vermeleri im
kânı bulunmadığına dair tezkeresi. (3/562) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grup Başkanlığının bir yazısı var, sunuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 6 Aralık 1974 tarih ve 2474 sayılı yazıları. 
Grupumuz üye adedi (12)'ye inmiş olup. halen 

bunlardan (2) sayın üye Başkanlık Divanında. (4) sa
yın üye de Bakan olarak görevlidirler. 

Bu sebple; grupumuz, sürekli kamu faaliyetleriy
le ilgili Komisyonlara, sahip olduğu yüzde oranına 
ve İçtüzük hükümlerine göre üye verememek duru
muna düşmüştür. 

Bu durum karşısında, İlgi yazı ile istenen Araştır
ma Komisyonu üyeliğine Grupumuzdan bir üye ve
rilmesi imkânının bulunmadığını arz ederim. 

M. Cihat Alpan 
Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulmuş bulunan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin 
iki ay uzatılmasına dair tezkeresi (3/561) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulmuş 
bulunan Araştırma Komisyonu Başkanlığının bir ya
zısı var, sunuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığında Görevli Yaşar Tuna
gür'ün Faaliyetleri Konusunda Kurulmuş Bulunan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonunun araş
tırma konusunu ikmal için çalışma süresi 20 Aralık 
1974 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması için ge
reğini saygılarımla arz edrim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Salim Hazerdagh 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün Faaliyetleri Konusunda Kurul
muş Bulunan Araştırma Komisyonuna daha iki ay 
süre verilmesi önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grup Başkanlığının bir yazısı var sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 25 Kasım 1974 tarihli ve 2452 sayılı yazı
ları. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da boşalmış olan Grupumuz üyeliği için, İçtüzüğün 
17 nci maddesinin (C) pragrafı uyarınca Sayın Halil 
Tunç adaydır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Ko
misyonu Grupumuz üyeliğide boşalmış ise de, bu Ko
misyon Cumhuriyet Senatosundan katılması gereken 
7 üyeye göre Grupumuzun 12 üyesinin yüzde oranı 
0,45 puana düşmüştür. 

Ayrıca mevcut üyelerimiz Bütçe ve Plan Komis
yonundaki bir üyemiz ile Bayındırlık. Ulaştırma, 
İmar ve İskân Komisyonunda görevli diğer bir üye
miz, Sayın Ecvet Güresin hariç İçtüzüğün 17 nci 
maddesi (Ç) paragrafı uyarınca sürekli kamu faaliyet
leriyle ilgili ikişer, ikişer komisyonda görevlendiril
mişlerdir. 
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Bu sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Di
lekçe Karma Komisyonuna Grupumuzdan bir üyenin 
aday gösterilmesi imkânı bulunmadığını arz ederim. 

Cihat Alpan 
Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grup Başkanlığı, Dilekçe Karma Komisyonu için 
Gruplarından bir üyenin aday olarak gösterilmesi 
imkânının bulunmadığını ifade ediyorlar. Bu konu
da Başkanlık Divanında müzakere edilip bir karar 
verilinceye kadar, adaylarını göstermiş olan grupla
rın üyeleri üzerinde gizli oyla Dilekçe Karma Ko
misyonu üyeleri seçimine gidiyoruz. 

Aday pusulaları dağıtılacaktır. Oy kupaları kür
süye konacaktır. 

Oylamadan sonra kanunun müzakeresine geçe
ceğiz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Gizli oyla
maya lüzum yok Sayın Başkan. 

(1) 405 S. Sayılı basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN —• Gizli oy ile yapmaya mecburuz. 
Çünkü adaylar birden fazladır. (A. P. sıralarından 
«Sonraki birleşimde yapılsın» sesleri.) 

Sayın üyeler, 
Başkanlığınızın temayülü de bu seçimin bundan 

sonraki birleşimlerde yapılması noktasında idi. An
cak, bu Komisyonun, Millet Meclisi kanadının üye
lerinin seçildiğini ve Cumhuriyet Senatosunun da bu
günden itibaren uzun bir süre tatile girmesi ve bu 
Komisyona tereddüp eden görevlerin de birikmiş ol
ması nedeniyle Başkanlık Divanınıza muhtelif grup
lardan böyle temayüller aksetmiş bulunuyor. Biz bu 
temayülleri değerlendirdik. 

Ancak, yüce Senato eğer bunun daha sonra ya
pılması temayülünü tekrar ortaya koyarsa öyle ya
parız. Bizim için bir mesele yoktur efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
mümkünse kanun teklifini görüştükten sonra bunu 
ele alalım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Manisa) —• Sayın Başkan, yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

V. — GORUŞ 

/. — 25. 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi 
ile 13.7. 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/162; C. 
Senatosu : 2179) (S. Sayısı : 405) (1) 

BAŞKAN — 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi ile 13 .7 .1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 
104 ncü maddesinin yürürlükten, kaldırılması hakkın
da kanun teklifinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Geçici Komisyon Başkanlığının öncelik ve ivedi
lik. teklifi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
25 .5 .1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 

Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13.7.1965 
tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci 

ULEN İŞLER 

maddesinin 2 nci fıkrasının 104 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifinin bir 
Anayasa gereği olduğu keyfiyetini ve düzenleme sa
hasının mahiyetini gözeten Komisyonumuz, Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulmasını karar altına almıştır. 

I Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Hükümet yerini alsın efendim. Ko
misyon yerinde. 

405 Sıra sayılı Kanun teklifinin öncelikle konu
şulması önerilmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Ön
celiği kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Öncelik kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Gruplar adına ilk sözü Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Ora! Karaosmanoğlu almıştır. 

Buyurunuz Sayın Oral Karaosmanoğlu. 
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Siyasi Partiler Kanunu i!e Milletvekili Seçimi Ka
nununun baz? maddelerinde değişiklik yapılmasını ön
gören 405 sıra sayılı teklif hakkındaki görüşlerimizi 
A. P. Grupu adına Yüce Heyetinize arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Demokratik parlamenter düzene geçişimizin ve 
siyasî partilerden güç alan hürriyetçi demokrasimizin 
esasım teşkil, eden çok partili sistemin devlet haya
tımızdaki önemini, kıymetli vakitlerinizi alarak izah 
etmek istemiyorum. Çok partili rejime girişimizden 
bu yana tam 30 yıl geçmiş bulunuyor. Bu müddet 
içerisinde demokratik düzenimiz zaman zaman bazı 
dar boğazlarla bunalımlarla ve sıkıntılarla karşılaş
mış olmasına rağmen, «Milletin kayıtsız şartsız ege
menliği» prensibine saygı gösterebildiği müddetçe me
selelere müspet çözüm yollan bulunabildiği, güçlükle
rin elbirliğiyle aşılabildiği olaylarla sabit olmuştur. 
Millet iradesine ters düşen çeşitli tutum, davranış ve 
müdahalelerin ise yeni meseleler yaratmaktan öteye, 
toplumumuza istenilen faydayı getiremediğine de hep 
birlikte tanık olmuşuzdur. 

1950 - 1960 yılları arasında milletin hür iradesi:vle 
icra mevkiinde bulunan Demokrat Parti İktidarı ve 
onun millete hizmet etmekten başka hiçbir tasavvuru 
olmayan değerli, mensupları 27 Mayıs İhtilâlinden 
sonra uzun müddet siyasî haklardan mahrum kalmış
lardır. İhtilâllerin kendi hukukunu beraberinde ge
tirdiği bir gerçektir. Milletlerarası hukukun siyasî 
suç kavramı ile ilgili analizlerini yapmaktan pratik 
sonuçlar elde etmenin mümkün olmadığını takdir edi
yorum. İhtilâllerin başarrya ulaşması halinde- siyasî 
suç isnat ve kavramlarının genellikle sübjektif de
ğerlendirmelere tek taraflı olarak tabi tutulageldiği. 
«testiyi kıranla dolduran arasında» fark ve nefaset 
kurallarına uygun bir ayırım yapmanın maddeten 
mümkün olmadığını takdir buyurursunuz. 

İhtilâllerden sonra demokratik düzene geçmeyi 
bcv-cremeyen ve milletleri şu veya bu sebeple sandık 
başına götüremeyen idarelerin maruz kaldığı acı aki-
betler ibretle izlenmelidir. Çok partili hayata girme
mizden sonra, siyasî partiler arasındaki hizmet yarı
şı ve rekabetin, seçimle işbaşına gelebilme imkânla
rının mevcudiyeti, iktisadî ve sosyal kalkınmamızın 
başlıca unsurunu ve itici kuvvetini teşkil etmiştir. 

Şurasını, tebarüz ettirmek isterim ki; siyaset yoluy-
le memlekete hizmet etmekten, seçmek ve seçilmek 
gibi anayasaların ve İnsan Hakları Evrensel Beyan 
namesinin tanıdığı en tabiî bir haktan Demokrat Par
ti mensuplarının mahrum edilmelerinin yaratacağı sa-
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I kıncaîan ve memleket gerçeklenin gözönünde tutan 
Adalet Partisi, 1961 yılından itibaren bu yaranın sa
rılması ve siyasî hakların iadesi konusunda yapıcı, 
ciddî ve verimli çalışmalarda bulunmuştur. Adalet 
Partisi tabanına uygun fikriyatta olmakla beraber, bi
zim dışımızdaki bazı siyasî çevrelerin, siyasî hakların 
iadesiyle ilgili ve elimizde olmayan zaruretler nede
niyle bazı gecikmeleri zaman zaman Adalet Partisi 
aleyhinde haksız olarak kullandıklarını bu vesileyle 
belirtmek isterim. 

1961 Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirile
rek, eski Demokrat Parti mensuplarının siyasî hakla
rının iadesi için Yüce Meclislerin 2/3 oyuna ihtiyaç 
olduğundan. Adalet Partisi dışındaki bütün siyasî par
ti gruplarının, özellikle C. H. P.'nin bu teşebbüsü des-

I teklemesi gerekiyor idi. Şurasını memnuniyetle arz 
etmek isterim ki; geç de olsa diğer siyasî parti grup
ları da ve bu grupu olmayan tarafsızlar da Adalet 
Partis'in-'n bu hayırlı teşebbüsüne müspet katkıda bu
lunmuşlardır. 

1969 yılında Yüce Meclislerce gerçekleştirilen Ana
yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından usul 
yönünden bozulmuş, Yüce Meclislerin meseleyi tek
rar ele alması gerekmiştir. Bu konu ile ilgili ikinci 

I Anayasa değişikliği teklifi, Adalet Partisi Genel Baş
kanı Sayın Demire! ve grup üyelerince 28 Ocak 1971 

! tarihinde verilmiş, daha sonra da araya 12 Mart dö
nemi girdiğinden, malumunuz olan nedenlerle teklifin 
kanunlaştırılması imkânı sekteye uğramıştır. 9 Ocak 
1974 tarihinde tekrarlanan teklif, nihayet 28 Şubat 
1974 tarihinde diğer tekliflerle de birleştirilmek sure-

\ tyle Nisan 1974'de Cumhuriyet Senatosu tarafından 
kabul edilerek, bahis konusu Anayasa derişikliği im
kân dahiline sokulabilmiştir. 

I Diğer taraftan Siyasî Partiler Kanunu ile Millet-
{ vekili Seçimi Kanunu daha önce 1961 Anayasası esas

larına göre tedvin edilmiş bulunduğundan, siyasî hak
ların iadesiyle ilgili Anayasa değişikliğinin gerçekleş
mesinden sonra, adı geçen kanunlarda buna paralel 
olarak yeni durumun gerektirdiği değişikliklerin ya
rılması zarureti hasıl olmuştur. Başka deyimle Ana
yasaya aykırı hale gelen hükümlerin Anayasaya gö
re tashih edilmesi için yapılan kanun teklifleri Yü
ce Millet Meclisinden geçerek yüksek huzurlarınıza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Müzakere etmekte bulunduğumuz teklif yüksek 
oylarınızla kanunlaştığı takdirde, yıllarca ıstırap kay
nağı olan eşitsizlikler ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Türk Milletine ve demokratik anayasaya yakışan da 
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budur. Kaderde ve kıvançta ortak olan büyük mille
timizin hürriyetçi demokratik düzene, insan haklan 
açısından da ters düşen siyasî hak eşitsizliğinin kaldı
rılmasından huzur duyacağını asla şüphe etmiyoruz. 
Adalet Partisi olarak, iktisadî ve sosyal kalkınmamı
zın her şeyden önce millî iradeye, kayıtsız şartsız 
millet egemenliğine dayalı hürriyetçi demokratik par
lamenter düzenin yaşatılmasıyle mümkün olacağına 
samimi olarak inanmışızdır. 

Adalet Partisi Grupu olarak teklife müspet oy ve
receğimizi memnuniyetle kayıt etmek isteriz. Bahis 
konusu teklifin Yüce Meclislerde görüşülmesi imkâ
nını sağlayan Sayın Irmak Hükümetine, diğer parti 
gruplarına ve tarafsızlara Grupum ve şahsım adına 
teşekkürlerimi ifade etmeyi bir borç bilirim. Bu vesi
leyle de memleketimize değerli hizmetlerde bulunan 
Demokrat Partiye mensup muhterem ve değerli ze
vata siyasî haklarının iadesi nedeniyle Adalet Par
tisi Grupu ve şahsım adına başarılar, mutluluklar ve 
sağlıklar dilerim. Hürriyet ve iktisadî kalkınma mü
cadelesi uğruna ebediyete göç eden değerli kişileri 
de yine Grupum ve şahsım adına rahmetle anıyoruz. 

Hepinize en derin saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın Recai Kocaman söz istiyor 
musunuz efendim? 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. C. H. P. Grupu adına 

Sayın Recai. Kocaman. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Artvin) —• Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Değiştirilmesi istenilen kanun maddelerinin vaze
dip konulusu ile ilgili geçmiş olaylara değinecek de
ğiliz. Biz C H. P. Grupu olarak. Anayasamızın 12 
nci maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin ışığı altında, 
bu ilkenin uygulanmasını gösteren davranışlardan biri 
olan Anayasamızın 68 nci maddesinde 22 .4 . 1974 ta
rih ve 1801 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin ışığı 
karşısında getirilmiş olan bu iki kanun değişikliğine 
taraftarız; olumlu oy vereceğiz. Söz buraya gelmiş
ken, bir noktaya daha işaret etmek isteriz. 

Anayasanın eski 68 nci maddesinde yer alan, «af
fa uğramış olsalar da» ibaresinin mevcut olduğu, yü
rürlükte bulunduğu dönemlerde, şimdi değiştirilmesi 
teklif olunan 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nu ile 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu dışında daha 
birkaç kanunda da, affedilmiş olmama birtakım va
tandaşların bazı olanaklara kavuşmasına engel teşkil 

ediyor idi ve eşitlik ilkesine ykırı bu durum, şimdi 
özetle değineceğim kanunlarda da söz konusu idi. 

Bu cümleden olmak üzere 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 27 .7 .1963 tarih ve 307 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 24 ncü maddesinin son fıkrasında, gene 442 
sayılı Köy Kanununun 25 nci maddesinin son fıkra
sında, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair 5441 sayılı Kanunun 26 .7 .1963 tarih ve 287 
sayılı Kanunu ile değişen 8 nci maddesinin 2 nci fık
rasında ve nihayet 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununun 27. 7 . 1963 tarih ve 306 sa
yılı Kanunu ile değişen 105 nci maddesinin son fık
rasında, bilinen, sayılan suçlardan ötürü mahkûm 
edilenlerin affedilmiş olsalar dahi, belediye başkan
lıklarına, belediye meclisi üyeliklerine, köy muhtar
lık ve ihtiyar heyeti üyeliklerine, mahalle muhtarlık ve 
ihtiyar heyeti üyeliklerine ve il genel meclisi üyelik
lerine seçilemeyeceğine dair engelleyici hükümler mev
cut idi. Bu hükümlerin konulusu, o zaman yürürlük
te olan Anayasamızın 68 nci maddesinin hükümleri
ne tamamen uygun idi. 

Anayasamızın 12 nci maddesinde öngörülmüş olan 
eşitlik ilkesinin ışığı altında gerek şimdi görüşülmek
te olan kanun değişikliği teklifini getiren teklif sahi
bi arkadaşlarımızın, gerekse bu teklifleri müzakere 
edip karara bağlayan Millet Meclisinin komisyon ve 
Genel Kurulu ile Yüce Senatomuzun Geçici Komis
yonu bu noksanlıklarını nazarı itibare alması ve eşit
lik ilkesinin ışığı altında, biraz evvel sıraladığım ka
nunlardaki kısıtlayıcı, engelleyici hükümlerin de kal
dırılmasını ve böylece değerli mukaddes eşitlik ilke
sinin eksiksiz olarak uygulama alanına girmesini sağ
lamalarını gönül arzu eder idi. 

Söz buraya gelmişken bana ve Grupuma değerli 
arkadaşlarım diyebilirler ki, siz niye getirmediniz 
öyle bir teklifi? Derhal cevaplandırayım muhtemel 
soruyu, en kısa zamanda getireceğiz ve bu kanunun 
şimdiki şekliyle çıkmasına Grup olarak taraftarız, 
olumlu oy vereceğiz. Biraz evvel işaret ettiğim eksik
liklerin de telâfisi için getirilecek olan kanunun bu
nun peşinden yürürlüğe girmesini ve ihlâl edilmiş bu
lunan eşitlik ilkesinin tam ve kâmil surette tahak
kukunun sağlanmasını zamanı gelince dileyeceğimizi 
arz etmek isterim. 

Tekrar ediyoruz : Eşitlik ilkesinin ve Anayasamı
zın 68 nci maddesinde son yapılan değişikliğin ışı
ğı altında Grupumuz, huzurunuzda bulunan görüş
me konusu kanun değişikliklerine olumlu oy verecek
tir. Bunu ifade etmeyi, Anayasayı temel kural ola-; 
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rak benimsemiş bir naçiz grup üyesi sıfatıyle zevkli 
bir görev biliyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
405 sıra sayılı Kanun teklifinin tümü üzerinde 

gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şimdi kişisel ko
nuşmalara geçiyoruz. Kanunun tümü üzerinde Sa
yın Beliğ Beler. 

Buyurunuz Sayın Beler. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Anayasanın 68 nci maddesi ve geçici 11 nci mad

desine paralel olarak, Milletvekili Seçimi Kanunu ile 
Siyasî Partiler Kanununun bazı maddelerinde deği
şiklik yapılmasını öngören kanun teklifleri, üzerinde, 
şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Zevkli bir vazife yapan insanların inancı içinde, 
kısaca maruzatta bulunacağım. 

Eski Demokrat Partililerin siyasî haklarının iade
sine, yüce Senatoda yemin ettiğim ilk günden itiba
ren, 1968 senesinden beri inanmış bir arkadaşınız ola
rak. geç de olsa bütün partilerin ve parlamenterle
rin bu mevzuda ittifak etmeleri, Yassıada'da hapis 
yatmış ve muhakeme edilmiş bir kimse olarak bizi 
son derece memnun ve mütehassis etmiştir. 

Bu gün Türkiye'de, hür demokratik rejimi yaşat
mak isteyenlerle bu rejimin yerine bir dikta rejimi 
kurmak isteyenler arasında bir kavga vardır. 

Bugün Türkiye'de, millî bütünlüğün kurulmasını 
isteyen milliyetçilerle bu bütünlüğü yok etmek iste
yenler arasında bir mücadele vardır. 

Açıkçası bugün Türkiye'de Atatürkçülerle Mark-
sistçi. Leninci'ler arasında bir kavga vardır, müca
dele vardır. 

Bu mücadelede, Siyasî haklardan busnine kadar 
mahrum bırakılmış eski Demokratların yeri, 1946' 
dan beri olduğu gibi, komünistlerin karşısında, mem
lekete ve aziz milletimize hizmet etme yarışına gir
miş olanların yanında ve hatta başında gelecektir. 
Bunda hiç kimsenin asla şüphesi olmamalıdır. 

Eski Demokratların, siyasî haklardan mahrum 
olanlarının bu haklara kavuşmaları, hem adaletin ve 
hem de hakkaniyetin zarurî bir icabıdır. 

Bu suretle 1950'den başlamak üzere 10 yıl mem
lekete hizmet etmiş pek çok zevat, yeniden memle
kete hizmet etme imkânlarına kavuşacaktır. 

9 Ocak 1974 tarihinde A. P. Genel Başkanı ve 
A. P. Grupu tarafından T. B. M. M.'ne ikinci defa 
verilen bir kanun teklifi, nihayet 28 Şubat 1974 tari
hinde, başka tekliflerle de birleştirilmek suretiyle, ko
misyonlardan ve yüce Meclisten geçerek, 1974 Nisan 
ayında da Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul 
edilmiş ve bu suretle de Anayasa değişikliği ikinci 
defa gerçekleşmiştir. 

Eski Demokratlara siyasi haklarının iadesini te
min eden, 1969 senesinin 3 Kasım'ında ilk defa ger
çekleştirilen Anayasa değişikliğinin, şu veya bu se
beplerle bugüne kadar geciktirilmesinin nedenleri 
üzerinde durmanın, memleket için hiç bir yarar sağ
layamayacağı kanaatini halen de muhafaza etmekte
yim. 

6 Senedir Meclislerimizin gündeminde yer alan 
Anayasa değişikliği, kanun değişikliği şeklinde bulu
nan ve 14 senedir de bir hak eşitsizliği ıstırabı halin
de vicdanlarda yer etmiş bu kangren olmuş konu, 
bugün yüksek heyetinizin kararıyle sona ermiş ola
caktır. 

Sayın senatörler; 
Bugün görüşülmekte olan kanun daha evvel ya

pılmış olan Anayasa değişikliğinin bir gereğidir. 
Anayasa değişikliği yapıldıktan sonra, artık bu 

kanundaki hükümler Anayasaya aykırı hale gelmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarını. 
Bu Kanunun biran evvel Yüce Senatodan geçe

rek kanunlaşması en samimî temennimizdir ve yüce 
Mecliste de esasen bu temenni istikametinde parti
ler başta olmak üzere tam bir ittifaka varılmıştır. 

Böylelikle 1950 - 1960 seneleri arasında, memle
kete büyük anlamda hizmetler yapmış ve bugün ha
yatta kalan eski Demokratlar da, diğer vatandaşlar 
gibi, geç kalınmış olmasına rağmen seçme ve seçilme 
haklarına sahip olacaklardır. 

Hakikatin ve hakkın er geç tecellisinde emekleri 
geçmiş bulunan sayın parlamenterleri ve bugün bu 
kanun teklifini karara bağlamak fırsatını bizlere ha
zırlayan, halen iş başında bulunan sayın Hükümeti 
saygı ile selâmlar, bu vesile ile de aramızdan ayrı
lıp rahmete kavuşmuş eski Demokrat arkadaşlarımı
zı tekrar rahmetle anmayı insanî bir vazife bilirim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mustafa Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
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Sayın Beliğ Beler'in ifade buyurdukları gibi, se
nelerden beri kamuoyunu bir hayli işgal etmiş ve ba
zen buhranlı safhalara kadar varmış olan bu konu 
bu kanunla bitmiş olacaktır. 

Hiç şüphe yokki, büyük davalar, büyük iddialar 
kuşku yaratmakta ve tedbirini de beraber getirmek
tedir. Zira bu mevzu, davanın büyüklüğünden, öne
minden doğmaktadır. 

1924 Anayasası yerini 1961 Anayasasına terk 
ederken akla hayale gelmeyen büyük reform hareket
leri de bu Anayasada yer bulmuştur. Cumhuriyetimi
zi ve Devletimizi büyük manevî niteliklerle teçhiz et
miş, emeksiz kazancı gayrimeşru ilân etmiş, heı sos
yal hadise ve vakaya sosyal adalet ışığı altında mü
dahale ederek onu yeni düzene bağlamak kudretini 
ifade eden «Sosyal Devlet» ilkesini getirmiş; emeğin 
hakkını, şerefini, faziletini getirmiş olan böylesine 
yüce bir Anayasa... Elbetteki bu memleketi 10 sene 
idare etmek ve hükümran olmak mevkiinde kalmış 
olanların siyasî haklardan mahrum edilmiş olmaları 
Adalet Partisinin mebuslarını olsun, Devlet ricalini 
olsun, böyle bir reform hareketi karşısında, bu re
formun sahiplerini olsun bir dereceye kadar kuşkuya 
sevk edebilmiştir ve etmesinde de gayritabü bir hal 
tasavvur olunamaz. Onların siyasî haklarından alı
konulmuş bulunması kanaatim odur ki, asla bir ceza 
değildir. Sadece getirilmek istenen büyük davanın bir 
tedbiri olarak mütalaa edilmiştir. Dünün Kurucu 
Meclisi bu tedbiri ihtilafsız olarak kabul ederken, 
14 sene sonra Yüce Parlamentolar, Yüce Parlamen
to üyeleri bu tedbirin kalkmasında da yine bugün 
ittifak haline düşmüşlerdir. 

Görülüyor ki, bilhassa siyasî meselelerde kişi ken
dini, kendi vicdanında mahkûm etmedikçe ceza veya 
tedbir, ezadan başka bir şey ifade etmiyor. Eski De
mokratlar, bu memleketin 10 sene müddetle hüküm
ranlığını yapmış olan insanlar kendilerini, kendi vic
danlarında mahkûm etmemişlerdir; hiç bir zaman et
memişlerdir. Yine siyasî haklarının iadesi yolunda bu 
memleketin idaresine, bu memleketin siyasî hayatına 
iştirak etmek yolunda devamlı ve ısrarlı gayret sarf 
etmişlerdir. Bu, onlar için elbette bir şahsiyet mesele
sidir. Bunu takdirle anarım, tebrik ederim. 

Hiç şüphe yokki, bu tedbirin bugün mana ifade 
etmediği ve gerçekten eski Demokrat Parti ricalinin 
14 seneden beri yaşadığı hava ve sunmak istedikleri 
telkinlerin bu memleketin zararına değil, faydasına 
olacağı intibaı artık kamuoyunda benimsenmiş oldu

ğundan, bugün yüksek Parlamento üyeleri de artık 
bunda bir sakıncanın kalmadığı neticesine varmışlar
dır. Elbette bu memleketin siyasî hayatında büyük 
hizmetler görmüş olduğuna kani olan eski Demok
ratlar, bu büyük Anayasanın gelmesinden ve ileri sür
düğü iddialardan müstağni kalamayacaklardır. 

Bugün Türkiye hangi noktadan hangi noktaya 
gelmiştir? Hiç olmazsa bu 10 - 14 senelik siyasî hak
ların kısıtlanması sebebiyle hangi noktadan hangi 
noktaya geldiğimizi tayin, tefrik ve takdir hakkını 
kullanabilmek fırsatını bulmuşlardır. Bu bir faili ha
yır olacaktır. Eğer böyle bir kısıtlama olmasaydı bel
ki yeni Anayasanın getirdiği reform mevzularında da
ha hazırlıksız olarak türlü partilere dağılmak suretiy
le yok olup gitmeleri melhuz olabilirdi. Ama bugün 
siyasî partilerin dışında kalarak bugün memleketin 
hangi noktadan hangi noktaya geldiğini daha iyi an
latmak fırsatını bulan eski Demokrat Parti ileri gelen
lerinin bu Anayasanın çizdiği istikamette, öyle zan
nediyorum ki, bir güneş gibi parlayacaklardır, bu 
Anayasanın davasına ortak olacaklardır ve böylece 
geçmiş hizmetlerinin hayra matuf olan manevî tara
fını istikbale iblâğ edeceklerdir. 

Bu ümitle, bu dilekle beyaz oyumu vermiş oldu
ğumu ifade eder, saygılar sunarım sayın senatörler. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan, siz Geçici Ko
misyonun sözcüsü olarak bulunuyorsunuz, şahsınız 
adına mı söz istiyorsunuz?.. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Evet efendim, 
şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Milletvekili Seçimi ve Siyasî Partiler Kanunları

nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasiyle ilgili 
kanun teklifleri üzerinde şahsen önemli gördüğüm 
bir kaç noktaya değinmek ve bu münasebetle kanun 
teklifine olumlu tutumlarını benden evvel açıklayan 
değerli parti sözcülerine ve bu meyanda yine şahsen 
istirham ettiğim Millî Birlik Grupunun değerli üye
lerine ve bütün arkadaşlarıma teşekkür borcumu eda 
etmek maksadıyle yüksek huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu değişiklikler eski Demokrat Partililerin siyasî 

haklarının iadesi ve binnetice siyasî mahkumiyetlerin 
doğurduğu ıstırapları ortadan kaldırmak ve memle
keti huzura ve millî beraberliğe kavuşturmak gaye^'y-
le Anayasamızın 68 nci ve geçici 11 nci maddelerinin 
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tadilâtıyle ilgilidir. Bu maksatla yapılan teşebbüsün 
tarihi de maalesef pek yeni değil ve bir hayli eskidir. 
Bunun içindir ki, bu Anayasa tadilâtının 3 . 1 1 . 1969 
tarihinde gerçekleştirilebildiği ve bu maddelere ters 
düşen sonraki kanunlardaki hükümlerin ise 1974 yı
lının son ayının ikinci yarısında ıslah edilebilmesine 
muktedir oîunabildiği ilende hatırlandığı zaman, bu
gün olduğu gibi konunun ne kadar talihsiz ve Parla
mento için de ne derece üzücü olduğu hususuna kim
senin itirazı olmayacaktır muhterem arkadaşlarım. 
İşte, bu duruma Parlamento açısından biraz vuzuh 
kazandırmak gayesi ve düşüncesiyle Anayasa tadilâ
tı teşebbüsüne zamanında nasıl bakıldığını ve hangi 
zihniyette bulunanların buna mani olmak istedikle
rini Cumhuriyet Senatomuzun zabıtlarına tescil ettir
mek maksadıyle evvelâ bu nokta üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında 3 . 1 1 . 1969 tarihinde Parlamentonun o 

günkü büyük çoğunluğu vazifesini ifa etmiş ve siyasî 
hakları ellerinden alınmış eski Demokrat Partililere 
sözü edilen Anayasa tadilâtıyla bu hakları iade edil
miş ve bu suretle de mevcut ikilik ortadan kaldırıl
mış idi. Ancak ne hazin bir tecellidir ki, Parlamento
nun ittifakına yakın bir çoğunlukla ittihaz ettiği bu 
civanmerdane bir karara karşı zamanın Türkiye İşçi 
Partisi, bu tadilâtın memleketin bütünlüğüne kastet
tiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine müracaatla 
bu kararı usul yönünden iptal ettirtmeye ve işi gecik-
tirtmeye muvaffak olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Hemen kaydetmek isterim ki. sözü edilen aynı 

Türkiye İşçi Partisinin bilâhare tutum, zihniyet ve 
faaliyetlerinin özgürlükçü demokrasi prensiplerine 
aykırı görülmesi esbabı mucibesiyle aynı Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatılmış olması da asla bir 
tesadüf eseri değildir. Nitekim, bendeniz zamanın
da haksız olarak yapılan ve-bir kısırn Demokrat 
Partili arkadaşlarımızın ıstıraplarının devamına se
bep olan bu itirazın, sonradan mâruz kaldığı bu 
mukabeleyi, yalnız beşerî adaletin bir tecellisi ve 
neticesi olarak görmüyor ve fevkalâde polemiğe mü
sait bu konu üzerinde fazla durmama yi tercih ede
rek, sadece Anayasa Mahkememizin bu husustaki 
kararına yüksek huzurlarınızda tekrar teşekkürü bir 
borç bilmekle yetiniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci olarak da üzerinde durmak istediğim nok

ta müstafi Hükümetin tutumu ile ilgilidir. 

• Hepinizin malûmu bulunduğu üzere, bu konunun 
ele alınabilmesi müstafi Hükümetin talebine bağlı 
idi. Bu talebin geciktirilmeden yapılmış olması, 
başta, Sayın Irmak olmak üzere, diğer kabine arka
daşlarının zihniyet ve iyi niyetlerini ortaya koyması 
bakımından zikre şayan görmekte ve kendilerine 

I alenen teşekkürü bir borç bilmekteyim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Son olarak değinmek istediğim noktaya gelince; 

eski Demokrat partililer hakkında Millet Meclisinde 
I yapılan müzakereler sırasında değerli bir sözcü ar

kadaşımızın bunlar hakkında izhar ettiği duygulara 
ve koydukları bir teşhise şahsen yapmak istediğim 
bir ilâveden ibarettir. Nitekim, Millet Meclisi za
bıtları tetkik edildiği zaman, bir sayın grup sözcü
sü bu kanun teklifinin müzakeresi sırasında partisi 
adına yaptığı konuşmada, Türkiye'de millî bütün
lüğün korunmasını isteyen milliyetçilerle bunu yok 
etmeye çalışanlar arasındaki mücadeleye değinerek, 
eski Demokratlar olarak, (lütfen bu noktayı dikkat
le dinleyelim) hiçbirisinin bu mücadelede zarar çiz
gisinde olamayacaklarını ve olmadıklarını ifade et
miştir. Elbetteki bu mütalaa doğrudur. Bir gerçeği 
ifade etmesi bakımından sahibine bizleri müteşekkir 
kılar. Ancak, bendeniz bu teşhisteki ufak bir nok
sanlığı tamamlamak istiyorum. O da şudur muh
terem arkadaşlarım: 

Eski Demokrat Parti mensup ve yöneticelerinin 
I müsellem olan vatanperverlikleri yanında, aynı za

manda tam mânasiyle anükomünist bulunmalarıdır. 
Şayet aralarında politikaya tekrar iştirak edecekler 
bulunursa; bunların bu mücadeleyi yapanlar safına 
ve belki de öne geçeceklerine ve bu cepheye 3'enil-

I mez bir güç katacaklarına dair olan inancım da tam
dır muterem arkadaşlarını. Bunu yüksek huzur
larınızda açıklamaktan büyük bir bahtiyarlık duy-

I duğumu ifade eder, bu kanundan yararlanacak olan 
| Demokrat Parti'i yakın dost ve arkadaşlarıma, yi-
I ne bu partinin hayatta kalan diğer mensup ve yö-
I neticilerine bundan sonraki hayatları için en hali

sane başarı ve sağlık temennilerimi sunar, Yüce Se-
I natoyu saygılarımla selâmlarım, muhterem arkadaş-
j larım. 

I BAŞKAN — Sayır: Sırrı Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars; — Cumhuriyet Sena-

j tosunun sayın üyeleri; 
j 306 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının bir fık

rası ile 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun bir 
fıkrasının ve bir maddesinin yürürlükten kaldırıl-

j masını öngören yasa teklifini görüşmekteyiz 
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Hemen ifade edeyim ki, Grupumuz adına ifa
de edilen noksanlığa rağmen, şahsen olumlu oy kul
lanacağım ve yanlısı olduğum bir kanun teklifidir. 
Ben konuşmamı yaparken, 1950 - 1960 arasındaki 
geçen on yıl zarfında Parlamentoda beraber çalıştı
ğımız zaman, sanırım aranızda Sayın Küfrevî ve 
Sayın Çelikbaş'tan başka kimse yoktu. Onun için 
bu arkadaşlarımızın hem arkadaşlık, hem de hu
kuk anlayışı yönü ile siyasî haklarının iadesinden 
yana bulunduğumu ve olumlu oy vereceğimi arz ede
ceğim; ama bu arkadaşlarımızın daha şimdiden han
gi cephede yer alacaklarının, yahut ne şekilde ha
reket edeceklerinin ne falcısı ve ne de övücüsü ol
mayacağım. Sanırım daha şimdiden bir istismar 
havası içine girilmiş bulunmaktadır. 

Siyasî hayatta ebedilik yoktur, devamlı mahru
miyet yoktur ve gerçekten olmamalıdır; ama bir şey 
de unutulmamalıdır ki, siyasî hayatta bâzı tedbir
lerle bâzı yasalarla birtakım kısıntılar betirilir. 
İkinci Dünya Harbi sonundan bir önceki iktidar sa
hipleri Almanya'da da, İtalya'da da anayasalarla 
siyasî haklardan mahrum edilmişlerdir. En demok
ratik anayasalar dahi, gerektiğinde sosyal hayatın 
icabı ve memleketin getirdiği şartlarla iktidarda bu
lunmuş olanların siyasî haklardan mahrumiyeti ci
hetine gitmişlerdir ve bu hukuka da, adalete de uy
gun bir görüştür. 

1961 Anayasasından bu görüşe uygun olarak 
68 nci maddeye uygun oy verenlerden; yani bu si
yasî haklardan mahrumiyete müspet oy verenlerden 
biriyim. Kurucu Mecliste bir madde için nasıl 
müspet oy vermişsem, şimdi de aynı gönül rahat
lığı içerisinde siyasî hakların kullanılmasının, Ana
yasada yapılan bir değişiklikle açılan yolun tamamiy-
le açılmasının da lehinde oy vermeyi yine hukuka 
ve adalete uygun görmekteyim. Çünkü bilirim ki, 
siyasî hayatta devamlı mahrumiyet prensibi yoktur, 
ama siyasî hayatta iktidarların ve siyasî hayatın ge
tirdiği çeşitli talihlerin ve tecellilerin anayasalarla 
ve yasalarla sınırlandırılması mümkündür. 

1961 Anayasası, bir mahkeme tarafından kapa
tılmış bulunan bir siyasî parti mensuplarının, o za
man kaydı mevcut olmaksızın belirli bir süre için si
yasî haklardan mahrumiyetine karar vermişti. Fa
kat o zaman siyasî hayatın içinde olan bizler bunun 
elbette ki devamlı olmayacağını biliyorduk. O gün 
gelmiş; talih getirmiştir, lehinde veya aleyhinde oy 
kullanıyoruz. Bir kısım arkadaşlarımız o zaman bu
lunmadıkları için yasa görevlerini yapmıyorlardı; 

1 ama onlar da biliyorlar ki, elbette bu devamlı değil
dir, Bir gün Türkiye'nin şartları değişecek ve siya
si hakların kullanılması cihetine gidilecektir. Bugün 

I yapılan da odur: ama bir şeyi iyi bilmeliyiz, Anayasa
nın başlangıcındaki hükümler ve o anıtvarî kanı 
Türkiye'de gelecek için daima ibretle yaşayacaktır 
ki. Türk demokrasisi yaşasın ve demokratik nizam
dan Türkiye'yi şuraya ve buraya götürmek isteyen
ler, damla karşılarında bu Anayasa ruhunu görebi
leceklerini ruhlarına sindirebilsînler. 

Anayasanın 68 nci maddesi değiştirildikten son
ra elbette ki, Siyasî Partiler ve Seçim Kanununda 
değişiklik yapılması gerekirdi; ama bunların gecik
mesinde şurada veya burada kabahat aramaya lü
zum yok. Benden önce konuşan Sayın Tarlan her 
ne kadar Anayasa Mahkemesine teşekkür ettiyse de 
bu sadece kendi görüşüne ters düşen bir siyasî par
tiyi kapattığı içindir. Ama biri varıp da Anayasa 
Mahkemesinin usul yönünden haklı olarak o Ana
yasa değişikliğinin hükmünü değiştireceğini söyle
medi. Onun için bir türlü objektif olamıyoruz. 

Anayasa Mahkemesi bir siyasî partiyi kapatmış
tır; elbette ki bir hukukî gerekçeyle kapatmıştır 
Bunun için C";'.:ü ı. t.ya yergi-e uaa'•. ';. ok. Ama Ana
yasa Mahk;.Tn...u daha u.aın yük;.;" o/i-, c CS nci mad
dedeki dcğişîkiiâi her haınn bir art niyetle yahut 

I siyasi bir mak^aıîa yapmamıştı Bugün miras kav-
I gacuığı yapanlardan birisinin, Millet Meclisinde 

Başkanlık yaptığı sıralarda Anayasaya bile bile ay
kırı tutumundan dolayı Anayasa Mahkemesi bunu 
usul. yönünden bozmuş bulunmaktadır ve atkadaşla-

I nnu-; gecikmenin sebeplerini şurada veya burada 
arayacak yerele, gerçek nedeni biisinkr ve görsün
ler. Bu miras kavgacılığını yapanların Millet Mecli-

I sinde Başkanlıkları sırasında, usul yönünden yaptığı-. 
I mız bütün itirazlara rağmen (ki. yapılmasına imkân 

yoktur) yoklama işarı oyla yapılmış ve bu nedenle 
Anayasa Mahkemesi, kanunu haklı olarak iptal et-

I mistir. 

I Bugün miras kavgacılığının başında bulunan par
tiler gecikme sebebini başka yerlerde aramakta veya 

I bunu bir top gibi birbirlerinin üzerine özellikle at-
I maktadırlar. Oysa burada konuşan arkadaşımız ve 

aynı düşüncede olan partiler gecikmenin asıl nedeni
ni kendi hatalarında arayacakları yerde, buna, tarihe 
karışmış bir siyasî partiyi karıştırıp, doîayısıyle işi 
Anayasa Mahkemesine kadar götürmüş olmasaydılar 

I bunları söylemeye de ihtiyaç duymayacak t;m. 
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Grup sözcümüzün de işaret ettiği gibi, temel ku
ralı getirmiş bulunmuyoruz; yani, saymış oldukları 
çeşitli yasalardaki mahrumiyeti ifade etmiyoruz, yal
nız 306 sayılı Seçim Kanunundaki mahrumiyeti ge
tirmiş bulunuyoruz. Elbette ki, bir önerge verip 
bunun düzeltilmesini isteyecek değiliz; çünkü o ka
dar gecikmiştir ki, iyi ve mükemmel olsun diye ye
ni bir önerge verip bunu isteyecek değiliz. Zira bir 
an önce çıkmasında şüphesiz çok fayda vardır. 

Bir noktaya daha değinerek sözlerime son verece
ğim. 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun özellikle 
104 ncü maddesindeki değişiklik zaten pek tesiri ol
mayan bir hükümdür. Kıymetli arkadaşımızın de
ğindiği gibi, önemli olan diğer yasalardaki eşitliği 
zedeleyen ve hakların kullanılmasına imkân verme
yen hükümlerdir. Asıl onları getirmek lâzımdır. 
Demokrat Partinin bir mahkûmiyet kararıyle kapa
tılması üzerine, Anayasa yapıldığı sırada konulan 
hükümlere uygun olarak Siyasî Partiler Kanununun 
104 ncü maddesinde, (ki, ismi ifade edilmemekte, 
ama gösterilen tarihlerle anlaşılıyor) kapatılmış bu
lunan Demokrat Partinin isminin ve işaretinin kul
lanılmayacağı ve onun devamı olunmayacağının ya
sağı getiriliyordu. Bu madde zaten artık işlememek
tedir. İsme yakın parti kurulmuştur, remiz bir 
ufak farkla değişmiş bulunmaktadır ve miras kav
gası da zaten yapılıyor. Resmî partilerimizden iki
sinden biri açıkça, başkan ve mensuplarıyle, «Biz 
Demokrat Partinin devamıyız» diyor, bir diğeri, 
«Biz devamıyız» diyor; yani iki parti karşılıklı olarak 
bu miras kavgasını sürdürmektedirler. 

Siyasî Partiler Kanunu zaten ölü hale gelmiş bu
lunmaktadır. Bunun gereğine zaten riayet edilmiyor 
ve açıkça ölü hale gelen bu maddeyi kaldırıyoruz 
şimdi, ama yaşayan ve mahrumiyeti tipik olarak 
meydanda bulunduran maddeler için ise hükümler 
getirmiyoruz. Keşke diğer yasalardaki bu mahru
miyet hükümleri de beraber gelseydi. 

Ben, siyasî hayatta on yıl beraber çalıştığım, acı 
ve tatlı günlerimizin acısı ve karşılıklı kavgası çok 
olan arkadaşlarımıza bu yasadan sonra siyasî hayat
larında başarı dilerim, ama onların talihini çizmek 
ve yollarını burada göstermek şüphesiz ki bana düş
mez. Asıl objektiflik işte buradadır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat buyurunuz 

efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın sena

törler: 

Bu kanun teklifinin konusu, Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile Siyasî 
Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın ve 104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması
dır. 

Ben, Yüce Senatoda şunu arz etmek istiyorum; 
bir Anayasa vardır ve sarihtir; «Affa uğrayanların 
siyasî hakları- iade edilir.» Bu bir açık hükümdür. 
«Affedilmiş olsalar dahi siyasî haklardan istifade 
edemezler,» hükmünün kaldırılmasıyle Anayasaya 
açık bir sarahat verilmiştir. Bu sarahat karşısında, bu 
kanun teklifi çıkmasa da kanun konusu olan eski De
mokrat Parti ileri gelenlerinin ve bununla beraber 
bunların dışındaki bütün vatandaşların otomatik ola
rak bu haktan istifade etmeleri gayet olağandır. 

Bir misal arz edeceğim : 
Anayasamızın Geçici 7 nci maddesi; «Bu Anaya

sa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve ku
rulların kuruluş ve işleyişleriyîe ilgili kanunlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından baş
layarak en geç altı ay içinde ve bu Anayasa ile ko
nulması emredilen diğer kanunlarda en geç iki yıl 
içinde çıkarılır.» diye emrediyor. 

1961 tarihli Anayasamızın getirdiği yeni kurum
lar vardır ve bu kurumlarla ilgili, Anayasanın altı 
ay içinde çıkmasını emrettiği kanunlar bugüne ka
dar çıkmamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi o 
günden bu güne kadar görevi ihmal içerisinde; ama 
objektif ama sübjektif şartlardan ötüıü çıkarama
mış. O ayrı bir araştırma konusu. Ondört seneden 
beri bu kanunlar çıkmamış. Meselâ, bir Uyuşmaz
lık Mahkemesi Kanunu. Anayasada sarih hüküm 
vardır; ama buna dair kuruluş kanunu çıkmamıştır. 
Peki, bu Mahkeme Anayasanın sarih hükmü karşı
sında eski kanunla mı çalışacak?.. Tabiî ki, çalışma
yacak. Ne yaptı Yüksek Mahkemeler?., Anayasanın 
sarahati muvacehesinde bu Yüksek Mahkemeyi tes
cil ettiler. 

Bunun gibi daha ne misaller verebiliriz. 
Meselâ, Anayasamızın 48 nci maddesinde sosyal 

güvenlikle ilgili yardım sandıklarının, sosyal sigorta
ların Devlet tarafından kurulması gerekliliğinden söz 
ediliyor. Kurulamamış. Şu veya bu partinin sorum
luluğu yahutta tüm Parlamentonun sorumluluğu ki, 
bugüne kadar çıkmamıştır. Bununla ilgili kanun çık
madı diye biz sorumluyuz; ama bazı konularda Par
lamento kanun çıkarmasa, bu da sübjektif hakları 
ilgilendiriyorsa, müsaadenizle Anayasanın sarih hük
mü karsısında bu haklar verilir. 
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Hani, bir subay ile emirberi arasında şöyle bir 
konuşma geçmiş : 

«— Döverim. 
— Döversin. 
— Vururum. 
— Vurursun. 
— Tayınını keserim. 
— işte onu yapamazsın.» 
Sübjektif haklara dokunan kısımda. müsaadeniz

le bu kanun çıkmasa dahi, Anayasanın sarih hükmü 
karşısında bu haklar verilmiştir. Anayasa değişikli
ğinden itibaren onlar siyasî haklan tamamı i yle ihraz 
etmiş durumdadırlar. Bu itibarla burada miras kav
gası gibi bir yarışa girmeyelim; ki Adalet Partisi 
mensuplarını burada çok ağırbaşlı gördüm, cidden 
tebrik ederim. 

Rahmetli Menderes zamanında benim secini böl
gemde bir vali kaymakamı çağırır ve kaymakam va
linin karşısında ayakta dururdu. Aynı vah bucak 
başkanını çağırdığında onu oturturdu. «Niçin ciple 
falan yere gittin?» der kaymakama; ama kendi hu
susî arabasını bucak başkanına verirdi ki. Rahmet
li Menderese de, o zamanın yöneticileri de bu tip 
riyakârlardan hoşlanmamışlardı. Allah Türk Ulusu
nu ve onun siyasî iktidarlarını ı c liderlerini bu np 
icabı hale göre yaylı koîu;ğ,> >!; .a; laoim Loru:,-m. 

İşçi Partisinden bahsedildi : 

Arkadaşlar: 
İşçi Partisi \ atana ihanet, su i-r -̂bejM-:;•.••"" K-

patılmıştır. Saygılıyız; ama biz senaıdrier olara* bu
nu elimizi vicdanımıza koyarak tartışalım. Hu Par
lamentodan çıkan kanunların Anayasa. Mahkemeli
ne gitmesi ve orada iptal edilmesi haimie uymamız 
olağandır. Uymadığımız takdirde ihlâl etmiş oluru/; 
uyuyoruz. Uymamız olağan, iptal edilmesi olağan, 
reddedilmesi olağan. Bu olağan durum karşısında, 
bu nizam karşısında bu Yüce Senato ile Millet Mec
lisini, yani Yüce Parlamentonun kanunlarını en çok 
denetleyen; bir kanun sözcüsü gibi, bir savcı gibi, 
bir nizam bekçisi gibi en çok denetleyen, Anayasa 
Mahkemesinden iptal kararını çıkaran okumuşlar 
kadrosu hangisidir?.. Cumhuriyet Halk Partisinden 
çok İşçi Partisidir. Bugün şu bu sebepten mahkûm 
olmuşlarsa o ayrı bit konu, saygı ile karşılarım. Ev
velâ onlar kadar bilgili olalım, ondan sonra tenkit 
edelim. Mahalle kavgası konuşmasını bu Yüce Se
natoya getirmeyelim arkadaşlar. 

Bir papaz kadar bilgili olmayan bir Müslüman, 
sahte, cahil af buyurunuz sümüklü bir imam daima 
zayıf kalır. Evvelâ o seviyeye gelip ondan sonra işin 
tartışmasını yapalım. Bu itibarla İşçi Partisinin bu
rada yaptığı akademik mücadelesini de huzurunuz
da saygı ile karşılıyorum; ama diğer hususlardaki 
konuya da Yüksek Mahkeme karar veımiştit. Burası 
Yüce Senatodur, okumuşlar meclisidir. oturaklılar 
meclisidir, bütün milletin umududur, bu tip konuş
malar yakışmaz. 

Şunu özel olarak arz etmek isterim: Sayın Ada
let Bakanımız belki müşahade edecektir veya etmiş
tir, seçim bölgelerinde bulunduğum zaman bir iki 
kanunun süresi içinde çıkmaması karşısında, «Bü
yük Millet Meclisi görevini ihmal ediyoı, su şu ka 
nunlar altı ayda veya iki senede çıkmamaktadır.» di
ye yazdığım için. sen bunu yazdın diye cezalandırıl
mışadır. Aradan zaman geçti, merhum, büyük Dev
let adamı İsmet Paşa hayatta iken; sadece onun işa
reti veyahut da müsamahası mıdır nedir bilmem, Sa
yın Celâl Bayar'm hatırı için, bizdeki Adalet Bakan
lığının infaz müessesesi infazın tehirini âdeta uygula
dı. Çünkü af kanunu çıkarılması olanağı yokken tat
bikattan, kanunların başka şekilde uygulanmasından, 
yorumundan bu af sonucu doğiii-uklu. 

Bu uygulamayı bir gün t \ \e l yapan bir Devlet 
memuru dg)r bir -skilde ee/aiarıdınlnnştır: ama on
da;; sonra hır fakirin, bir yetimin, herhangi bir mah
kûmun dahi. hasia olduğu takdirde, hastanede veya
hut da ekinde tedavisi, cezasından sayılmamak kay-
dıyie, bu haktan istifadesi önerilmiştir. 

Şimdi, bu uygulamalar zaten affın pratik netice
sini sağlamıştır. Siyasi affı da Anayasa sağlamıştır. 
Bugünkü görüştüğümüz kanun, sadece kanunlar ara
sında bir sırıtma 'veyahut da hoşa gitmeyen mevcut 
pürüzleri kaldırmaktan başka bir şey değildir. Yasal 
yöne yönelirsek abes ile iştigaldir. Çünkü, Anayasa
nın sarih hükmü karşısında bu kanun hükümlerine, 
biraz evvel verdiğim misal gibi, bir şey düşmez. Hiç
bir şey yapamaz ve mani de olamaz. 

Bu itibarla, bu kanunun istismarına sebebiyet 
verenler şunu unutmasınlar ki; Türk Ulusunun gözü 
toktur, ne komünist ithamına, ne şu ithama, ne bu it
hama artık pabuç kaptırmayacaktır. Misal olarak arz 
ediyorum; Bu kanun bugün lâğvediimese dahi Ana
yasa değişikliğinden önce bile uygulamada idi; müey
yidesi tatbik edilmemiştir. Meselâ burada, ilgası dü
şünülen kanun metninde sarih hüküm var: 
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«... admı taşıyan veya devamı olduğunu göster
mek veyahut da gösterecek bir ad veyahut da bir 
işaret...» suç olarak mütalâa edilmektedir. «Kapatı
lan bu partilere ait rumuz, ad veya alâmetlere veya 
bunlara açıkça benzeyenleri açıkça ima etmek...» 
suç telâkki ediliyor. 

Şunu hepimiz müşahade ettik. 1961'den bugüne 
kadar sol kanadın dışında bütün siyasî partiler, eski 
Demokrat Partiden sonra kurulan ve onun tezahürü 
olarak, tepki olarak doğan partiler «Eski Demokrat 
Partinin devamıyız» demişlerdir, amblemini almış
lardır, açıkça söylemişlerdir. Cumhuriyet Savcılıkla
rı bunlarla uğraşmış mıdır, Siyasî Partiler Kanunu 
muvacehesinde Yargıtay Başsavcılığı bu konuyla il
gilenmiş midir?.. İlgilenmemişlerdir. 

Bu itibarla bugüne kadar uygulanmamış bu ka
nunların Anayasa değişikliğinden sonra kaldırılma
sı sadece Türk adaletini müşkül durumdan kurtar
mak içindir. Yani Anayasa değişikliğini c bakımdan 
düşünüyorum. Yoksa eski Demokratlardan zaten si
yasî hayata girecekler bir veya iki kişidir, halbuki 
bu kanun umumî niteliktedir. Bilhassa bunu arz ede
rim. Bu bir istismar mevzuu olmasın, umumî nitelik
tedir. 

Rahmetlik Menderes hayatta iken, ben talebeydim, 
Milliyetçiler Derneğini kapattı; Dernek kapatıldı. 
Bu dernek o zamanlar Bölükbaşının partisini tutu
yordu. Aradan zaman geçti, 1960 ihtilâli oldu, ondan 
sonra o Milliyetçiler Derneğinin mensupları Mecliste 
bir siyasî parti halinde taazzuv etmiştir. Demek rah
metlik Menderes hayatta olsa, hâkim olsa, aynı ka
naatte olsaydı o partiyi kapatırdı. O halde onun da
vasına ters düşmüştür. Neyin istimarı yapılıyor?.. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal, buyurunuz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan 

ve muhterem senatörler; 
Ben de aftan yanayım. İnsanların ve toplumların 

daima bağışlayıcı olmasını, affedici olmasını, hoş
görüye sahip olmasını gönülden istiyorum. Bu yasa
nın çıkmasını da bu duygularla benimsiyorum ve 
ben de çıkması için aynen grupumun söylediğine uya
rak olumlu oy kullanacağım. 

Ne var ki; böyle günlerde bazı düşünceler eleş
tirilirken objektifliği kaçırmamak, gerçeklerden ay
rılmamak, hele Yüce Senato gibi olgun bir eleştiri 
salonunda bunları bu olgunluğun, bu yüceliğin görü
şü açısından eleştirmede de yarar vardır. 

Bir ülke düşünün ki; yaptıklarından ötürü değil 
sadece düşüncelerinden ötürü, yazdıklarından ötürü, 
çevirilerinden ötürü suçluları bulunur, hakları elin
den alınır ve bunlarla ilgili yasalar çıkarılamaz; ama 
aynı ülkede bağışlayıcı olan, affedici olan yasalar 
görüşülürken bir yerde teminat oluşunu, bağlayıcı 
oluşunu nerede ise yitirmiş olan bir Anayasanın 12 
nci maddesinde «eşitlik ilkesinden söz edilir. 

Eğer Anayasanın «eşitlik ilkesi» geçerli ise ve 
cidden uygulanacaksa, ki, bu maddenin her okunu
şunda, bu maddeden her söz edilişinde ve ben bu 
maddeyi her anımsadığımda büyük hürriyet şairi 
Namık Kemal'in bir vecizesini hatırlarım, «Milletim
de ümit ettiğim feyzi görmeden ölürsem, yazılsın 
kabrim taşma vatan mahsun, ben mahsun» ben de 
Anayasamda bulunan, bu toplumun Anayasasında 
bulunan 12 nci maddenin eşitlik ilkesinin uygulanma
sını görürsem aynı şeyleri düşünürüm, aynı sözlerin 
yazılmasını düşünen bir insanım. 

Eğer biz bağışlayıcı isek, eşitlik ilkesini burada 
eleştireceksek ve kullanılmasını istiyorsak, şu değişen 
maddelerin yerine birtakım hakların sağlanması için 
zorlanarak değiştirilen yasaların yerine, gelin aynı 
iyi düşüncelerle, aynı hürriyetçi düşüncelerle şunu 
koyalım; - Bir ülkede hiç kimse yaptıklarından de
ğil, düşündüklerinden ötürü mahkûm edilemez ve dü
şüncelerinden ötürü, siyasal düşüncelerinden ötürü 
hiç kimsenin kişisel hakları elinden alınamaz. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Öyledir za
ten. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, lütfen çok 
rica ediyorum. Sayın Unsal siz de Genel Kurula hi
tap buyurunuz rica ediyorum. Buyurunuz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Dilerim ki, aynı 
Yüce Meclisler bundan böyle düşüncelerinden ötürü 
suçlanan kimselerin affı konusunda da, düşüncelerin
den ötürü halen içerde bulunanların özgürlüğe kavuş
turacak yasalarının görüşüldüğü günlerde de bu iyi 
düşünceleriyle, bu olumlu düşünceleriyle müzakere
lere katılırlar; o zaman da aynı salonda bulunan, ay
nı eşitlik ilkelerini düşünen arkadaşlarım olumlu oy
larını bu yönde de kullanırlar. 

Bunları kaydetmek için söz aldım, hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
. Sayın üyeler, kanunun tümü üzerinde 6 sayın üye 

konuşmuştur. Hükümetin ve Komisyonun söz hakla
rı mahfuz kalmak kaydıyle kifayet önergesi gelmiş
tir. Sırada da Sayın İskender Cenap Ege ve Sayın 
Fethi Çelikbaş arkadaşlarımız vardır. Hükümetin ve 
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Komisyonun söz hakları mahfuz kalmak kaydıyle 
yeterlik önergesini okutacağım, lehinde ve aleyhinde 
söz vereceğim efendim. 

YİĞÎT KÖKER (Ankara) — Efendim, madem 
sırada iki sayın üye kalmış, ben önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 
Sayın Kırlı'nın önergesi. Sayın Kırlı ısrar ediyor mu
sunuz? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Şunun için ısrar edi
yorum; iki kişi var diyorsunuz, iki kişi daha çıkabilir 
onun için okunmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Önergemizde ısrar ediyorsunuz, oku
tacağım muamele yapacağım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Altı sayın üye şahısları adına konuşmuşlardır. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Sayın Ege, önergenin aleyhinde bu
yurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
ben son söz olarak konuşacağım. 

BAŞKAN — Okunan yeterlik önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. Hükümetin ve Ko
misyonun söz hakları mahfuz kalmak ve son söz 
senatöre ait olmak kaydıyle. 

Hükümet konuşacak mı efendim? 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon konuşacak mı efendim? 

Geçici Komisyon Başkanı Sayın Şeref Kayalar, bu
yurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF KA
YALAR (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitlik ilkesi na
zarı itibara alınmak suretiyle 68 nci maddede esasen 
tadilât yapılmış ve siyasî hakların iadesi diye sık sık 
bu kürsüden mevzubahis edilen hadise, esasen Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin her iki kanadının itti
fakına yakın bir ekseriyetiyle ve her iki kanadının 
himmetiyle günün şartlarına uygun, bütün Türk ef
kârı umumiyesince takdir edilen bir davranışıyle hal
ledilmişti. Bugün sadece, bu halledilen mevzuun ba
kiyesi olan kanunlardaki ufak tefek kırıntıları gö
rüşmek üzere burada toplandık; fakat konuşmacı ar
kadaşlarımın birçokları, - Sayın Recai Kocaman ar-

'. kadaşım pek esaslı bir noktaya dokundular - Anaya
sa değiştikten sonra kanunu değiştirsek de oiur, de-
ğiştirmesek de olurdan; Anayasa Mahkemesi karar-

I larının münakaşa konusu edilmesinden, 1953 sene
sinde Demokrat Parti tarafından Milliyetçiler Der
neğinin kapatılmış olmasına kadar bu memlekette hiç 
kimse düşüncelerinden ötürü mahkûm edilmemiş, 

I münhasıran eylem şeklinde tezahür etmeyen bir dü
şüncesinden dolayı mahkûm edilmemiş olduğu halde, 
sanki düşüncelerinden dolayı mahkûmiyet kararları 
varmışcasına her mevzu bu kürsüden konuşuldu. 

Ben burada sadece nelerin konuşulduğuna değin
mekle iktifa edeceğim. Yoksa kendim bir Komisyon 
Başkanı olarak aynı hale düşmek durumuna girmek 

j istemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; Recai Kocaman arkada-
I şım, bu seçilme engellerini ortadan kaldırırken diğer 

442 sayılı Köy Kanununda, 5445 sayılı Kanunun 8 
I nci maddesinin 2 nci fıkrasında 105 sayılı İdareyi 

Umumiyeyi Vilâyat Kanunundaki eşitiik ilkesini sağ
layacak seçilme yasaklarını kaldıran hükümlerin de 
Komisyon tarafından öne sürülmüş olmasını ve Ko
misyon tarafından veya Hükümet tarafından ya da 
diğer arkadaşlar tarafından düşünülmüş olmasını te-
menni ettiler. Nevema Komisyonumuzun bit mahal-
lî idareler kanunlarındaki değişikliği getirmemiş ol-

| masından dolayı bizi kınar bir vaziyette konuştukla-
ı rını sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Atalay'da bu mevzua temas ettiler, Bugün 

takdir edersiniz ki, milletvekili seçilme yeterliğiyle 
alâkalı olan hususları görüşmekteyiz. Arkadaşımın 

j bahsettiği kanunlarda seçimleri engelleyen hususla
rın Anayasanın 68 nci maddesinin tadilâtıyle birgü-

j na alâkası yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; ya
ni Yasama Organı, Anayasanın 68 nci maddesindeki 
tadilât olsaydı da, olmasaydı da yasama organı ister
se o kanunlardaki hükümleri ipka eder, isterse de-

I ğiştirir idi. O itibarla, bu sebeple, Komisyonumuz o 
! kanundaki tadilâtı nazarı itibare almamıştır. Aynı za-
| manda takdir edersiniz ki, bu kanun doğrudan doğ-
| rüya siyasî hakların iadesine mütedair olan bir ka-
I nundu. 
! Hangi sebepten olursa olsun - Şimdi huzurunuz-
; da bu sebepleri tahlil edebilecek bir arkadaşınız ola-
i 

| rak bunlardan bahsetmeyeceğim - siyasî hakların 
I iadesi mevzuu çok gecikmiş idi. Komisyonumuz da 
! «Bu kanunlarda dahi mevcut engelleri bertaraf et

tikten sonra bu kanunu getirmek» lâzımdır diye bir 
' değişiklikle yüksek huzurunuza gelmeyi sadece si-
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yası haklarda daha çok gecikmeyi mudp olacağın
dan dolayı doğru bulmadık. Gene Meclise geri gide
cekti, daha birçok beklemeler olacaktı. 

Fakat arkadaşıma teşekkür ediyorum. Kendisi 
veya arkadaşlarıyle bu tadilâtı getirdiği takdirde biz 
de arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber yardımcı 
olacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Atalay arkadaşım, şimdi arzı cevap etmeye 
çalıştığım noksanlığa rağmen bu kanuna olumlu oy 
vereceğini beyan ettiler. Kendisine teşekkür ederiz. 
Aynı zamanda şunu da hemen ilâve etmek zarure-
tindeyim. Sayın Atalay arkadaşım, «Siyasî hayatta 
devamlılık mevzuubahis olmaz, siyasî haklar bazen 
ihtilâller neticesinde kısaltılabilir.» dediler Bunu de
mekle iktifa etmiş olsaydı, ben de kendisine aynen 
iştirak edecektim. Çünkü meşhur italyan hukukçusu 
Mancini (Kimisi Malzini der, kimisi Mancini der.) 
«Muvaffak olan hükmeder, istediği şekilde kanun 
çıkarır.» der ki, doğrudur. Kimseyi kınayacak deği
lim; fakat keşke arkadaşım, italya'da vaki ihtilâl ne-
ticesindeki hükümlerle bizim hükümlerimizi mukaye
se etmemiş olsaydı. Çünkü italya'da Mussolini'yi öl
dürdükten sonra bacağından astıkları halde, Musso-
lini'nin Meclisinde bulunanlar ebediyen ve hatta ge
nel af kanunlarının esprisine ve hukukîliğine aykırı 
olarak siyası haklarından mahrum etmediler; sadece 
ve sadece Mussolini'nin yakınlarını, faşist rejimin so
rumlu şeflerini beş seneyi geçmemek üzere siyasî 
haklardan mahrum ettiler. O itibarla bizim durumu
muzu, şu memleketle, bu memleketle mukayese et
meyelim. Kaldı ki, bugün bütün Parlamento tüm 
olarak siyasî hakların, «Siyasî mahkûmiyetlerin te
melinde bir hak tereddüdü mevcuttur.» noktayı na
zarına uyarak siyasî hakların iadesine karar vermiş
tir. Binaenaleyh bu gibi münakaşaları, hatta muka
yeseleri bir tarafa bıraksak çok isabet etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın başlangıcındaki hükümlerden De

mokrat Partili arkadaşlarımızın ürkeceğinden bahset
ti herhalde Sırrı Atalay arkadaşım ve hemen de ar
kasından başka bir sebeple Anayasa Mahkemesi ka
rarlarına hepimizin riayet etmesi lâzımgeldiğini de 
ilâve ediverdi. 

Hakikaten Anayasa Mahkemesi kararlarını yan
lış dahi olsa tenkid ederiz; ama riayet ederiz. Bilhas
sa buna, sebebini tayin edemediğimiz bir lüzumla te
mas, eden Atalay arkadaşıma bu konuda Anayasa

nın başlangıcındaki hükümlerin hangi manaya gel
diğini çok hürmetkar olması lâzımgelen, hepimizin 
hürmet etmesi lâzımgelen Anayasa Mahkemesi ka
rarını okumakla iktifa edeceğim. Bu kararda görü
lecektir ki, başlangıçtaki hükmün eski Demokrat 
Partililerin şahıslarıyle birgüna alâkaları olmadığı 
tescil edilmiştir. Karar, 1966/27 esas, 1968/8 karar 
sayılı 21 . 2 . 1968 günlü karardır. Alâkalı hükmün, 
fıkrasında şöyle diyor: «Anayasanın millet oyuna su
nulduğu ve kabul edildiği sırada Yüksek Adalet Di
vanınca henüz karar verilmemişti. Böyle olduğuna 
göre, mahkemenin mahkûmiyet kararı kadar beraat 
kararı vermesi veya cezaların ağır hapis veya beş 
seneden fazla hapis cezası olmaması da mümkündü. 
Anlatılmasına ve tebliğine kadar bir yarg: organında 
verilecek hükmün nasıl olacağı önceden kestirileme-
yeceğinden; hükümden önce kabul edilmiş bulunan 
Anayasamızın başlangıç hükmünün ikinci fıkrasın
da belirtilen «İktidardan Yüksek Adalet Divanı hü
kümlerinin şahıslarının kastedildiğini kabul etmek 
çok güçtür.» diyor ve devam ediyor. Devamında sa
dece şahıslarının değil hükmü şahsiyetten de bahse
diyor; işgal etmemek için okumuyorum. O itibarla 
bu hükmü okumuş olsaydı, bir arkadaşıma «Miras 
davası yapıyorsun.» hitabında bulunmuş olan Sayın 
Atalay'ın Anayasa Mahkemesinin bu hükmüne çok 
hürmetkar olması ve hiç kimsenin, Anayasanın baş
langıcındaki bu hükümden şahsen endişe duymama
sı, yani şahsına almaması lâzımgeldiği neticesine va
rır idi. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yalnız, Sayın Atalay arkadaşımla iştiıak halinde 
bulunduğum bir husus va/. Bendeniz, hiç kimsenin. 
hangi partiye girmesi lâzımgeldiğinin hatta temenni 
şeklinde dahi olsa bu kürsüden ifade edilmiş olma
sını zait addederim. Elbette siyasî haklarına sahip 
her kimse dilediği partinin programını okur, tüzü
ğünü tetkik eder; sağda mıdır, solda mıdır, ortada 
mıdır? Hepsini tetkik eder. Mazide kendisi hangi 
inanışta ise, baştan beri hangi inanışta olduğunu 
kendisi takdir eder; kendi inanışını yürüten, yücel
ten topluluğun içinde kendisini esasen bulur. Bunda 
Sayın Atalay'la tamamen iştirak halindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Burada Sayın Feyyat'a... (A. P. sıralarından «Ye
ter artık» sesi) 

Bir iki kelimeye izin vermez misiniz?.. Rahat ra
hat yeter... 
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BAŞKAN — Devam buyurunuz siz sayın hatip. 
GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF KA

YALAR (Devamla) — Mehmet Feyyat'a sadece şu 
hususta bir cevap vereceğim. Kendisi ısrarla üzerinde 
durdular. «Bu kürsüyü mahalle kavgası konuşmala-
rıyle işgal etmeyelim.» dediler. Aynen iştirak ede
rim. Ne güzel bir uyarmada bulundular kendileri. 
Hepimizin de Feyyat arkadaşımın bu önerisine ria
yetkar olmamız lâzımgeldiği şahsî kanaatimi belir
tir; bu kanunu sadece getirdiğinden dolayı değil, 
millî iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ittifak halinde olan arzusuna uyup da buraya 
getirdiğinden dolayı da değerli Hükümete teşekkür 
ederek ve saygılar sunarak huzurunuzdan ayrılırım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, «Son 
söz senatöründür.» hükmüne göre buyurunuz efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— En sonunda tümünün lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Tümünün lehinde konuşuyorlar 
efendim; ancak aleyhte konuşmak mümkündür. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Maddeler bittikten sonra. 

BAŞKAN — Kaydedelim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakere etmekte olduğumuz kanun, iki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili ve böy
lelikle eski Demokrat Partililerin siyasî haklarının 
Anayasanın 68 nci ve geçici 11 nci maddelerinin ta
dilinden sonra ele alınması ve bunun da ıslahıyle 
kendilerinin seçme ve seçilmeye katılmalarını temin 
babındadır. 

Görüyorum ki, Parlamentomuz bu meselede yek 
vücut bir hal içerisindedir. 

Burada bütün arkadaşlarımız; siyasî partilere da
hil ve siyasî partiler dışında olan arkadaşlarımız dahi 
müspet bir anlayışın içerisindedir ve bu kanun tekli
fine müspet oy kullanacaklarını açıkça beyan etmek
tedirler. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; 
Bu bize bir ibret levhası olmalıdır; hem de çok 

büyük bir ibret levhası olmalıdır. 
Ben siyasî hayatıma ilk başladığım günlere ait 

çok kısa bir hatıramı ifade ile sözlerimi yürüteceğim. 
1961 yılında Anayasanın halk oylamasına sunul

masından sonra partilerin tekrar kurulması ve seçim
lerin yapılması kararı alınmış ve ben de Adalet Par

tisinin il kurucusu olarak Aydın'da hem partiyi kur
muş, hem de seçimlere Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
adayı olarak katılmıştım. Ben orada kendimi tanıtır
ken «Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu üye adayı» 
diyeceğime, «Demokrat Parti Cumhuriyet Senatosu 
üye adayı dedim»' diye karakola sürükleniyordum. 
Nereden nereye geliyoruz, arkadaşlar... 

Onun için hadiselerin cereyan ettiği devrede cemi
yetlerde âdeta denizlerin dalgalanması gibi, maşerî 
vicdanın böyle oynadığı, deprendiği, ayaklandığı dev
relerde verilen kararların, hele hele alınan kararların 
çoğu zaman isabetsiz olduğunu tarih ve zaman bize 
göstermektedir. 

Şimdi, çok muhterem bir arkadaşım burada ko
nuşurken dedi ki; (Bu arkadaşımın zaten zekâsın
dan şüphem yoktur. Her zaman meseleleri Anayasa, 
kanun ve tüzükler içerisinde kendi zekâ yatırımına 
göre bir noktaya getirir ve orada perçinler. Söylemek 
istediğini daima söyler ve söylemiştir.) «bu eski De
mokrat Parti mensuplarına siyasî hakları tanınmadan 
bazı partiler miras kavgasına başladılar.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben hukukçu değilim; ama miras; yok olan, ölen, 

kaybolan kişilerin üzerinde yürütülür. Halbuki, ben 
ne partim olarak, ne şahsım olarak bu davanın miras 
kavgacısı değilim. Ben bu davada 1961 "den beri hak 
kiminse, ona teslim edilsin diye mücadele edegelmiş 
insanım; yani biz 1961'den beri Demokrat Partilile
rin siyasî haklarının bir gün önce verilmesinin müca
delesini yaparak geliyoruz. Onun için üzerimize çek
mediğimiz yıldırım, hakkımızda söylenmedik söz, 
yazılmadık yazı kalmamıştır. İpler, idam sehpaları 
bize de gösterilmiştir. Yassıadanın karşısında Sivri 
Ada bizlere ifade edilmiştir. 

Şimdi, müsaade edin de, bu mücadelenin içinden 
gelen insanların bugün bir miras davası içerisinde ol
duğunu iddia etmek gibi sakim bir ifade tarzından 
kaçınalım. Asıl sahibi hayatta dururken, eğer varsa, 
neyin mirasını bölüşeceğiz?.. 

Miras, yok olan ve kendisinden kalan varlığı bö
lüşmek için etrafından toplanan insanların taksim et
tiği şeye denir. Böyle bir şey yok. Biz miras davasın
da, miras sergüzeştinde değildik, değiliz. Biz. hakla
rın sahiplerine iadesinin mücadelesiyle bu noktaya 
geliyoruz. 

Şimdi, elbette şu yapılan mücadelede Parlamento
nun topyekûn harekete geçtiği bir anda alınacak ka
rarın ve bir kanun teklifi halinde eski Demokrat Par
ti mensuplarının seçme ve seçilme hakkının iadesinde 
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herkese bir şeref payı düşecekse, onun için de müsaa
de ediniz ki, en büyük pay, en büyük mücadeleyi ver
miş olan bizlere ait olsun. Bu kadarını hoş görmeni
zi istirham ediyorum. 

Sonra, bir nokta var. Demokrat Partinin devamı 
olma, olmama meselesi... 

Evet, arkadaşlar; biz Demokrat Partinin devamı
yız. Solda olan Cumhuriyet Halk Partisinin dışındaki 
bütün partiler Demokrat Partinin devamıdır, Bu ne 
demektir?.. 

Demokrat Partiye oy veren insanlar, Demokrat 
Partiden sonra kurulmuş olan partilere oy vermişler
dir. Bunun için, o partiler bunun devamıdır. Bunun 
için «Demokrat Partinin devamı» şeklinde bir ifade 
tarzı beyan edilmiştir. 

Vatandaş niye böyle görmüştür? 
Vatandaş, ancak bu kurulan partilere oy vererek, 

onları destekleyerek, Demokrat Partinin yerine; ya
ni bir evlâdının yerine diğerini kabul etmiş gibi bir 
halin içerisine girmiştir. 

Elbette siyasî hakları iade edilen ve siyasî hayatı
mızda büyük yeri olmuş, sevabıyla, günahıyla tarihe 
intikal etmiş hizmetlerinin yanında yenilerini vermek 
isteyen kişiler, bu hakların iadesinden sonra siyasî 
hayata atılacaklardır. Elbette bu kişiler siyasî tecrü
belerine dayanarak arzu ettikleri partilere girecek
lerdir. Ama, müsaade ediniz de, bu davanın mücade
lesini yapmış ve onların haklarının verilmesi için mü
cadele etmiş olan partiler bu meselede daha çok hak 
sahibi olup, kendilerinin yanlarında bu arkadaşları 
görmek arzusunu duysunlar. Bu, fazla bir istek değil
dir ve bunda hele hele herhangi bir şeyin mirası diye 
de bir mesele mevzubahis olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben sözü şu bakımdan aldım : Ben dikkat ede

rim; birçok kanun tasarı ve teklifleri konuşulurken 
arkadaşlarımız büyük bir acelecilik içinde «Aman, 
canım bitiriverelim» derler. 

Arkadaşlarım; 
Biz, düşündüklerimizi, kafamızda var olanları za

bıtlara tescil ettirmeye mecburuz. Zaman gelip bu 
zabıtlar tetkik edildiğinde, bu devrelerde neler dü
şünülmüş, neler konuşulmuş bunlar meydana çıka
caktır. O bakımdan arkadaşlarımın müsamahasına 
sığınarak ifade etmek isterim ki, milletin arzusu dı
şında herhangi bir hareket, herhangi bir davranış hiç 
bir zaman fazla ileriye gidemez, bir noktada kalır ve 
yanlışlar düzeltilir. Büyüklük şudur ki, Türk Milleti

nin buradaki temsilcileri hangi zihniyette olursa ol
sun, millî geleneğinden ve millet olarak kökten, de
deden, atadan aldığı asaletiyle yanlıştan dönmesini, 
hatadan dönmesini çok iyi bilen milletiz, çok iyi bi
len insanlarız ve bunu tashih etmenin de gururu içe
risinde şu anları idrak etmiş bulunuyoruz. 

0 bakımdan, ben böyle bir hayırlı kararın alın
masını ve bu karar neticesinde memleketimize hiz
met etmiş olanların hizmet sahalarının kendilerine 
tekrar açılmış olmasından ve kendileri için en büyük 
hak olan Anayasadaki bu seçme ve seçilme hakkının 
verilmiş olmasından dolayı bir mutluluk duyuyorum 
ve bu haklan kendilerine iade edilenlerin bu hakları
nı kullanmalarında hayırlı ve uğurlu başarılara ulaş
malarını temenni ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
405 Sıra Sayılı 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendiyle, 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fık
rasının ve 104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun teklifinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 
13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?, yok. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler?.. Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fık
rası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. İkinci mad
deyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler?.. Kabul etmeyenler?.. İkinci madde kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Üçüncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Ka
bul etmeyenler?.. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz al

mak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Dör
düncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?.. Kabul etmeyenler?.. Dördüncü madde kabul 
edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Beşinci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Ka
bul etmeyenler?.. Beşinci madde kabul edilmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Tümünün lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde 
lehte Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz Sayın Çelik-
baş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Sözlerime başlarken, evvelâ Sayın Irmak Hükü
metinin bu kanun teklifinin müzakeresine imkân ha
zırladığı için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. 

Demin bir arkadaşımın ifade ettiği veçhile, ara
nızda 50 - 60 yıl içerisinde pek az arkadaşın parla
mento hayatına katılması sırasında bendeniz de De
mokrat Parti saflarında siyasete girdim ve gerek hü
kümette, gerek partinin en üst kademesinde sorumlu
luklar aldım. Bu itibarla, Demokrat Parti erkanının 
memleket meselelerindeki temayüllerini yakından gör
mek imkânını buldum. Huzuru kalp ile ifade edeyim 
ki, Türkiye Cumhuriyetinin yücelmesinde bir mili
metre kimseden geri değiller. Memlekete bir hizmet 

1 ifa ettiklerinde büyük şevk duyan insanlardır; fakat 
I siyasi hayat hatt-ı müstakim üzere gitmez arkadaş-
} 1ar. Siyasî hayatın mahiyetine nüfuz etmeyen kişile-
I rin siyaset adamları hakkında hüküm vermelerinde 
I çok kere isabetsizlik vardır. 

Atalarımızın ifadesiyle, «Siyasî hayat, siyaset 
adamlarının hataları ve sevaplarıyle hükme bağlan-

. masını gerektirir.» Mücerret bir olayı ele alarak si
yaset adamı hakkında hüküm vermek isabetsizdir. 

I Bu itibarla, bu arkadaşların siyasî faaliyetlere katıl
masından şahsen eminim ki, parlamenter demokra
simiz güç kazanacaktır. Politika adamı kolay yetiş
memektedir. Evvelâ şahsî vasıfları olmak, buna ilâ
ve olarak devlet ve idare tecrübesi kazanmak lâzım
dır. Bu arkadaşların ön saflarında bulunanların za
bıtlarını okuyarak, fikirlerine iştirak etmeseniz dahi 
devlet mevzuundaki nüfuzlarını tespit etmeniz son 
derece kolaydır. Devlet idaresi, memleket idaresin-

I deki görüşleri, fikirlerine iştirak etmediğiniz halde 
dahi bir üst seviyedeki görüşlerin muhassalası olarak 
tespit edilmiştir. Kendileriyle ihtilâf halinde olduğum 

] noktalarda dahi çok kere fikirlerini dinler, aynı yol
da kendilerine cevap vererek ikna etmeye çalışırdım. 

I Nihayet gün geldi yollarımız ayrılmak mecburi yeti n-
| de kaldık; ama itiraf edeyim ki, son zamanlara ka-
j dar kendileriyle, şahsen bazılarıyle insanlık münase

betlerimizi devam ettirmenin hazzını duydum. Poli
tikada maalesef görüyorum ki. aralarında ihtilâf olan 

j bazı arkadaşlarımız, âdeta şahsî münasebetlerini de 
i keser duruma düşüyorlar. 

Arkadaşlar; «İnsanlar konuşarak, hayvanlar kok
laşarak»' sözü Türk Atasözüdür. Eğer, aramızdaki ih-

i tilâflı meselelerde konuşmak itiyadını kazanamazsak, 
eğer aramızdaki meselelerde şimdiki tabiriyle diya
log tesis etmeyi normal yaşantımızın bir gereği say
mazsak; sırt sırta gelenlerin devlet işlerini yürütmele
ri mümkün değildir; yüz yüze konuşan insanlar me
seleleri yürütür, halledebilirler. Memleket bundan bü
yük zarar görür. 

Bir tecrübe sahibi arkadaşmız sıfatıyle bu nokta
ya temas etmemde beni mazur görmenizi rica edece
ğim. Görüyorum, Parlamento içerisinde bazı arka
daşlar ayrı fikirlerde olsalar kırgınlık içerisinde bu
lunuyorlar, memleket bundan büyük zarar görecek-

I tir. Eminim ki, kendileriyle mücadele eden bizim 
gibi arkadaşların, Demokrat Partililerin tekrar siyasî 
hayata atılmalarında en çok memnun olacak kişiler-

1 den olacağına şüphe etmiyorum, 
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Politika, aslında mevcut şartlara göre mümkün j 
olan neticenin azamisini elde etmek sanatı arkadaş
lar: kolay iş değil, dünyanın en güç sanatı. Bu iti
barla, ihtilâfa düştüğümüz noktalarda dahi, karşımız
dakinin iyi niyet sahibi olabileceğini düşünmemizde 
fayda görüyorum; fakat burada bir kayıt koymaktan 
da nefesimi alamıyorum. Atatürk'ün gençliğe hitabe- I 
sinde vediası. «Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payi
dar kılmak» dır. Hedef bu olmak kaydıyle görüşleri
miz ne olursa olsun beni behemahal dosthane müna
sebetlerle hallederek yürütmekte fayda görüyorum. 
Tabiî bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyetini yık
mak isteyenlerle beraber olmanın mümkün olmadığı
nı takdir buyurursunuz. 

Bendeniz bu kanuna Parlamento hayatımda pek ı 
çok kanuna gönui ferahlığıyle rey verdiğim gibi rey 
\ereceğ=m. Arkadaşların aklına gelebilir, gönül ferah
lığıyle rey verilmeyen zamanlar olur mu? Olur arka
daşlar. Onu da ifade edeyim : Bazen insan kendi ka
naati hilâfına grupunun kararına ittiba etmek için 
rey verir: ama bu teklif şayanı şükrandır ki, bütün 
Parlamento üyelerinin müspet oyu ile kanuniyet ka
zanacak ve bu surette eski Demokrat Partililer mem
lekete yeni hayat içerisinde hizmet etmek imkânını 
bulabilecekler, Türkiye Cumhuriyeti ve parlamenter 
rejim bundan sadece kuvvet kazanacaktır. 

Bunu arz için huzurunuza çıktım. Hepinize te
şekkür ederim. (Alkışları 

BAŞKAN — Sayın üyeler, maddeleri müzakere 
edilerek kabul edilmiş olan kanun teklifi üzerinde... 

Hükümet aduıa Sayın Adalet Bakanı Mumcuoğ-
k; :\öz mü isliyorsunuz? 

ADALET B\KANI HAYRİ ML'MCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Teşekkür ifadesi. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

6. —• Dilekçe Karma Komisyonu üyeliklerine se- i 
çim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, birleşimin başında Di
lekçe Karma Komisyonu için seçim yapma tema
yülünü Başkanlığınız ifade ettiği zaman müzakerele- j 
rln en sonunda yapalım gibi bir temenni izhar bu
yurdunuz. Temenniye uyarak ve bu Karma Komis- j 
yonun çok önemli görevlerini de düşünerek, komis- j 
yona üye seçme imkânını sağlamak için biraz daha \ 
sabrederek bu fırsatı Başkanlığınıza bahşetmenizi 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tümünü oyladı

nız mı efendim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, sonra oylayacağız. 

Hükümet şimdi söz istediler. (C. H. P. sıralarından, 
«Tümünü oyladıktan sonra ancak söz verebilirsiniz» 
sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. Görüşülen ve madde
leri kabul edilen teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Kabul 
edilmiştir. 

Buyurunuz Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğ-
lu. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri, aziz arkadaşlarım: 

Bugün müzakeresi tamamlanan yasa teklifinin 
yüce Parlamentoda ele alınmasını mümkün kılan 
önerimiz nedeniyle Hükümete lütfen takdirlerini ifa
de eden sayın senatörlere şükranlarımı arz ediyorum. 

Sayın senatörler: 
Bu vesileyle Hükümetinizin hizmeti devredene ka

dar yurt için yararlı gördüğü bütün tasarrufları yap
makta kararlı olduğunu arz etmek isterim. Kanun
laşma yolunda bir formalitesi kalan teklifin aziz 
milletimiz için hayırlı olmasını, yurdumuzda teessü
sünü hepimizin arzuladığı huzura vesile olmasını di
ler, saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler. 405 S. Sayılı kanun tek
lifi Yüce Senatoda müzakere edilerek kabul edilmiş
tir. Kabul edilen şekli ile milletimize, vatanımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

istirham ediyorum ve oy pusulalarını dağıttırıyorum 
ve beş - on dakika içerisinde de bu görevimizi ta
mamlayarak Birleşimi kapatacağım. 

Şimdi Tasnif Komisyonu için üyeleri seçi
yoruz. Sayın Nurettin Akyurt?... Buradalar. Sayın 
Celâlettin Coşkun?... Buradalar. Sayın Hüseyin Kal-
paklıoğlu?... Buradalar. 

Hangi seçim bölgesinden oylamaya başlayacağı
mıza dair ad çekiyorum: Sayın Macit Zeren, (Amas
ya) dan başlıyoruz. 
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(Amasya Üyesi Macit Zeren'den başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye var 
mı efendim?... Yok. Oy kullanma işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler: Dilekçe Karma Ko

misyonu seçiminin neticelerini sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 

(116) üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Malatya Aydın 

Nurettin Akyurt Celâlettin Coşkun 
Üye 

Kayseri 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalhantoğlunun, D. P. T. Müsteşarlığında çalışan 
uzmanlara dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Zey-
yat Baykara'nın yazılı cevabı. (7/291) (•'•) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Erzurum Senatörü 

Hilmi Nalbantoğlu 
Soru : 
D. P. T. Müsteşarlığında çalışan uzmanların, 
1. 1974 yılı içinde görevlileri gereği yaptıkları gö

rev gezisi yer, tarih ve sürelerini, 

(*) Yazılı cevaba ekli re t veli er Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır.^ 

Üyenin adı ve soyadı Aldığı oy sayısı 

Selâhattin Acar 116 
Kasım Küfrevî 116 
Azmi Erdoğan 116 
Halil Goral 1 i 5 
Muslihittin Yılmaz Mete 115 
Muzaffer Yurdakuler 115 
Nihat Erim 8 
Naim Talû 2 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Dilekçe Karma Ko
misyonu üyeliklerine Sayın Selâhattin Acar, Sayın 
Kasım Küfrevî, Sayın Azmi Erdoğan, Sayın Halil 
Goral, Sayın Muslihittin Yılmaz Mete ve Sayın Mu
zaffer Yurdakuler seçilmişlerdir. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu yoktur. 
19 Aralık 1974 Perşembe günü saat 15,ö0'te top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,13 

2. — Yaptıkları inceleme konu ve sonuçlarının bil
dirilmesini. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 16 . 12 . 1974 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 2-01-1058 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 7/291-2435,4915 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığında çalışan uzmanlara dair, Bakanlığıma yöneldi
ği yazılı soru önergesi hakkındaki cevabımız üç .nüs
ha halinde ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Saygılarımla. Zeyyat Baykara 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Naibantoğlu'nım, halka açık şirketlere dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan 
in yazılı cevabı. (7/292) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Senatörü 

Sorular : 
1. 1974 yılı içinde hangi şirketler «Halka açık» 

şirket olma deyimi altında halktan sermaye toplama
ya girişmişlerdir? 

2. Topladıkları paralar ne kadar olmuştur? 
3. Bu paraları hangileri ne oranda üretim için 

hangileri de ne oranda ticarî gelişme yönünde kul
lanmışlardır? 

4. Üretim için kullandıkları sermayenin atelye 
ve fabrika veya yeni bir tesis için ayrılan miktarı ne 
kadardır? 

5. Bu tip bir yeni tesis kurulması için kullanı
lan sermayenin fizikî yatırıma dönüştürülebilenin 
oranı nedir? 

6. Bu şirketlerden, sene sonu itibariyle, halktan 
topladıkları para için yeni katılan üyelerine bir kâr 
verecekler hangileridir? 

Bu sorularımın bir liste halinde tevdiini rica ede
rim. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Teşvik ve 13 . 12 . 1974 

Uygulama Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9.20/9151 

Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun öner
gesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 2i . 11 . 1974 tarih ve 4921-2441 7-292 sa

yılı yazınız. 
İlgi yazınızla belirtilen, Cumhuriyet Senatosu Er

zurum Üyesi Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun önerge
sinde halka açık şirketlere ilişkin Bakanlığımızca ce
vaplandırılması istenen sorularla ilgili bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

(1) Yazdı cevaba ekli cetveller Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır,^ 

1. Soru : 
1974 yılı içinde hangi şirketler «Halka açık» şir

ket olma deyimi altında halktan sermaye toplamaya 
girişmişlerdir? 

Cevap : 
Sermayelerinin bir kısmını halka açarak serma

ye toplayan ve ayrıca teşvik tedbirlerinden yararlan
mak üzere Bakanlığımıza müracaat eden ve proje
leri uygun görülerek kendilerine 1974 yılı içinde teş
vik belgesi verilen şirketlere ilişkin liste Ek - 2'de 
sunulmuştur. 

2. Soru : 
Topladıkları paralar ne kadar olmuştur? 

Cevap : 
Bu konuda Bakanlığımızda bir bilgi bulunma

maktadır. 
3. Soru : 
Bu paraları hangileri ne oranda üretim için han

gileri de ne oranda ticarî gelişme yönünde kullan
mışlardır? 

Cevap : 
Verilen teşvik belgelerinde öngörülen haıcamalar 

münhasıran sanayi yatırımları ile ilgili olup ticari 
konuları kapsamamaktadır. 

4. Soru : 
Üretim için kullandıkları sermayenin atelye ve 

fabrika veya yeni bir tesis için ayrılan miktarı ne 
kadardır? 

Cevap : 
Teşvik belgelerinde belirtilen işletme sermayesi 

bazı yatırımlarda tevzi bazılarında komple yeni ya
tırıma aidolmaları nedeniyle firmaların üretim için 
kullandıkları sermaye hakkında soruda belirtilen şe
kilde bir ayırım yapma, Bakanlığımız yönünden müm
kün olmamaktadır. 

5. Soru : 
Bu tip bir yeni tesis kurulması için kullanılan 

sermayenin fizikî yatırıma dönüştürülebilir1 enin ora
nı nedir? 

Cevap : 
Bu konuda kesin bir bilgi olmamakla birlikte Ba

kanlığımızca verilen teşvik belgelerine ait firmalar
ca gönderilen yatırım takip formlarından tespit edi
len harcama miktarları Ek - 3'te gösterilmiştir. 

6. Soru : 
Bu şirketlerden, sene sonu itibariyle halktan top

ladıkları para için yeni katılan üyelerine bir kâr 
verecekleri hangileridir? 
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Cevap : 
Ek - 2'de sunulan listenin tetkikinden de anlaşı

lacağı üzere en erken işletmeye geçme tarihi 1975 yılı 
olduğundan 1974 yılı sonu itibariyle ortaklara bir 
temettü verilmesi öngörülmemiştir. 

Diğer yandan şirketlerin bilançoları 1975'in ilk 
üç ayında kesinleşeceğinden şu anda bu konuda ke
sin bilgi vermek mümkün değildir. Esas itibariyle ko
nu, Maliye Bakanlığını vergi yönünden, Ticaret Ba
kanlığını da şirketlerin kontrolü yönünden ilgilendir
mektedir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu
ri Âdemoğlu'nun, pamuk ihracına dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Halûk Cillov'un yazdı cevabı. 
(7/298) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı taralından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

1. Memleketimizde bir Mart 1974 tarihinde kaç 
ton lif pamuk stoku vardı. Bu pamuk kilosu kaç 
sente maledilmişti? 

2. 1 Mart 1974 tarihinden 1 Eylül 1974 tarihi
ne kadar kaç ton lif pamuk ihracedildi. Kilosu kaç 
sentten? 

3. Bir Haziran 1974 tarihinden pamuk idrak ayı
na kadar dış memleketlerde kaç ton alivre pamuk 
bağlantısı yapılmıştır?. 

4. 1 Mart 1974 tarihinden bir Ekim 1974 tarihi
ne kadar dış pamuk piyasa fiyatlarının ay ay sent 
olarak bildirilmesi? 

5. Çukobirlik, Antbirlik, Tariş gibi birliklerin 
maliyetlerinin altında pamuk ihracetmemeîeri husu
sunda bir emriniz var mıdır? 

6. Bu birliklerin pamuk ihraç müsaadeleri han
gi Bakanlığın salâhiyetine dahildir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 11 „ 12 . 1974 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı : 15418 
Dosya : 19-322.930.70 

Konu : Pamuk ihracatı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : 28 . 11 . 1974 tarihli, Kanunlar Müdürlüğü 
4977 - 2459 7/298 sayılı yazınız: 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdem-
oğlu'nun pamuk ihracına dair, yazılı olarak cevap
landırılması istenen ilgide kayıtlı yazınız eki soru 
önergesi hakkındaki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiş
tir. 

Soru : 1. Memleketimizde bir Mart 1974 tari
hinde kaç ton lif pamuk stoku vardı. Bu pamuk ki
losu kaç tente maledilmişti? 

Cevap : 1. Memleketimizin 1 Mart 1974 tarihi 
itibariyle mahlıç (Lif) pamuk stoku, fiilî ihracata gö
re 148 133 tondur. 

Bilindiği üzere, 12 . 8 . 1973 tarihli Resmî Ga
zetede yayımlanan, 25 . 7 . 1973 tarih ve 716855 sa
yılı Kararnameye Ek 7/6855 ?ayılı kararın 6 ncı mad
desi ile, 1973/74 sezonunda iç piyasada pamuk fiyat
ları taban fiyatının üzerine çıktığında, destekleme 
alımları ile görevlendirilmiş bulunan TARİŞ, ANT
BİRLİK ve ÇUKOBİRLİK'e kâr ve zararı kendi
lerine aidolmak üzere ve tahsis edilen kredileri kul
lanmak suretiyle, taban fiyatları üzerindeki fiyat
larla da ortak ve ortak olmayan üreticiden ve borsa 
ile serbest piyasadan kütlü pamuk alımlarında bulu
nabilme yetkisi tanınmıştı. 

Yukarda belirtilen durum muvacehesinde, anılan 
kuruluşların 1973 - 1974 sezonunda mubayaa ettik^ 
leri pamukların ortalama alım fiyatları ve bu fiyat
lara tekabül eden ihraç fiyatları aşağıdadır. 
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Ortalama alım 
Birliklerin fiyatlarının 
ortalama tekabül 

alım fiyatları ettiği ihraç fiyatı 
(Kg/Kuruş) (FOB/Kg. Sent) 

Ege 868 158 
Antalya 804 145 
Çukurova 936 172 

Soru : 2. 1 Mart 1974 tarihinden 1 Eylül 1974 
tarihine kadar kaç ton lif pamuk ihraç edildi Kilo
su kaç sentten? 

Cevap : 2. 1 Mart 1974 tarihinden 1 Eylül 1974 
tarihine kadar 57 962 mahlıç pamuk ihracedilmiş-
tir. 

İhracedilen pamuğun baz olarak kabul edilen 
standart 1 beyaz tipinin aylar itibariyle ortalama as
garî ihraç fiyatı aşağıdaki gibidir. 

Ortalama asgarî 
ihraç fiyatı 

Aylar (FOB/Kg. - Sent) 

Mart 1974 173.00 
Nisan 1974 167.33 
Mayıs 1974 175.16 
Haziran 1974 169.14 
Temmuz 1974 166.75 
Ağustos 1974 165.50 

Soru : 3. Bir Haziran 1974 tarihinden pamuk 
idrak ayına kadar dış memleketlerle kaç ton aliv
re pamuk bağlantısı yapılmıştır? 

Cevap 3. Borsa fiyatlarımıza göre tekevvün eden 
ihraç fiyatlarımızla dünya fiyatları arasındaki olum
suz fark nedeniyle 1974 - 1975 sezonu başında aliv
re pamuk satışı yapılamamıştır. 

Soru : 4. 1 Mart 1974 tarihinden 1 Ekim 1974 
tarihine kadar dış pamuk piyasa fiyatlarının ay ay 
sent olarak bildirilmesi? 

Cevap : 4. 1 Mart 1974 tarihinden 1 Ekim 1974 
tarihine kadar, dış pamuk piyasa fiyatlarının genel 
seyrini gösteren liverpool genel endeksi aylar itiba
riyle aşağıdadır : 

CİF/Kg. - Sent 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 

165.61 
154.67 
143.32 
137.86 
136.73 
134.97 
130.05 

Soru : 5. Çukobirlik, Antbirlik, Tariş gibi bir
liklerin maliyetlerinin altında pamuk ihraç etmeme
leri hususunda bir emriniz var mıdır? 

Soru : 6. Bu birliklerin pamuk ihraç müsaade
leri hangi Bakanlığın salâhiyetine dahildir? 

Cevap : 5 - 6. Bilindiği gibi, 1 . 2 . 1974 tarihin
de Hükümetin kurulması ile Çukobirlik, Antbirlik ve 
Tariş Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağ
lanmışlar ve kooperatiflerle ilgili bütün muameleler 
adı geçen Bakanlıkça yürütmeye başlanmıştır. Di
ğer taraftan, Bakanlığımızca adı geçen kuruluşlara 
maliyetlerinin altında pamuk ihracetmemeleri husu
sunda herhangi bir direktif verilmiş bulunmamak
tadır. 

Öte yandan, 24 . 10 . 1974 tarih ve 15043 sayılı* 
Resmî Gazetede yayımlanan 26 . 8 . 1974 tarihli, 
7/8808 sayılı Kararnameye Ek 7/8966 sayılı Kararın 
8 nci maddesi gereğince, dünya serbest piyasa fiyat
ları müdahale yoluyle alınmış malların o tarihteki 
maliyetlerinin altına düştüğü takdirde, bu düşük fi
yatlar üzerinden gerek doğrudan doğruya birliklerce 
ve gerekse ihracatçı kanaliyle bu pamukların satışına 
müsaade vermeye Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan-
liği yetkilidir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Halûk CiUov 

Ticaret Bakan* 



C. Senatosu B : 14 17 . 12 . 1974 O : 1 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlanın, Keban Hidro Elektrik Santralının açı
lış merasimine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. (7/299) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Keban Hidro Elektrik Santralının 9 . 9 . 1974 
günü yapılan açılış merasimine katılan bir kısım Hü
kümet üyelerinin karşılanmaması ve yeterince alâka 
gösterilmemesi neden gösterilerek valinin Bakanlık
ça merkeze alınmasına teşebbüs edilmesiyle ilgili 
aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılma
sına kıymetli aracılığınızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Tekirdağ Senatörü 
Cemal Tarlan 

1. Hadise Bakanlığa hangi bakanlar tarafından 
intikal ettirilmiş ve valinin merkeze alınmasına ne 
şekil ve surette ve hangi bakan tarafından karar ve
rilmiştir. 

2. Bu maksatla Bakanlıktan Elâzığ Valiliğine 
özel kalem dahil Bakanlığın diğer servislerinden gön
derilen icraî, cezaî ve idarî mahiyette yazılı emirler 
var mıdır? 

3. Bu yazılı emirler valilikçe cevaplandırılmış 
mıdır? 

4. Yine Elâzığ Valisinin durumunu inceletmek 
maksadıyle mahaline mülkiye müfettişi gönderilmiş 
midir? Gönderilmiş jse tarihi nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 13 . 12 •. 1974 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. Değ. ve Atama 731/24523 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 29 . 11 . 1974 tarih ve Kanunlar Müdürlü
ğü: 4948-2448, 7/299 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sayın Ce
mal Tarlan tarafından Bakanlığımızca cevaplandırıl
ması isteği ile verilen yazılı soru önergesindeki ko
nular incelettirilmiştir: 

1. Elâzığ Valisinin Merkez Valiliğinde istihda
mına kişisel sorumluluğu altında İçişleri Bakanveki-
li Sayın Şevket Kazan tarafından karar verilmiştir, 
Sayın Bakanvekili olayın kendisine hangi bakanlar 
tarafından iletildiğini açıklamamıştır. 

2. Karar Elâzığ Valiliğine 13 . 9 . 1974 gün ve 
. Özlük İşleri 17375, 19 . 9 . 1974 gün ve Özlük İşleri 

17795, 16 . 10 . 1974 gün ve atama 16993 sayılı ya
zılarla duyurulmuştur. 

3. Elâzığ Valiliğince Bakanlığa, kararın yasala
ra aykırılığını belirten 1 7 . 9 . 1974 gün ve Özel Ka
lem 37, 23 . 10 . 1974 gün ve Özel Kalem 42 sayılı 
yazıları yazılmıştır. 

4. Konunun incelettirilmesi için 25 . 10 . 1974 
tarihinde iki mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. 

Arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Mukadder Öztekin 

-«.-. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1974 Sah 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, yurt dışında mahkûm olan Türklere dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, tarım ürünlerinin fiyatlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehmet 
Feyyat'ın, hâkimlerin görevlerinden başka herhangi 
bir görev yapıp yapamayacağına dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/29) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Unsal'ın toprak kayması sonucu afete maruz kalan 
vatandaşlara dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/30) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası Anonim Şir
ketine dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/31) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, izmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, TRT Genel Müdürü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat po
litikasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından sözlü sorusu (6/40) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemâ-
lettin İnkaya'nın, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Köy İs!?ri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 
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21. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Ankara İmar Limited Şirketi hak
kında İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, tırpan ithaline dair Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu £6/46) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Celebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankaırın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubuîan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49'i 

26. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şeno^ak'ın. Afyon Karahisar İli Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

29. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şirketine da
ir Senato araştırması isteyen önergesi (10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker in, Sosyal Sigortalar * Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Spnalo araştırması isteyen 
önergesi (10 3ı 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer*in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
lıkbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

12. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cetve
lindeki 5872 sayılı İhsan. Ünesen'e ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/160) (S. Sa
yısı : 360) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 , 1974) 
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13. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/163) (S. Sa
yısı : 361) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1974) 

14. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/162) (S. 
Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1974) 

15. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı îzmirli'ye ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/161) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

16. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/159) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

17. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı haftalık 
karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

18. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı karan ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28 
sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/131) (S. Sa
yısı : 279'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

19. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 
5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
rabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 

sayılı Özgül Ertunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oy-
mak'a 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sâ  
yılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 
sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Soîmaz'a ve 
5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 
4/135) (S. Sayısı : 314'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 , 6 . 1974) 

20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar cetvelindeki J274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara-. 
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis-. 
yonu raporu (C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1974) 

21. — Ali Rıza Uzuner'in, (Eski Çalışma Baka
nı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve^ 
lindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu ra^ 
poru (C. Senatosu 4/168) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974). 

22. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savun
ma Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Be
kir Şirin'e ait kararın tatbik edilmeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin•> 
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/166) 
(S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

23. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 

I 380) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 



24. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporları (C. Senatosu 4/81 - 4/22) 
(S. Sayısı : 1574'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 6 . 1974) 

25. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. 
Sayısı : 1575'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 28.6.1974) 

26. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize 
Izbııl'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/197) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

27. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 .1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife 
Doğdu'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/196) (S. Şayi sı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

28. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 887 saydı Fatma Boy'a 
alt kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/195) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

29. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki S86 sayılı Fatma Ayla Er-
g^ n'z ait karamı tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince ka

rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/194) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

30. — Kütahya Eski Mdletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Ddekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 885 saydı Gülayşe Kış'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/193) (S. 
Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

31. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Ddekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tokmak'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararırı Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/192) (S. 
Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

32. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/191) (S. 
Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 1 . 1 1 . 1974) 

33. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/190) (S. 
Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

34. — Kütahya Eski Milletvekili (E;ki Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/189) (S, 
Sayısı: 391) (Dağıtma tarihi: 1 , 1 1 , 1974) 
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35. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/188) (S. 
Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 1 .11 ... 1974) 

36. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/187) (S. 
Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 1 , 11 . 1974) 

37. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/186) (S. 
Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 1 , 11 , 1974) 

38. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/185) (S. 
Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

39. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/184) (S. 
Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

40. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu

nun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık karar 
Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayı
lı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/183) (S. 
Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 1 . 1 1 . 1974) 

41. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-; 
rulunun 27 s 3 -. 1968 tarih ve 53 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul 
vekili Avukat M. Salih Yurdakuler'e ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/182) (St 

Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 1 , 11 . 1974) 

42. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kam - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 , 1972 tarih ve 128 sayılı Haftam 
lık Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.11. 1974) 

43. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 ,_ 5 , 1969 tarih ve 64 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri 
Öner'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararm Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C.: (Senatosu : 4/199) 
(S, Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 12 . 1974) 

V 
iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BiRîNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A F I L A C A K 

ÎŞLER 



1. — 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi 
ile 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 
104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Ana

yasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye alınmak 

suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec

lisi 2/162; C. Senatosu 2/79) (S. Sayısı : 405) (Dağıt

ma tarihi : 13 . 12 . 1974) 



Toplantı: 13 # A P 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 U D 

25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 1 3 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 
104 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec

lisi : 2 /162; C. Senatosu : 2 /79) 
^Not : M. Meclisi S. Sayısı : 82) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12.12.1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 786-7272 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11:12.1974 tarihli 16 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işarı oyla kabul edilen, 
25.5.1961 tarih ve 306 saydı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 13.7.1965 ta
rih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü maddesinin yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 17.4.1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
ll.12J.974 tarihli 16 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştin (Millet Meclisi S. Sayısı : 82) 

http://ll.12J.974
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 2,179 13 12 . 1974" 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Aralık 1974 tarihli 16 nci Birleşiminde öncelik ile görüşülerek işari oyla kabul edi
len, 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 
13 « 7 , 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 12 Aralık 1974 
tarihli ve 786 - 7272 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Sena-; 
tosunun 12 Aralık 1974 tarihli 13 ncü Birleşiminde İçişleri ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarından beşer 
üyenin katılması sureti ile, kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 13 Aralık 1974 tarihli Birleşi-s 
minde 48 saatlik bekleme süresine tabi kılınmaksızın gündeme alınarak görüşülmesi yolunda verilen öner* 
genin kabul edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1. - Millet Meclisi metni. İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve on arkadaşının 25 , 5 . 1961 gün-* 
ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Parti* 
ler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Millet-; 
vekili Ferruh Bozbeyli ve yedi arkadaşının 1 3 . 7 . 1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisi Komisyonlarında birleştirilen 
rek görüşülmesi sonucunda tanzim ve tedvin edilmiştir. 

Millet Meclisi metni, Anayasanın 68 nci maddesinde 22 Nisan 1974 tarihli ve 1801 sayılı Kanun ile yapı-; 
lan değişikliğin tatbikat kanunlarına da yansımasını gerçekleştirmek üzere, Milletvekili Seçimi Kânununun 
9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile Siyâsî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü; 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Teklif, bir Anayasa gereği kabul edilmek ve Anayasanın 86 nci maddesinde değişiklik yapan 22 Nisan 
1974 tarihli ve 1801 sayılı Kanunun konuluş gerekçesi tekrar ve teyidedilmek sureti ile Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil-. 
mistir. 

III - Teklifin bir Anayasa gereği olduğu keyfiyetini ve düzenleme sahasının mahiyetini gözeten Komisyo-. 
numuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına* 
almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Tekirdağ Zonguldak Samsun 

Ş. Kayalar C. Tarlan M. A. Pestilci R. Rendeci 

Tabiî Üye Malatya Bursa Balıkesir 
M. Ataklı N. Akyurt C. Ortaç H. Arslanoglm 

Toplantıda bulunamadı. 

Balıkesir Cumhurbaşkanınca S. Ü.. 
N. Sarhcah S. N. Ergin 

Toplantıda bulunamadı.. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 405) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 
13.7. 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fık
rası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 13 , 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

li 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Se
le çimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi ile 
2- 13.7. 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Ka-
ü nununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 
n ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 

kanun teklifi 

lı MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad-
n desi aynen kabul edilmiştir. 

i- MADDE 2. —• Millet Meclisi metninin 2 nci mad-
c- desi aynen kabul edilmiştir. 

lı MADDE 3. —Millet Meclisi metninin 3 ncü mad-
c- desi aynen kabul edilmiştir. 

r- MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

ir MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 405) 




