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1. — GEHEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Üyesi Seîâhattin Cizrelioğlu'nun; 
memleketin içinde bulunduğu siyasî durumun 
nedenleri ve Hükümetin tutum ve davranışları 
konusundaki gündem dışı demecine Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı cevap verdi. 

Dilekçe Karma, Bütçe ve Plân, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve 
İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim henüz adaylar göste
rilmemiş bulunduğundan, ertelendi. 

6/527, 6/1 ve 6/6 numaralı sözlü sorular 
soru sahiplerinin ikinci clefa G-snel Kurulda 
hazır bulunmamaları ne deni ile, 

6/579 numara!?, sözlü soru da, soru sahibinin 
isteği üzerine yazılı soruya çevrildi. 

6/566, 6/570, 6/567, 6/575, 6/8 ve 6/9 nu
maralı sözlü sorular, ilgili bakanların, 

6/577, 6/580, 6/581, 6/2, 6/5 ve 6/7 nu
maralı sözlü sorular da, soru sahiplerinin Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile 
gelecek birleşime bırakıldı. 

10/42, 10/43 numaralı araştırma önergeleri, 
önerge sahiplerinin; 

10/45 numaralı araştırma önergesi, ilgili ba
kanın ; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın yasama dokunulnmzlığmm kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu da Tabiî Üye Ahmet Yıldızın 
Genel Kurulda hasır bulunmamaları nedeni ile 
gelecek birleşime bırakıldı. 

13 . 4 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba^kanvekili Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

iskender Cenap Ege Bahriye Üçok 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/504; C. Senatosu 1/70) 
(Millî Savunma Komisyonuna) (Müddet : 10 
gün) 

Rapor 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1970 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
13 . 4 . 1972) 

— 252 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 49 ncu Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. | BAŞKAN — Efendim, zatıâhniz burada 
(Yoklama yapıldı.) j olabilirsiniz, Sayın Ural. Ben elimdeki kâğı-
BAŞKAN - Efendim, iki komisyon vardır, d a g ö r e söyiüyorum, Komisyon dağılmış ola-

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu i 
ve bir de Araştırma Komisyonu... | b i l i r- Bendenizin haberi yok. Bu iki komisyon-

SAFFET URAL (Bursa) - Komisyon bu- j d a b u l u n a n arkadaşlarla birlikte çoğunluğumuz 
rada. j vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Rıfkı Danışman'a, Devlet Bakanı Ilyas 
Karaöz'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/77) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Baka
nı Rıfkı Danışman'ın dönüşüne kadar; Ulaştır
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı ilyas Karaöz'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

2. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'a maze
retine binaen 20 gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/76) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Zi

ya Ayrım'ın mazeterine binaen 11 . 4 . 1972 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayıl

ması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 10 . 4 . 1972 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiylerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yusuf Ziya 
Ayrım'ın 20 gün müddetle izinli sayılması hu-
sununu oylarınıza arz ediyorum. Kabul erden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Kontenjan Grubu Başkanlığının; Diya
net İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tuna-
giir'ün faaliyetleri konusundaki Araştırma Ko
misyonuna, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye 
Özer DerbiVin aday olarak seçildiğine dair tez
keresi (10/44) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

3 . 4 . 1972 gün ve 456 sayılı yazılan karşılı
ğıdır: 

Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulan Komisyona, Grubumuz 
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üyelerinden Sayın özer Derbil iştirak edecek
lerdir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grup Başkanı 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Özer DerbiTin 
bu Geçici Komisyona seçilmesine dair bir öner
gedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Maliye Bakam Sait Naci Ergin'in, Ma
lî Denge Yergisi Kanununun havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan seçilecek beser üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Önergesi (1/69, 4/16) 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Meclisçe kabul edilerek Yüce Senatoya su
nulan Malî Denge Vergisi kanun tasarısının 
ivediliği dolayısıyle Malî ve iktisadî İşler ile 
Bütçe ve Plan komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda müzake
resini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin 

BAŞKAN — İşlem bilâhare yapılacaktır. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz : 

5. — Bilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarından açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Maalesef, aday tespit edilme
diği için seçimleri yapamıyoruz. 

Araştırma önergelerine geçiyoruz: 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ıu, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin- ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırma
sı İsteyen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yoklar. Gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yoklar. Gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'iu, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer?... Burada
lar... Sayın Bakan?.. Yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır efendim. 

V.— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7. 1971) (1) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Buradalar. 
Sayın Komisyon, lütfen yerini alsın efen

dim. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu! 

okutuyorum efendim. 

(1) 1639 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuz, Sayın 

Yıldız hakkında Adalet Bakanlığı ve Başbakan
lık kanalı ile gelen evraklarını tetkik etmiştir. 
İçtüzük hükümlerine göre meseleyi tetkik eden 
Altkomisy onumuz, Sayın Yıldız'in 11 Ocak 1971 
tarihinde Fen Fakültesi anfisinde yapılan tale
be forumunda bir konuşma yapmasından müte
vellit tutulan zabıtları tetkik etmiş, Sayın Ah-

— 254 —. 
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met Yıldız'ı da dinlemiştir. Sayın Ahmet Yıl- [ 
diz, Fen Fakültesi anfisinde yapmış olduğu 
bu konuşmayı, bu tarihten bir müddet evvel 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyo
nunda Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşü
lürken yaktığını iddia edip, Anayasanın 79 ncu 
maddesinin birinci fıkrası gereğince hakkında 
muamele yapılamayacağı iddiasını illeri sürmüş
tür. 

Raporu tetkik buyurdunuz. Sayın Yıldız, 
11 Ocak 1971 tarihinde Fen Fakültesinde yapı
lan talebe forumunda şöyle bir konuşma yapı
yor: «Hukuk Devleti ilkelerini tek parti döne
minde bile görülmedik bir ölçüde çiğneyen, 
îosyal devleti, çıkarcı, asalak takımının yararı
na hizmet için antisosyalist bir poltika iRe yö
neten, Devlet koltuklarında daha büyük pay 
ılma yarışması için aport yeri haline getiren, 
milletvekili pazarları açan, Devlet yönetimini 
işportaya düşüren taktiği ile, Türkiye'yi hüc
releri birbirine yiyen hale getiren iktidarın tu
tumuna, Atatürk genci nasıl karşı çıkmasın. 
Bu dehşet verici gidişe karşı isyan etmeyen bir I 
gençlik Atasına ihanet içinde olur,» diyorlar. 

Bu haber, bu konuşma metninden bir kıs
mı, ertesi gün Yeni İstanbul Gazetesinde inti
şar ediyor. Ankara Savcılığı bunu bir ihbar 
olarak ele alıyor, Yeni istanbul Gazetesinin 
muhabirini davet ediyor. Sayın Yıldız'in bu 
konuşmasını aynen yaptığını Yeni istanbul Ga
zetesi muhabiri şahadetinde beyan ediyor ve 
«Bu konuşma yapıldığı sırada yanımda Anado
lu Ajansından falan muhabir de vardı.» Diyor. 
O muhabiri davet ediyorlar, o da konuşmayı 
aynen tekrar ediyor. Neticede: Ankara Savcı
lığı, Sayın Yıldız'ın, öğrencileri iktidarın tu
tumuna karşı suç işlemeye tahrik ve teşvik et
tiği kanaati ile dokunulmazlığının kaldırılması 
yolunda teşebbüse geçiyor. 

Sayın Yıldız, Altkomisyonda bu konuşma
yı yaptığını kabul ediyor. «Ama, ben bu ko
nuşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma 
Komisyonunda da yapıtım. Karma Komisyonda 
yaptığım bu konuşmayı dışarıda da Anayasanın 
79 ncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne da
yanarak tekrarlamakta bir mahzur yok» diyor. 

Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun teşkil 
ettiği Altkomisyonun değerli üyeleri de incele
meleri sonunda; Anayasanın 79 ncu maddesi
nin birinci fıkrası hükmünü esas olarak kabul | 

ediyor ve biraz evvel okunan raporun aynını 
Komisyona tevdi ediyor. Komisyonumuzda ya
pılan görüşme sonunda Altkomisyondan gelen 
bu rapor, Komisyon üyelerinin ekseriyeti ile 
kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Komisyonumuz bu 
raporu tanzim etmekle evvelâ yetkisini aştığı 
kanaatindeyim. Anayasanın 79 ncu maddesi 
ve içtüzüğümüzün dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair olan 139 ncu maddesine göre, üye
ye isnadedilen fiilin ciddî olup olmadığı üze
rinde Komisyonumuz bir karar vermeye yetki
lidir. Raporu tetkik buyurduğunuzda görüyor
sunuz ki, isnadedilen suçun ciddî olup olma
dığı üzerinde katiyen bir fikir beyanı yok. Ne 
diyorlar. Anayasanın 79 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre, «Üye, hakkındaki karar, üyelik 
sıfatınım sona ermesine bırakılmıştır.» 

Şimdi, Komisyon, bu mütalaayı beyan buyu
rurken, kendisini yargı organının yerine koya
rak bir hüküm vermektedir. Yani raporun 
metni suç her ne kadar mevcut ise de, Anaya
sanın 79 ncu maddesine göre bir karar verme 
mümkün değildir, mahiyetini taşımaktadır. 
Bu şekilde anladığımız takdirde, raporun so
nunda «Üyelik sıfatının sona ereceği zamana 
bırakılmasına karar verilmiştir.» gibi yukarda 
ileri sürdüğü iddiayı, aşağıda ortadan kaldı
rır gilbi bir tutumun içerisine de girmektedir. 

Bence rapor, ne içtüğümüze uygundur, ne 
de Anayasanın 79 ncu maddesine değerli arka
daşlarım. 

Sayın Yıldız, kendisine isnadedilen fiili ol
duğu gibi kabul ediyor; ama «ben Anayasanın 
79 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında bana veri
len imkâna dayanarak bu harekette bulundum.» 
diyor. Bir de, işin bu yönü var sevgili arkadaş
larım. 

Hepinizin bildiği gibi başta anayasalar olmak 
üzere taşıdıkları hükümlerle bütün kanunî mev
zuat cemiyete nizam getirmek için tesis edilmiş
tir. Anayasanın 79 ncu maddesinin 7 nci fık
rasında tespit edilen hüküm; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin bu kürsülerden Anaya
sanın veya kanunların tespit ettiği nisamın dı
şına çıkarak fikir beyan etmesine müsaade et
mez kanaatindeyim. Kaldı M, burada böyle 
bir hareketin içerisine giren bir arkadaş, hiç 
bir zaman bu binanın dışarısına çıkarak, yine 
Anayasanın ve mevzuatların hudutlarını aşa-
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rak, herhangi, bir toplantıda «Ben bu sözleri 
Mecliste söyledim, komisyonda söyledim.» es
babı mucibesini göstererek memleket sathında 
yayamaz. 

Sayın Yıldız, Adalet Partisi iktidarını be
ğenmeyebilir, herhangi bir iktidarı da beğen
meyebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si sıfatı ile yine bu Anayasa kendisine 88 nci 
maddesiyle murakabe etme yetkisini vermiştir, 
beğenmediği iktidarları bu kürsülerden rahat
lıkla murakabeye tabi tutar; ama Ibem. bir ik
tidarı beğenmiyorum diye gidip bir fakültenin 
anfisinde yapılan forumda genç nesilleri o ik
tidarın aleyhine tahrik edemez. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yok 
canım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet öyle. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Haydi 
söyle. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yapa yapa 
bu noktaya getirdik memleketi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. Sayın Ucuzal, siz devam buyu
run. Sayın Gündoğan söz alacaklar her hailde. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz bu kür
süden yıllarca, yalvarırcasına, «Bu işleri karış
tırmayalım, bir gün bu memleketin başı der-
d«i girer» dedik, «Girerse hep birlikte kurtulma
nın yolunu bulacağız dedik. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Halkı ikiye 
bölen kim? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kim gidip 
halkı teşvik ve tahrik etti ise odur, ben deği
lim Sayın özden. 

işte sevgili arkadaşlarım, bu düşünce ile 
bendeniz Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
bir üyesi sıfatı ile Komisyonumuzun verdiği bu 
karara muhalif kaldım. Komisyon bu kararın 
taşıdığı mana ve muhteva bakımından kendisi
ni yargı organının yerine koyarak bir hükme 
varmıştır. Komisyonun buna hakkı yoktur. 

İkincisi; Anayasanın 79 ncu maddesinin 1 
nci fıkrasını böyle anlamaya da imkân yoktur. 
Anayasa, nizam getiren hükümleri tespit etmiş
tir, herkes bu nizamın içinde kalmak mecburi
yetindedir. 

Daha fazla zamanınızı almayacağım, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Buyurun Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Konunun hukukî yönü üzerinde herhangi 

bir mütalaa beyan edecek değilim. Yalnız şah
sî oyumu kullanırken, grup başkanvekili ol
mam dolayısıyle grubu ilzam etmeyeceğini ve 
şahsî oyum olduğunu belirtmek zaruretini his
settiğim için huzurunuzu işgal ettim. 

Bendeniz oyumu, Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporunun aleyhinde kullanacağım. 
Bunun sebebi; kendi görüşüm olarak Parlâ
mento üyesi olmam dolayısıyle, Anayasanın 79 
ncu maddesinin her vesile ile suiistimaline kar
şı olduğum içindir. Bu madde üzerinde daha 
evvelce de bir maruzatta bulunmuştum ve muh
terem üyelerden bu maddenin sık sık herhalu-
kârda suiistimal edilmemesi gerektiği istirha
mında bulunmuştum. O gerekçeyi halen de ka
famda muhafaza ediyorum. 79 ncu madde su
iistimal edildiği müddetçe, neticede memleketin, 
12 Marta geldiği günlerdeki anarşik ortam içe
risine bundan sonra da düşmesi mukadder olur. 
Bu sebeple oyumu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporunun aleyhinde kullanacağım; fakat 
Grup Başkanvekili olmam dolayısıyle şahsî 
oyum olarak telâkkisini arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kü
rümoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım; bir hususu arz et
mek mecburiyetindeyim. 

AnajT-asanm 79 ncu maddesinin son fıkra
sı aynen şöyle: «Meclislerdeki siyasî parti grup
larınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüş
me yapılamaz ve karar alınamaz.» 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşımız şahsî 
adına görüşmüştür, zaten grup adına görüşme
sine imkân bulunamaz. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Anayasamızın buyruklarına ve dokunulmaz
lık kavramına, değil ileri demokrasilerde, de-
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mokrasiyim diyebilen herhangi bir ülkede ve
rilen anlamın ışığında konuyu ele aldığımızda; 
böyle ibir olay için bir parlamenterin dokunul
mazlığın kaldırılmasını söz konusu dahi edile
meyeceği inancındayım. Bu inancımı çok yet
kince dile getiren Altkomisyonun Sayın Başka
nı, benim konuşmama gereklilik bırakmayacak 
bir konuşma yapmıştı Komisyonda. Fakat be-
littiğim hukuksal ilkelerin, demokratik uygu
lamaların ve Altkomisyon Başkanının konuşma
sının dayandığı görüşü paylaştıklarını ifade 
eden üyelerden bile, dokunulmazlığımın kaldı
rılmasına oy verenleri gördüm. «Evet, ama 
kalksın bu dokunulmazlık» dediler. Oysa, bu 
olayda dokunulmazlığın kaldırılmasının söz ko
nusu bile edilememesi gerekir idi. Ben bu ge
rekliliği belirtmek ve olayı yeterince inceleye-
memiş arkadaşlar varsa, onların da doğru ka
nılara varmasını sağlamak amacı ile bir ko
nuşma yapıyorum. Yani bir savunmadan çok, 
bir yanlış kanıya varılmasını önlemeye yardım 
etmektir amacım. Savunmayı gerektiren bir 
durum zaten yoktur, ama bir kısım arkadaşlar 
burada konuştu ve «Anayasanın 79 ncu mad
desi yanlıştır» dediler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Yanlış» 
demedim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — «Anayasa
nın 79 ncu maddesi böyle diyor; ama buna kar
şın, bu kötüye kullanılır, bunun üyeye sağla
dığı dokunulmazlıktan yararlanılamaz...» 

Arkadaşlarım, konu şudur: 
11 Ocak 1971 günü Fen Fakültesinde; «Bu 

dehşet verici gidişe karşı isyan etmeyecek bir 
gençlik Atasına ihanet için de olur» dedim. Ata
türk gençliği buna isyan ediyor... Bir sürü lâ
fım var; bu cümle rapora alınmış. Dikkat bu
yurursanız, Sayın Komisyonun raporunda da 
Atatürk gençliğinden söz ediyorum, anarşistler
den değil; oradan buradan esinlenen insanlar
dan değil. Sözüm açık; Atatürk gençliğin
den... Eğitim Komisyonunda da sözlerim gayet 
kesindir. Bu sözlerimden ötürü düzenlenen ra
poru düzenleyen elemanlarla, savcılığın bilme
dikleri şeyler elbette vardır, örneğin sayın Ko
misyonun da belirttiği gibi, Meclisteki konuş-
nuşmalarımı bilmezlerdi. Ben bu konuyla ilgi
li üç noktaya değinmek istiyorum. 

Birincisi; bu suç sanılan sözlerimin birlik
te kullanıldığı ifadenin özetini sizlere sunarak 

j anlamlarını daha belirginleştirmek. 
İkincisi; kullanılan «İsyan» sözcüğünün, 

ünlü düşünür ve politika adamlarınca da payla
şılan anlamına uygun bir eylemi önerdiğimi be
lirtmek. 

Üçüncüsü; Anayasamıza göre bu konuşma
mın suç sayılamayacağını açıklamak. 

Sayın arkadaşlarım, gençliğin tepkilerini 
önerir nitelikte tanımlanan sözleri kullandığım 
ifademin tümü özet olarak şöyledir: «Hukuk 
devbti ilkelerini tek parti döneminde bile gö
rülmedik bir ölçüde çiğneyen sosyal devleti..» 
Arkadaşım sözleri karıştırıyor, «sosyalist dev
let» değil, sosyal devleti.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Antisosyal. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Antisos
yal... «Sosyal devleti çıkarcı asalak takımının 
yararına hizmet için antisosyal bir politüka ile 
yöneten, Devlet koltuklarını daha büyük pay 
alma yarışması için aport yeri haine getiren, 
Devlet yönetimini işportaya düşüren taktiği ile 

S Türkiye'yi, hücreleri birbirini yiyen hale geti
ren tutuma Atatürk gençliği nasıl karşı çıkma
sın» dedikten sonra, bu belirttiğim ifadeyi kul
landım. 

Bu sözlerimde suça kışkırtmak değil, dü
zeltici amaçla suçluluğa karşı gelme önerisi 
açıktır. Söyleniyor; tutum budur bu tutuma 
tepki gösterin... Bu tutum düzelsin. Kötü gi
dişi önlemeye çağrı suç olamaz. Sözün gidişe 
karşı tepki anlamına kullanıldığı açıktır. Amacı 
da gidişi düzeltmektir. 

O gidişe, o sözleri söylediğim ortamdaki gi
dişe karşı bu tür çağrılar yeterli olmadığı için
dir ki, en sert bir siyasal eylem zorunlu hale 
gelmiştir. O gidiş bu tür çağrılara kulak ve
rip düselseydi, 12 Mart ortamına gelinmezdi 
elbette. Tarihi kimse yanıltamaz ki... Bu çağrı 
bir telâş, nereye gidiyoruz diyen, düzeltme 
isteyen insanların feryadıdır. Burada yıllarca 
bunu yaptık. Böyle bir tepkiyi önermeyi suç 
saymak, 12 Mart Muhtırasını daha büyük bir 
suç sayma anlamına gelir. Çünkü Pou sözlerde 

] bir eylem, bir tepki öneriliyor. 12 Mart Muh
tırası o eylemi, o tepkiyi, sözde kalan tepkiyi 
gerçekleştiren bir belgedir. O halde, eğer bu 
suç ise, daha büyük bir suç içinde bulunuyoruz 

I demektir ki, işte benim savunulmasının asla 
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gferekli olmadığına değinmek istediğim birinci 
nokta budur. Eylemle gerçekleşmiş bir iş için, 
«Daha önce s«n de söylemiştin» diye söyleyeni 
suçlamak mümkün değildir. Çünkü o tepkiden 
çok ileriye giden, o iktidarı yerinden uzaklaş
tıran bir durum gelmiştir. E, o suç olmaz mı?.. 
Bunu suçlamak ise sanıyorum ki, hiç bir suretle 
haklı bir davranış olamaz. Zira bu, «Yapma
yım, düzelin, düzelmeyenlere tepki yapın» de
mek o değil, ortamın oluşmasından inatlı bir tu
tum içinde bulunmaktır. 

İkinci değineceğim nokta : 
Kullandığım «İsyan» sözcüğünün, ünlü düşü

nür ve politika adamlarınca da yakın yıllarda 
paylaşılan, ifadeleri açıkça belireni, anlamına 
uygun bir özlemi, bir eylemi önerdiğimi Komis
yonda da kanıtlarıyla birlikte uzun uzun açıkla
mıştım. Gerçekten çağın ünlü düşünürlerinden 
«Başkaldıran adam» adlı kitabın yazarı Jean 
Paul ıSartre, insanın isyanını bu anlamda kul
landığını açıkça kitabında belirtmektedir, «in
san, isyan eden insan, başkaldıran insan bu 
çağda» diyor. 

Sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
U-Thant: «Bugünkü dünya gençliği isyan ha
lindedir» diyor. Onun sözleri de gençlik eylem
lerinin niteliğini belirtiyor. Birçok benzeri için
den verdiğim bu bir - iki örneği sayın senatör
lerin de çok iyi bildiğinden kuşkum yoktur. 
işte, ben de o anlamlarda ve o amaçlarla bir 
tepki önerme gereği ile kullandım bu deyimle
ri. Benim bu sözlerim 12 Mart Muhtırasında 
çok daha ağır biçimde kullanılmış. O gidişi, 
o devrin Hükümetini ve Parlamentonun çoğun
luğunu çok daha ağır bir şekilde suçlamış ol
duğu da aynı muhtırada görülüyor. 

Üçüncü değineceğim bir konu daha var. 
Bunlar, şimdiye kadar konunun sadece kuram
sal yönüdür. Şimdi de Anayasa kuralları kar
şısındaki durumunu inceleyeceğim. 

Anayasamıza göre bu konuşmamın suç sa
yılması olanak dışıdır, mümkün değildir. Ger
çekten, Anayasamızın 79 ncu maddesi; «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis ça
lışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden; (Aynı söz olmasa 
dahi bu maddeye girerdi, ben aynı sözleri 
kullandım) ve bunları Meclis dışında tekrarla
mak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamaz
lar.» diyor. 

«Efendim, ben bu görüşte değilim» denili
yor; o ayn şey. O sizinki Anayasa teorisi. 
Anayasa böyle diyor. Suiistimal ediliyormuş... 
Onun takdiri, onun içine giriyor mu, girmi
yor mu, o başka, Burada söylenip söylenmedi
ğine bağılıdır o. Ben de, Cumhuriyet Senato
sunda ve Bütçe Karma Komisyonunda birçok 
kez söylemiş olduğum, Yüce Kurulunuzca da 
çok iyi bilinen ve birçok kez de işitilen görüş
lerimi amfide tekrar etmiştim. Sanıyorum ki; 
bunları bu kürsüen çok söyledim. Bunu savcı
lık, ya da beni jurnal edenler bilmeyebilir. Bun
ları burada söylediğimi bilmeyebilirler; fakat 
sayın senatörlerin çok iyi bifldiğine kuşkum 
yoktur. 

5 . 1 . 1971 de, yani üniversitede bunları söy
lediğimden altı gün önce Millî Eğitim Komisyo
nunda; gemçliğin dünyada bunalım içinde bu
lunduğunu, komünistinden kapitalistine değin 
bütün gençliğin dünyada isyan halinde bulun
duğunu ve bunlara bütün devletler çare arar-
ktın, «aramayan yalnız biziz» dedikten sonra, 
«Benim görüşüm şudur» diyorum. Bunları, 
uzun uzun bahsedilmiş olduğu için özetliyorum. 

Şimdi tutanaktan aynen okuyorum: «Tem
belliğe, öğretmene karşı terbiyesizliğe, züppsli-
ğa, beleşçiliğe sapmadan hiç kimsenin beğenme
yeceği ve bugün yerdiğimiz olaylara sapmadan; 
fakat ülkenin kaderi ile ilgilenmiyor, dina
mik bir oluşum içinde katkıda bulunmuyor ve 
dünyadaki gidişe Türkiye'yi uydurmanın ateşi
ni gönlünde yaşatmıyorsa, işte o zaman bu 
genellikten kaygı duymalıdır. Benim istediğim 
gençlik böyledir» diyorum. 

«Türk gençliği belirttiğim niteliktedir, böy
le değildir» diyorum. Türk gençliği böyle de
ğildir. 

«Bizim bugünkü gidişe karşı gençliğimizin 
tepkilerini yeterli görmüyorum...» Bunu da aynı 
komisyonda söylemişim. 

«Kurtuluşumuzu sağlayacak t i r sürü Önemli 
sorunlara çağdaş ölçülerle çözüm getirmeye 
yanaşmayan ve sert tepkiler olmazsa yanaşma
yacak olan...» dedikten sonra; banka rezaleti
ni, dış ticaret batağını, toprak ağalığı ayı
bını, vergi kaçakçılığını, kemdiliğindecı düzelt
meyecek gidişe karsı daha sert tepkiler istedim 
gençlikten», aynı Komisyonda; «Devrimci genç
lerle bozuk düzen savunucularının çatıştığı bir 
ortamdayız bugün» dedim. 
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Sonra, «Çevreisindekilerin başları üstünde 
ileriye, geleceğe bakan Atatürk'ün, gençliğe 
verdiği görevlerde, geçmiş özlemi yoktur. Bu 
densizliklere kargı bugünkü gençlikte isyan 
vardır. Bu durumda iktidarın tutumu, sosyo -
ekonomik politikası bunalım yaratıcıdır, özel 
girişimcilik adı altında çıkarcı, sömürücü ta
kımının hatırı için Anayasanın emrettiği dü
zen değişikliğini yapmayan, sosyal devleti 
antisosyal bir politika ile yöneten iktidarın is
raftan başka bir sonuç vermeyecek olan bu tu
tumunu gören gençlik, geleceğe ilişkin bir 
umultsuzluk içinde gidişe isyan ediyor. Etme
sin mi?..» Bunlar, Komisyondaki sözlerimdir. 

«Atatürk'ün savunduğu ve bize bir kutsal 
kalıtını olarak bıraktığı (Mao'nun değil Ata
türk'ün) ilkeleri savunmak suçlanmakta ve bu 
densizliğe karşı isyan eden genç kurşunlanmak
ta ve katilleri de yıllarca elini kolunu sallaya
rak gezmektedir. Gençlik bu siyasal rüşvet
çiliğe isyan ediyor.» işte 

İşte, ne tür bir isyan önerdiğim açık açık 
belli; Üniversitede de burada da. Tepki ve ün
lü düsimürlerin görüşlerini de özetledim. Fa
kültedeki sözlerimden çok daha geniş bir şe
kilde bunları Mecliste söyledim. Atatürk'ün 
gençliğe verdiği görevleri yapmayan gençlik, 
elbette ona karşı ihanet içindedir. O zaman 
da söyledim, yine söylüyorum. Siyasal rüş
vetçiliğe ses çıkartmayan gençlik elbette göre
vini yapmıyor, işte bu tepkileri, bunlardan 
çok daha ayrıntılı olarak burada söyledim. 

Şimdi, benim fakültede söylediklerimle bura
daki söylediklerim arasında bir fark var mı, 
bir görüş farkı var mı?.. Burada daha fazlasını 
söyledim, orada biraz daha kısa geçtim. Bu 
dehşet verici gidişe karşı, işte, tanımladığım 
gidişe karşı önerdiğim bu idi. Böyle bir gidiş, 
Atatürk'ün verdiği görevlere elbette aykırıdır. 
Buna karşı sessiz kalan genç de Atatürk'e iha
net halinde bulunur. 

Arkadaşlarım, ben diyorum ki; esas yönün
den, kurumsal yönden suç sayılmayacak, suç 
sayılacak nitelikte olmayan bu sözlerim Ata
türk'ün demeçlerine de uygunldur. Ayrıca, 79 
ncu maddenin «Dokunulmazlık» için getirdiği 
garantinin içindedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde de daha genişçe ifade edilmiş gö
rüşlerimi bu beyanım yansıtmaktadır. 

Bu durumda dokunulmazlığımın kaldırılma
sının düşünülmesini dahi hayretle karşıladığımı 
anlatmak ve bu istemin gerçek amacını doğru 
olarak saptayabilmek isteyenlere yardımcı ol
mak için konuşmayı yaptım. Tutanaklara, bu 
suretle hangi amaçla, hangi anlamda, nerede 
yapıldı, nerede yapılıyor ve ne amaçla kovuş
turma konusu yapılmak isteniyor, bu noktayı 
saptamak için huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım Yıldız. 
Komisyon Başkanı Sayın Rendeci, buyuru

nuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Yıldız'in dokunulmazlığı mevzuu Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna gelmiş. Tüzüğümüz gereğince Altkomis-
yon Sayın Yıldız'ı dinlemiş, bir rapor tanzim 
etmiştir. Komisyon umumî heyetinde bu rapor 
görüşülmüş, (Bu, yine Tüzüğün amir hükmüne 
göredir) Komisyon umumi heyeti Altkomisyon 
raporunu benimsemiş ve dokunulmazlığın kal
dırılmasına mahal olmadığı kararım almıştır. 

Bu arada bazı arkadaşlarım karara muha
lif kaldılar. Bunun için Altkomisyon raporun
dan bazı kısımları ıttılaınıza arz etmek istiyo
rum. Bu cihet Umumî Heyet raporunda mev
cut değildir. 

Şimdi, Altkomisyon hangi düşünce içerisin
de dokunulmazlığın kaldırılmasına lüzum olma
dığı kanaatine varmıştır, o ciheti açıklayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, şu ciheti de arz ©de
yim ki, biz, Komisyon olarak, «Bu mesel« suç
tur» veya «değildir» münakaşasını yapacak de
lildik. Zaten bu bizim, yetkimiz de değil; bu yar
gı merd'inin vazifesi. Sayın Yıldız'm söylediği 
sözler suç mudur, değil midir? Bu, delilleri ile 
birlikte haklim tarafından tespit edilecek bir hu
sustur. Ancak, biz Komisyon olarak, «Bu söy
lenmiş sözler muvacehesinde bir üyenin doku
nulmazlığının kaldırılması gerekir mi, gerekmez 
mi?», «Bir Parlamantere tanınmış olan bu fikir
lerini rahatça söyleyebilme imtiyazını acaba bu 
sözler dolayısıyle kaldıralım mı, kaldırmayalım 
mı?» meselesinin müzakeresini yaptık ve bu söz
leri söylemiş olmasının suç olmadığı kanaatine 
değil, bu sözler dolayısıyle dokunulmazlığın 
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febldîTîfcrasıııa lüzum olmayacağı netice ve ka- I 
na.atiîi's vardık, 

Şimdâ, bizim Altkomisyonun raporu teras 
enteresandır, Sayın Yıldız da o cihete işaret et
tiler, gerekçesinde diyor fci, «Sureti gönderilen 
konuşmasına; yani Sayın Yıldız'm bahsettiği, 
ben Bütçe Kondisyonunda bu konuşmayı yap
mıştım o koıroşmamn aynını. Fen Fakültesindeki I 
foramda da yaptım., ded'ği konuşmalarının he
men bütün esaslarında genel olarak fikir ha- I 
ünds- «Gençliğin isyan etmesi, bıı dehşet verici I 
gidiş» ibaresinin de kelime ve cümle olarak ay
nam. tekrar edildiği, kasıt ve mahiyet itibariyle I 
da aynı bulunâugn görülmüştür. İktidarın tu
tum ve davranışı karsısında gençliği isyana da- I 
vet etmesinde Ahmet Yıldız iyi niyet sahibi ol- I 
doğunu ne kadar Mâm etmiş olursa olsun, biz
zat «isyan» kelimesinin Seinde fî9î davranış ve I 
zora dayanma fikriyat ve teîkMnin de buluna- I 
cağım ve bu türlü konuşmaların gene dimağ- I 
larda ırasü Mr bonsba tesiri yspaeağmı düşün- I 
mesaî*} oîduğunu kabul etmek mümkün değil- I 
dir. Memleketimizde kökü çok eski zamanlara I 
day?nam müseecel komünist Eder ve militanla- I 
rm yurt içinde ve dışında g-izîf fomılnslar ha- I 
ttmĞe faaliyet gö*termeikte olduğunu da herkes | 
kadar ve hattâ daha fazlasını da br-cek durum- j 
da olması itibarîyle, bu gizli lonruluşlar tarafın
dan bu tür konuşmaların nasıl istismar ediîeee- i 
ğini ve hattâ edildiğini yine herkesten iyi hile- i 
cek Mr müktesebatın da sahibidir.. Fakat. Ana-
yasamızın millet mümessillerine. Devletin yük- ! 
sek menfaatine yararlı sayarak, Mecliste sarf | 
ettiği sözlerini dışarda sarf etmesinden dolayı j 
mesuliyet isaf© olunamayacağı. 

Bu şekilde Altkomisyon bağlıyor. | 

Muhterem arkadaşlar, biz bu komisyon ra- j 
porunu benimsedik ve ara ettiğim gibi, yani bu ! 
mesele suç değildir demedik; yalnız, bu meşe- i 

-o . .^»>-C 

leden dolayı dokunulmazlığın kalıfarılmasııım 
gerekmeyeceği netiee ve kanaatine vardık, 

Ben şahsan şn ciheti de arz edcymı: KûmTs-
yonda da bunun müzakeresini yaptık; Sayın 
Yıldız geldiler, Komisyonda da konuştular. Ar
kadaşlarım, konuşmaların yerini ve zamanını 
tayin etmek hakikaten çok mühimdir. Bir Par
lamentoda bu tür konuşma yapnabür; ama ra
porda da izah edildiği gibi, genç talabelerin ara
cında «isyan edin» tarzındaki konuşmaların 
(Gazeteye intikal ©den havadislerde var. sia^en 
sonra birçok kimsenin dey bugün haklarında ta
kibat yapılmış olan kimseler arasında bu türlü 
konuşmalar yapmıştır) bu tür konuşmaların bir 
Parlamenter için iyi olmadığı netice ve kanaati
ni de huzurunuzda, ifade etmek istiyorum. 

Biz, raporun kanuna,. Anayasaya ve İçtüzüğe 
uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Saygılarımla arz eder. teşekkür edadan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendeci. 
Efendim, başka söz isteyen bulunmadığına 

göre raporun oylanmasına geçiyoruz. 

Şimdi rapor, Sayın Ahmet Yıldız hakkında
ki kovuşturma ve yargılamanın üyelı'k sıfatının 
sona ereceği zamana bırakılmasına karar ver
miştir. Yeni. rapor kabul edildiği takdirde doku
nulmazlığın kaldırılmaması gerekir, rapor red
dedildiği takdirde dokunulmazlık kaldırılacak
tır. O bakımdan raporu oylarınıza arz ediyorum. 

Rapora kabul edenler lütfen işaret boyar
lar... Kabul etmeyenler... Rapor kabul ediîmfe-
tir efendim, 

Efendim, gündemde başka bir madde olma
dığı cihetle; 
13 'Nisan Î972 Sah gümi saat 15,00'te toplan

ın? k üsere Birlerimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,58 
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VI — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi \ 
Nuri Âdemoğlu'nun, Adana merkez kazasındaki \ 
hekimlere dair s-oru önergesi ve Sağlık ve Sosyal j 
Yardım Bakanı Cevdet Ayhan'ın yazılı cevabı ) 
(7/27) i 

6 . 3 . 1972 ; 
C. Senatosu Başkanlığına ! 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tara- j 
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle- j 
tinimi müsaadelerinize ara ederim. 

Adana | 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

1. Adana merkez kazada Bakanlığınıza bağ- j 
h sağlık müesseselerindeka hektmlerin; j 

a) Fakülteden mezuniyet seneleri? 
b) Bakanlıkta vazife aldıkları sene? 
c) Eskiden iktifeabettikleri barem derece

leri ve varsa aldıkları üst dereceler? 
d) Varsa idarî vazifeleri? 

e) Personel Raıranu tatbik edildikten sonra 
hekiimîerm intibak derecefferi nedir? (Liste ha
linde) 

II - Torba kadronun tevzilinde Bakanlığınıza 
bağlı kaç adet birinci ve kaç adet ikinci derece
den kadro tahsis edilmiştir? 

T, C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

0691 
Kona : Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi Dr, Nuri Âdemoğlu'nun 

yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 8 . 3 . 1972 tarih Kanunlar Müdürlü
ğü : 14109 - 337 - 7/27 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Dr. Nuri 
Âdemoğlu'nun Adana merkez ilçesindeki hekim
lerin durumu hakkında yazılı soru önergesine 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr, Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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ADANA MERKEZ KAZASINDA 

Mezuniyet 
yılı 

Ankara 
istanbul 

istanbul 
Ankara 

istanbul 
» 
» 

» 
Ankara 

İstanbul 

» 
Ankara 
istanbul 

» 

» 

1962 
1954 

1949 
1955 

1952 
1957 
1953 

1955 
1952 

1942 

1951 
1956 
1946 
1945 

1942 

Adı ve soyadı 

ismail Sami Ildız 
Nail Türkoğlu 

Mehmet Akdoğan 
Nazif Nakilcioğlu 

Nasuh Ünaldı 
Turban Akdilli 
İsmet Sıtkı Uyar 

Kemal Serdaroğlu 
Mehmet Hidayettin 
Akkoyunlu 
Ahmet Halit Adnan 
Yaradanakul 
Suat Eren 
Sendik Ali Tandoğan 
Ahmet ikiz 
Mahmul; Necmettin 
Öğretmengil 
Suphi Raif Somay 

Memuriyeti 

Adana Devlet Hastanesi Cildiye Mütehassısı 
Adana Devlet Hastanesi Asabiye Mütehassısı 

Adana Devlet Hastanesi Belviye Mütehassısı 
Adana Devlet Hastanesi Bakteriyoloji ve İntani 
Hastalıkları Mütehassısı. 
Adana Dev. Hastanesi Fizik Tedavi Müt. 
Adana Dev. Hastanesi Patologu 
Adana Devlet Hastanesi Ağız ve Çene Şirürjisi 
Müessesesi 
Adana Numune Hastanesi Dahiliye Mütehassısı 

Adana Numune Hastanesi Dahiliye Mütehassısı 

Adana Numune Hastanesi Operatörü 
Adana Numune Hastanesi Operatörü 
Adana Numune Hastanesi Operatörü 
Adana Numune Hastanesi K. B. B. Hast. Müt. 
Adana Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Mü
tehassısı 
Adana Numune Hastanesi Röntgen Mütehassısı 

» 
(i) 

istanbul 
» 
» 
» 

Ankara 

1964 

1933 
1963 
1957 
1935 
1948 

Adnan Akciğer 
Güneş Hatice Yüreğir 
Ahmet Tarik Maktav 
Zeki Çağlar 
Yusuf Ziya Eren 
Suavi Binokay 
Mehmet Kemal Arı 

Adana Num. Hast. Asabiye Mütehassısı 
Adana Num. Hast. Hayatî Kimya Mütehassısı 
Adana Num. Hast. Nisaiye Mütehassısı 
Adana Num. Hast. Nisaiye Mütehassısı 
Adana Göğ. Hast. Hast. Göğ. Hastalıkları Müt. 
Adana Göğüs Hastalıkları Hast. Müt. 
Adana Sıtma Bölge Başkanlığında 

(1) Amerika Mellesley College Fen Fakültesi ve T uf t s Koleji Biyokimya Bölümü 1955 yılı mezunu 

Not : Torba kadrolardan 1 nci dereceden 16 adet verilmiş, bunun dördü kullanılmıştır 
2 nci dereceden ise 15 adet verilmiş olup hiç kullanılmamıştır. 
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BULUNAN HEKİMLERİN DURUMU 

Bakanlıkta 
idarî 

görevi 

Yok 
Yok 

Yok 

Yok 
Yok 
Yok 

Yok 
Yok 

göreve 
başladığı tar t ı 

29 
31 

29 

31 
27 
30 

23 
31 

. 7 . 

. 3 . 

. 11 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 7 . 

.10. 

. 1 . 

1962 
1954 

1952 

1967 
1959 
1959 

1953 
1962 

Eki ] kadro 
ve maaşı 

600 
700 

1 100 

950 
700 
600 

700 
700 

700 
1 100 

1 500 

1 250 
1 100 

950 

1 100 
1 100 

657 

Tabiplik 
86. mad. 

S. K. göre 

görevi 657 
göre 

karar verildi 
— 

__ 
— 
— 

__ 
— 

S. K. 
ifa etmesine 

Derece ve 

8 

5 
3 

4 
5 
6 

5 
5 

Kademe 

7 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

Yok 27 . 2 . 1961 950 1 500 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

Yok 
Yok 

27 
17 
30 
25 

22 
29 

. 6 . 

. 9 . 

.11 . 

. 4 . 

. 8 . 

. 3 . 

, 1946 
1956 
1956 

, 1947 

, 1945 
1946 

1 250 
800 
700 
800 

1 100 
1 250 

2 000 
1 250 

600 
1 250 

1 750 
2 000 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

30 
31 
28 
31 
29 
30 
26 

11 
7 
8 
5 
7 
11 
12 

1970 
1961 
1933 
1967 
1959 
1936 
1949 

700 
600 
500 
600 
800 
250 
100 

600 
950 
000 
700 
950 
000 
500 

Mezkûr müessese Baştabip
lik görevini 657 S. K. 86. 
mad. göre ifa etmesine ka
rar verildi 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

13 . 4 .1972 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar -
iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasında artan farklılık ve 

bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met yıldız'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





"Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1639 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldızın yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3y 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yası İşleri : 6/2-2081 
10 . 3 . 1971 

Konu : Cumhuriyet ıSenatosu Taibiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SEXATOSU! BAŞKANLIĞINA 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya An fisinde öğrenci kuruluşları tarafından tertibedi-
len forumda yaptığı konuşma ile suç işlenmesini alenen tahrik suçunu işlediği iddia olunan Cum
huriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 
maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 6 . 3 . 1971 tarihli 
ve 11162 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi puslasiyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 11162 

6 . 3 . 1971 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Aııfisinde öğrenci kuruluşları tarafından tertibe-
• dilen forumda yaptığı konuşma ile suç işlenmesini alenen tahrik suçunu işlediği iddia olunan Cum
huriyet Senatosu Taibiî Üyesi Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini ih
tiva eden Ankara C. Savcılığının 19 . 2 . 1971 gün ve 971/69 Hz, sayılı yazısı örneği ile hu husus
taki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak hirlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesiride Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda g-ere-
ğinin takdir duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/986 
Karar No. : 87 

21 . 7 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anfisinde öğrenci kuruluşları tarafından. 
teıttibedilen forumda yaptığı konuşma ile suç işlenmesini alenen tahrik fiili isnadedilen, Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığı hakkında bir karar alınmasına 
dair Başbakanlığın 10 Mart 1971 tarihli ve 62-2'OSl sayılı yazılarına eldi dosya, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerin
de belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak (komisyonumuzun 21 Temmuz 1971 
tarihli Birleşiminde ilgili üye Ahmet Yıldız da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Yasama dokunulmazlığı hakkında bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Alımet Yıldız'a isnadedilen fiile esas konuşmaların, adı geçen üye tarafından fezlekede fii
lin irtikâibolunduğu tarih olarak gösterilen 11 Ocak 1971 tarihinden önce ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun Millî Eğitim Bakanlığı bütçe tasarısı üzerinde görüş
meleri sırasında söylenmiş olması nedeniyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, Mec
lis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis 
dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar hükmünü ihtiva eden Anayasanın 
79 ncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldızın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmamasım öngören, yasama dokunulmazlıkları 2 numaralı Alt Komisyonunun 11 Ma
yıs 1971 tarihli ve Esas 3/986: Karar 3 sayılı raporu benimsenerek, hakkındaki kovuşturma ve 
yargılamanın üyelik sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verilmiştir. 

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

R. Rendeci 

Bu Raporda Sözcü 
Sakarya 

31. Tığlı 

Hatay 
Muhalifim 
M. Deliveli 

Bagkanvefeili 
Tokat 

Z. Betil 

Balıkesir 
N. D emir el 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Eskişehir 

Muhalifim. Şerhim ilişiktir. 
Ö. JJcuzal 

Çorum 
M. Şevket Özçetin 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Gaziantep 
Muhalifim. 
/. Kutlar 

Rize 
Muhalifim. Şerhim 

ilişiktir. 
M. Agun 

Muhalefet şerhi 
Anayasanın 79 ncu maddesindeki hüküm, 
Yasama dokunulmazlığı olan üyenin, kanunun suç saydığı sözlerin evvelâ !kürsüde, sonradan 

da Meclis dıışında tekraren bu işleme tevessül halini dokunulmazlık sebebiyle suç saymama anla
mında kalbul halinde, suçluluğu âdet (haline getiren üyeyi himaye yolunu açar ki, Anayasa feoyu'cuv 
nun gayesi bu olmadığı kanaatiyle komisyon raporuna muhalifim. 

Ömer JJcuzal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1639) 
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Muhalefet şerhi 

Tabiî Senatör Ahuıelt Yildız'ın 12 . 1 . 197-1 günü Kimya Anfisdride yaptığı konuşmada suç iş
lemeye tattırik ve teşvikin Ibütün unsurları mevcuttur. Bu itilbarla teşriî doilminulmaızlığm kaldırıl
masına karar veriLmJesi lâzımdır. 

Bize Senaltörü 
Mecdi Agun 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1639) 




