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1. — Anayasanın 68 nci maddesinin 

değiştirilmesine ve ha<~k oyu ile kajhul edi
len geçici 11 nci maddesinin •kaldırılması
na dair Anayasa değişikliği teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan -metili ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

Sayfa 
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/67; O. İSe-. 
natosu : 2/71) (S. Sayısı : 352) 110:126,128: 

129,130 .-131,132:133,134:135 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya 

Üyesi Osman ıSalihoğlu'nun, ArJkaıra'da 
kamu kuruluşları), Bakanlıklar iktisadî 
Devlet Teşekkülleri, Devlet bankaları, Ge^ 
nel Müdürlükler ve benzeri kurumların ne 
miktar lojmanı bulunduğu ve kimlere 
ne kadar ücretle tahsis edildiğine dair so
ru önergesi ve Başbakan adına Maliye Ba
kanı Deniz Baykalin yazılı cevabı. (7/207) 126: 

127 

*>m<ı 

I - GEÖEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Üyesi Sabahattin Orhon, Giresun'da
ki iaşe silkintisi ve hububat tahsislerindeki ak
saklıklar ; 

Bursa Üyesi İ. Sabri Çağlayangil, Fransa 
Devlet Başkanı Georges Pompidou'nuıı vefatı 
sebebiyle Başkanın ikiciliğine dair gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Komisyonlarda açı!k bulunan üyeliklere, 
•gösterilen adaylar seçildiler. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyoııundalki açıik üyeliğe Sivas 
Üyesi Adil Al tay ve 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Andlaşması konusunda 'kurulan Araştırma Ko

misyonundaki acık üyeliğe Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal seçildiler. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez-
'keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Gündem maddeleriyle ilgili hükümet yetki
lileri Genel Kurulda bulunmadığından; 

9 . 4 . 1974 Sah günü saat 15,001te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,25'te son verildi. 

Balkan Kâtip 
Başkan vekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Hü

seyin Öztürk'ün, A. E. G. Telefunken Şirke
tiyle yapılan sözleşmeye dair sözlü soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/34) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta

lât Doğanin, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 

Müdürlüğünün 24 Mayıs 1972 tarih ve Gel : 
25592 - 62/27354 sayılı 101 seri numaralı Ge
lir Vergisi Genel Tebliğine dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/211) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, Türkiye Şeker Fabrikalarına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/212) 

»•««< 

— 104 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Acıtma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Vahap Güvenç (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 44 neü Birleşimi acıyorum. 

I I - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Konya Üyesi Sedat Çumralı'mn vefatı 
dolay isiyle saygı durum. 

BAŞKAN — Değerli senatörler, değerli Kon
ya Senatörü Sedat Çumralı Allan'm rahmetine 
ikavuşmuş 'bulunuyor. Kendisinin hâtırası için Yü
ce Senatoyu bir dakikalık saygı sükûtuna davet 
ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Mcdatya Üyesi ilamdı Özerin, Yunanis
tan'ın Türkiye'ye karşı gittikçe artan hasmane tu
tum ve davreınışına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istemleri 
var, kısa olmak kayıt ve ricasıvle söz vereceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı gittikçe artan 

hasmane tutum ve davranışı hakkında Hüküme
tin dikkatini çekmek üzere gündem dışı konuşma
ma müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Malatya 
Haindi Özer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı olan tutum ve 

•davranışına ne kadar iyi niyetle bakarsak baka
lım, husumetten başka bir şey göremiyoruz. Ne 
komşuluk duygusu ve ne de ittifak vecibesi tarih
ten gelen kin ve intikam ateşlerini sönclürememiş 
ve söndüreni erecektir. 

Bizans İmparatorluğu yıkılmış; fakat Megalo -
İdeanın ruhanî imparatorluğu İstanbul Fener'in-
de yaşamakta ve Yunanistan'a göz kırpmaya de
vamı etmektedir. 14 Nisan Pazar günü 60 bin 
kadar Ortadcksuıı bu Patrihaneye gelip yapacağı 
barış duasında Megalo - İdea vardır, Fenerin o 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

meşhur kapısının açılacağı günü bekleyiş var
dır, O halde bu kapının istilâ 'suretiyle açılması
nı bekleyenlere öteki kapıları di ebediyen kapat
mak zorundayız. Müsamahamızın dilinden anla
yamayanlara, anlayacakları dilden cevap verme
ye mecburuz. 

Fener Patrikhanesi Konstantin'in cnrtlka sa
rayı değil, çünkü burası Kcnstantincpl değil, Fa
tih İstanbul'dur. Koııstantin öldü, Fatih yaşa
yacaktır. Asırlarca kulluk yaptıkları Fatih'in to
runlarına «baıibar» diyenler, ellerinin erişemediği 
yücelere dilleri ile çamur savurmakta ve kendi 
suratlarına dökmektedirler. Yunancasını bilmem; 
ama bizim dilimizde vatanına saldıran mütecavi
zi tepelemek barbarlık değil, mertlik ve kahra-

I manlıktır. Yine bizim dilimizde savaş meydanla
rında, er meydanlarında yediği dayaktan kaçar
ken, silâhsız kadın ve çocukları diri diri yakmak 
insanlık değil, barbarlık, namertlik ve hattâ kah
peliktir! Fatih ve Dumlupmar Kitabesinde bun
lar yazılıdır. Bu yazıyı silecek bir kuvveti ken
dinde sananlar bir daha ve ebediyen tepelcnccek-
1 erdir. 

Sayın senatörler, bir de bu konu içinde NATO 
ittifakına dokunacağım. 

NATO teşekkül gayesinden kaymaya başlamış
tır. Bir ittifak manzumesi içinde düşmanlık ola
maz ve hele bu ittifakın liderliğini yapan bir 
Devlet, düşmanlığı körükleyemez ve destekleye
mez, Birleşik Amerika maalesef Yunanistan'ı Tür
kiye'ye karşı silâhlandırıyor. Bunu Sovyet Rus
ya yapsa idi, yer yerinden oynardı. Biz ne Ame
rika'nın ve ne de Sovyet Rusya'nın kaşına, gözü
ne 'hayran değiliz. Biz 'barışa, barıştan evvel ba
ğımsızlığa, şerefli ve hür yaşamaya hayranız. İş
te 'bunun için NATO'ya girdik. Türkiye'nin ha
yatına kastetmeye çalışan Yunan ordularını Türk 

I cephesine yığınaklayan Birleşik Amerika'dır. Şu 
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halde Türkiye NATO'dan beklediğini yitirmiş 
'durumdadır. Böyle' olunea, Türkiye kendi var
lığını savunmada kendisine yeni bir yer tayine 
•mecburdur. 

HÜSEYİN KALPAKLIOClLU (Kayseri) — 
Yok öyle 'bir şey. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şüphesiz ki, bu
nun başında kendi gücümüz gelmektedir. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şunu iyi bile

lim ki, Birleşik Amerika bir ha'.'tadır. Bu Devleti 
milyarder patronlar yönetmektedir. İsrail asıllı 
Amerikalı patronlar, İsrail'i silâhlandırmış, Or
tadoğu'ya salclırtmrştır. Rum asıllı patronlar da 
Yunanistan'ı silâhlandırarak Kıbrıs'a ve Türkiye' 
ye saldırtmaya başlamıştır. Türk Hariciyesi Yu
nanistan'a değil, Birleşik Amerika'ya, nota ver
meli ve süratle bir karara varmalıdır. Bunun dı
şında her çeşit barış sondajları Türkiye'yi oya
lamaktan başka >bir şey değildir, 

Zor durumda bı-

— Sunu Yunanis-

MCMİN KIRLI (İzmir) -
rakıyorsom Partini. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) 
tan iyi bilmelidir ki, İstiklâl Savaşında da böyle 
bir Megaio - İdea yolculuğuna çıkmış ve gerekli 
•dersi almıştır. 

Ben burada Hükümetin sesini değil, milletin 
sesini duyuruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer, devanı buyurunuz 
lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Devamla Artıl daha 
iböyle bir ütopya sevdasına kapıîmamasım tarih 
huzurunda tavsiye ederiz. Yunanistan'ın istilâ 
ve bizim İstiklâl Savaşımız Türk ve Yunan mil
letlerine selâmet yolunu göstermiştir. Bu yol ütop
ya değil, realitedir, iyi komşuluk ve dostluk 
tavsiye "eden 'tarihin emri ile bir anlaşma yap
mıştır. Bu anlaşmaya bağlı kvîmmasm1 tavsiye 
ederiz. 

Sayın senatörler, biliyorsunuz ki, bu anlaşma 
tek taraflı olarak Yunanlılarca azım süredir ihlâl 
edilmektedir: Batı Trakya'dan gelen haberlere gü
re, oradaki soydaşlarımızın camileri yıktırılmak
ta, mezar taşları kııdııılmakta, bu tecavüzleri kı
nayan gazeteci mahkûm edilmektedir. Mütekabi
liyet anlaşmamız bunlara aynı ile karşılık gösrer-
nıcmize cevaz verdiği halde, biz Türk Milleti ola-, 
rak İbadethanelere ve mezarlıklara savgıh olduğu

muzu Fatih Sultan Mehmet'le gösterdik ve gös
termekte devam ettik. Çünkü, Türk Milleti ne 
inançları ve ne de ölüleri hedef almaz. Biz Ma
lazgirt'ten Viyana V-a ve Dumlupmar'a kadar di
ri hedeflerle vuruştuk. Dirisinden yediği daya
ğın 'intikamını ölüsünden almaya kalkışanlardan 
olmadık. Ancak bazı hususlar var ki; karşılığını 
aynen uygulama zorundayız. 

Sayın senatörler, Batı Trakya'daki Yunan uy
ruklu soydaşlarımız bir Yunan vatandaşının hak
larına sahip değildir. Mülkiyet 'hakkının tasarru
fundan yoksundurlar. Oradaki Türkler gayrimen
kul satmalamaz. Ellerindeki gayrimenkulleri sa
dece Rumlara yek pahasına satmaya zorlanırlar; 
fakat Türklere satamazlar. Bir Türk, noter va
si t a siyi e diğer 'bir Tü-ıke vekâletname veremez. 
Bizde böyle bir mütekabiliyet, uygulaması var mı
dır? Yoktur. İşte bu bir noksanlıktır arkadaşlar. 
Bizde de olmalıdır: Orada soydaşlarımıza hangi 
gözle 'bakılıycrsa 'biz de Rum asıllı vatandaşlara 
aynı gözle bakmalıyız. Devletin Hükümete emri 
budur. Mütekabiliyetten taviz vermek Devletten 
bir parça koparmaktır. Buna kimsenin hakkı ve 
yetkisi yoktur. Türkiye ve Yunanistan birer hu
kuk Devleti oldukları sürece bu anlayışın içinde 
bulunmak zarundadrrlar. Anayasamız Türk va
tandaşlarını Türk olarak kabul etmekte ve herke
si eşit haklarla güvenlik altına almış bulunmakta
dır. Yunanistan'ın da hukuken ve fiilen aynı uy
gulamayı soydaşlarımıza tatbik etmesi şarttır. 

Sayın senatörler, her iki Devlet; Türkiye ve 
Yunanistan kendi çıkarlarını ancak iyi komşuluk, 
iyi dostluk ve samimî ittifakta aramalıdırlar. Po
litikalarına barışı ve iyi niyeti femel almayan kü
çük devletler yıkılmaya ve emperyalist devletlere 
yem olmaya mahkûmdurlar. 

Dünyayı ve hele evreni parselleme yarışma kal
kışan süper devletlerin nüfuz alanlarında kalan 
ve hele bu stratejik alanların ortak çizgisinde bu
lunan devletler yaşayabilmek için birbirleriyle çok 
iyi geçinmek zorundadırlar. Birbirleriyle boğu
şarak emperyalist devletlerin harp sanayiine yurt
larını istihlâk: pazarı yapan -devletler en 
sonunda onlar tarafından yutulacaklardır. Artık 
Perlkles stratejisi küçük devletler için iflâs et
miştir. Komşusunun zayıf anını kollayıp bunu 
kendisi için zafer fırsatı sanarak saldıran devlet, 
yutmak isterken yutulacaktır; çünkü yutulması
na bahane kapısını kendi eiiyk açmış o laeaktır. 

106 
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Artık; «Megola idea» mırbir ütopya; fakat «Yurt
ta 'sulh, Cihanda sulh» formülünün bir realite ol
duğuna inanmak çağındayız. Bağımsız ve hür 
yaşamanın ideal yolu 'budur. Bu ideal yolun kıla
vuzu Servantes değil, Atatürk'tür aıkadaşlar. 

Komşumuz ve sözde müttefikimiz Yunanistan' 
la Kıbrıs'tan Trakya'ya kadar uzanan bir yolda 
el ele ve gönül gönül e yürümeyi arzu etmekte
yiz. Bu yol ortak kader çizgimizdir. Türk Mille
ti olarak Ibu çizgiyi bozmak istemediğimiz gibi bo
zulmasına da asla müsaade ve müsamaha etmeye
ceğiz. 

Hür dünyaya yönelen tehlikeyi ortak tehlike 
kabul eden devletler bugün ortak bir cephe olan 
NATO'nun safında birbirlerine sımsıkı bağlı bu
lunmak zorundadırlar; eğer NATO yaşayacak
sa.. Aksi halde her çeşit gevşeme dağılıp parça
lanmasına yol açar. Türkiye olarak biz bu inan
ca sahibiz. NATO'nun ve bu arada Yunanistan' 
m da. aynı inanca sahip olması en önce kendi ya
rarına olacak bir keyfiyettir. Bunun için iki dev
let arasındaki mütekabiliyet dengesi çok iyi ko
runmalıdır. Mülkiyet hakkının, dil ve inanç hür
riyetinin konınmasmda her iki Devlet gerekirse 
anlaşmalarını yeniden gözden geçirerek kapalı 
yönlerini açıklığa kavuşturmalıdır. 

Sayın Dış İşleri Bakanımızın kişisel yeteneği, 
dostluk bağlarının 'güçlendirilmesinde ve soydaş
larımızın haklarının korunmasında etkili olacağı 
inancını vermektedir. Biz Parlamento olarak bu 
konu' üzerinde hassasiyetle durup, bize umut 
bağlayan soydaşlarımızı daima gözetim altında 
bulundurmalıyız. Hükümetin böyle bir 'denetimi 
açıp ve güven A-erici hesaplarla daima kendisini 
hazır bulundurmasını diliyorum. 

'Sayın senatörler, Türk halkının hissiyatına ve 
tarihimize dayanarak son defa şunu da kesin ola
rak ifade edeyim ki; Yunanistan bize karşı ya 
dost ya da düşman olmak şıkkından dilediğini se
çebilir. Bizim bunda bir ısrarımız ve kaygımız 
da yoktur. Bu vatan bizimdir. Değil Yunanis
tan, kâinat ateş olsa vatanın harimi ismetinde 
sönecek ve boğulacaktır. Bunda en ufak bir kuş
kumuz yoktur. Tarih bunu göstermiştir ve gös
terecektir. Ancak, NATO içindeki bir Yunanistan 
Türkiye'ye karşı silahlandırıldığı takdirde NATO' 
mm mutlak bir tercih yapmasını isteriz. Ya Tür
kiye, ya Yunanistan... 

Hükümetimiz bu tercih karşısındaki kararını 
halkımıza ve dünyaya süratle bildirmeli ve yeri
mizi bilmeliyiz. Türk Milletinin son sözü şudur: 
Kimden, nereden ve hangi dünyadan gelirse gel
sin kılavuzu Servantes olan donkişotlar daima 
Fatih ve Atatürk'ün yumruğunu tepelerinde 
bulacaklardır! 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın Türkiye -
AET Karma Parlamento Komisyonunun 17 nci 
dönem Toplantısında alınan ta c siy e kararlarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 24 - 28 Mart tarihleri aralsmda 
Batı Berlin'de 17 nci Dönem Toplantısını yapan 
Türkiye AET Karma Parlamento Komisyonun
daki görüşmelerde alınan tavsiye kararları hak
kında Türk Heyeti adına yüce Senatoya bilgi 
vermek üzere Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

24 - 28 Mart tarihleri arasında Batı Berlin'de 
17 nci Dönem, Toplantısını yapan Türkiye Avru
pa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Ko
misyonu toplantısı hakkında Yüksek Heyetini
ze bilgi vermeyi dün toplanan Türk Heyeti ba
na görev olarak vermiştir. Bu bilgileri arz et
me ğo çalışacağım, 

Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Avrupa Parlamentosu mensubu üyeler dışında 
ortaklık ve Avrupa Ekonomik Konseyi Dönem 
Başkanı olarak Federal Almanya'nın dış işle
riyle görevli Devlet Sekreteri, Türk Hükümeti
ni temsilen Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, 
Büyükelçi Sayın İsmail Erez ve Topluluklar Ko
misyonu Başkan Yardımcısı katılmışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyetimiz, top
lantılar sırasında Berlin Belediye Başkanı ve 
Berlin Senatosu yetkilileriyle görüşmüş, ayrıca 
Berlin'de çalışan 40 bine yakın işçimizin yoğun 
bir şekilde ikamet ettiği Krezberg bölgesini ge
zerek vatandaşlarımızın durumlarını, sorunları
nı yerinde tetkik etmiş ve isteklerini dinlemiş
tir. 

Bu toplantı 14 Ekim 1973 Seçimlerini taki
ben Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilk resmî 
görüşmeyi teşkil etmesi bakımından özel bir 
önem taşımakta idi. Avrupa Ekonomik Toplu-
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luğu mensupları seçimlerden sonra yenilenen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyetinin ve Hü
kümetinin ortaklık ilişkileri konusundaki gö
rüşlerini ilgi ile beklediklerini toplantıdan önce 
yapılan temaslarda açıklamışlardı. 

Berlin Toplantısına katılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Heyeti toplantının bu özelliğini 
de dikkate alaralk daha önce Ankara'da yap
tığı hazırlık, çalışmalarında Sayın Dışişleri Ba
kanının görüşlerini de dinleyerek Karma Komis
yonda Hükümetin Ortak Pazar konusundaki tu
tumunu destekleyen bir anlayış içerisinde hare
ket etmeyi kararlaştırmış ve Heyetin toplantı
lardaki tutumu tümüyle bu görüş birliğine uy
gun olmuştur. 

Karma Komisyon toplantılarında üzerinde 
en çok durulan husus topluluk içinde ve top
luluğun dış ilişkilerinde son yıllarda görülen 
'gelişmeler karşısında Türkiye ortaklığının du
rumu teşkil etmiştir. Bu konudaki görüşmeler
de gerek Hükümet temsilcisi gerek Türkiye Bü
yük Milleit Meclisi Heyeti üyeleri Türkiye'nin 
uzun vadede Topluluğa tanı üye olarak katıl
masını öngören Ortaklık ilişkisinin Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun aynı niteliği taşıma
yan ilişkiler kurduğu ülkelere tanınanlardan da
ha elverişli bir rejim öngörmesi zorunluğunu 
ısrarla belirtmiştir. 

Buna karşılık, son yıllarda Avrupa Ekono
mik Topluluğunun gelişmiş ya da gelişme yolun
daki pek çok ülkeye tanıdığı tavizler yönünden 
Türkiye'nin yararlandığı rejimin tercihli olmak 
özelliğini kaybettiğini ve dolayısıyle geçiş dö
neminin temel ilkesini teşkil eden karşılıklı ta
viz ve yükümlülükler arasındaki dengenin Tür
kiye aleyhine bozulduğunu açıklanmışlardır. 

Bu durumda Topluluğun ekonomik alanda 
bir yandan ülkemize yeterli yeni ticarî tavizler 
sağlaması, öte yandan da Karma Protokol hü
kümlerinin yeni kurulacak sanayimize daha et
kin bir koruma sağlamaya olanak vermek ama-
cıyle gözden geçirilmesi istenmiştir. 

Aynı anlayışla Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu üyesi ülkeler arasında son yıllarda hazırla
nılan siyasî işbirliği çalışmalarına Türkiye'nin 
de ortak üye sıfatına uygun bir şekil içinde ka
tılması istenmiştir. 

Toplantıda, ele alman bir diğer önemli konu 
da, yurt dışında ve özellikle Federal Almanya 

ve Berlin'de çalışan işçilerimizin durumu olmuş
tur. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Heyeti üyeleri yurt dışında istihdam, edilen iş
çilerimizin çeşitli sorunlarını dile .getirmişler; 
istihdam, yaşama, çalışma, konut şartlarıyle iş 
güvenliği açılarından işçilerimize ortaklık iliş
kilerimizin bir gereği olarak Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda çalışan diğer yabancı işçilerden 
daha elverişli bir rejini tanımasını istemişlerdir. 

Türk Heyetinin bu taleplerinin çoğu, toplan
tılar sonunda kabul edilen tavsiye kararların
da. tarafların ortak görüşü olarak yeralmıştır. 
Gerçekten, Karma Parlamento Komisyonu Tür
kiye'ye özellikle tarım alanında yeni tavizler 
tanınmasını, Karma Protokolün sanayi ile ilgili 
hükümlerinin gerekirse gözden geçirilmesini ve 
Dokuzlar arasındaki siyasî işbirliği çalışmala
rına Türkiye'de artan ölçüler içerisinde katılma
sını temenni etmişlerdir. 

Ayrıca, yurt dışındaki işçilerimiz konusunda 
da tavsiye kararlarında Türk işçilerine yukarı
da belirtilen alanlarda yeni kolaylıklar sağlan
ması ve özellikle enerji bunalımı gibi Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkelerinde istihdam şart
larını değiştiren olaylar ortaya çıktığında bun
ların sonuçlarından, en az Türk işçilerinin etki
lenmesini sağlayacak tedbirlerin alınması isten
miştir. 

Tavsiye kararlarındaki bu olumlu ifadelere 
rağmen taleplerin ve yaklaşımların Berlin top
lantısında muhataplarımızın hepsi tarafından 
aynen benimsendiğini söylemek elbette ki, güç
tür. Avrupa. Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler 
temsilcileri kendi içlerinde bunalıma yol açan 
bazı hususları da etkileyen isteklerimize karşı 
genellikle temkinli denilebilecek bir tutum izle
mişlerdir. Örneğin, İngiltere'nin üyelik şartla
rını yeniden görüşme talebi, protokollerin sana
yileşme ile ilgili hükümlerinin gözden geçiril
mesi temennimiz, AET'nin siyasî işbirliği ve bu 
arada Amerika Birleşik Devletleri ile danışma
lar konusundaki güçlükleri, Dokuzlar arasında
ki işbirliği çalışmalarına tam olarak katılma
mız yolundaki çabaları etkilemiştir. 

Ancak, yeni bir anlayış ve yaklaşımın ilk 
kez açıklandığı bir toplantıda bu yöndeki tep
kileri bir ölçüde normal kabul etmek uygun 
olur. Zira, bugünkü tutum içerisinde ortaya 
koyduğumuz talepler sonuç almak için parla-
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menter, siyasal, teknik gibi her düzeydeki sü
rekli temas ve çalışmaları gerektirecek nitelik
te ve önemdedir. 

örneğin, alınan dört numaralı tavsiye ka
rarı Ortaklık Konseyinden mevcut hükümlerin 
yeniden gözden geçirilmesi de dahil olm.a'k üze
re gerekli görülecek tedbirler hakkında rapor 
verilmesini öngörmektedir, önümüzdeki görüş
meler için önemli bir imkân olarak bu talebi 
değerlendirmek gereklidir. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, efendim, 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Turan Güneş'e, Milli Savunma Bakanı Ha
san Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/449) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Prof. Dr. Turan Güneş'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Hasan 
Işikin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim, 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

•BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Bülent Ece-
vit'e Devlet Bakanı Orhan Eyüpoğlu'nun vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/447) 

BAŞKAN — Bir Cu,mjhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou' 

nun vefatı dolayısıyle, Paris'te yapılacak cena
ze törenine katılacak olan Başbakan Bülent Ece-
vit'in dönüşüne kadar Başbakanlığa Devlet Ba
kanı Orhan Eyüpoğlu'nun vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederini,. 

Fahri S. Koruıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Vazife ile yurt dışına giden Başbakan 

Yardımcısı Necmettin Erbakan'a, Devlet Bakanı 

Süleyman Arif Emre'nin vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/448) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou' 

nun vefatı dolayısıyle, Paris'te yapılacak cena
ze töreninde hazır bulunacak heyete katılacak 
olan Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan'm dönüşüne kadar; Dev
let Bakanı - Başbakan Yardımcılığına Devlet 
Bakanı Süleyman. Arif Emre'nin vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Hasayı Işık'a, Devlet Bakanı İs
mail Hakkı Birler'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/450) 

BAŞKAN —• Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou' 

nun vefatı dolayısıyle, Paris'te yapılacak cenaze 
töreninde hazır bulunacak heyete katıla-cak olan 
Millî Savunma Bakanı Hasan Işık'ın dönüşüne 
kadar; Millî 'Savunma [Bakanlığına, Devlet Ba
kanı İsmail Hakkı Birler'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

<9. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Turan Güneş'e vekillik eden Millî Savunma 
Bakanı Hasan Işık'ın Paris'te yapılacak cenaze 
törenine katılması dolayısıyle Dışişleri Bakanının 
dönüşüne kadar bu Bakanlığa Enerji ve 'Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/451) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanı tezkeresi 
var, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Prof. Dr. Turan Güneş'e vekillik eden Millî Sa
vunma Bakanı Hasan Işık'ın; Paris'te yapılacak 
cenaze töreninde ıbulunacak heyete katılması 
dolayısıyle, Dışişleri Bakanının dönüşüne ka
dar, bu Bakanlığa Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cahit Kayra'nın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurb aş k a m 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. • 
9. — Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtsever'in, 

Demokratik Partiden çekildiğine dair önergesi. 
(4/151) 

BAŞKAN — Bir istifa dilekçesi var, okutu
yorum. 

Cumihurayet Senaitoisu Başkanlığına 
Demokratik Parti-den istifa ettim. 
/Gereğini saygı ile arz ederim. 

Bingöl 
Dr. Arif Hikmet Yurtsever 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Adıyaman Üyesi Sırrı Tııranh'nın, 

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi. ("1/152) 

BAŞKAN — Bir komisyon üyeliğinden isti
fa var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
ıCumhuriyeit Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

BAKSAN — Bilgilerinize sunulur. 
11. •— Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubunun bir 

tezkeresi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa - Adalet Komisyonu üyeliğinden 

istifa eden Sayın Sırrı Turanlı'dam. boşalan yere 
iSayın Ahmet Nusret Tuna Grubumuzda aday 
(gösterilmiştir. 

Gereğini dilerim. 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili 

Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Boşalan üyeliğe Adalet Parti
si Grubu tarafından Sayın Ahmet Nusret Tuna 
aday olarak gösterilmektedir. 

Sayın Ahm-eit Nusret Tuna'mm belirtilen Ko
misyona üye olarak seçimini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiş ve secim tamamlanmıştır. 

12. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkan
lığının komisyonlarının görev bölümüne dair tez-
keersi. (3/452) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
140 sayılı Kamunun 4 ncü maddesi gereğince 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Diva.ni 
için 4 . 4 . 1974 tarihinde yapılan gizli seçim 
somunda ilişik ayrılma heyeti raporumda belir
tildiği üzere; 

BAŞKAN : Süleyman Şimşek İçel Milletvekili 
BAŞKANVEKİLİ : Muzaffer Yurdakuler 

Tabiîî Üye 
: Mehmet Feyyat İstanbul Senatörü 
: Neccar Türkcaın İzmir Milletvekili 
: Ömer Kahraman Tekirdağ Millct-

SÖZOÜ 
SÖZCÜ 
KÂTİP 

vekili 
KÂTİP 

Üyesi 
Seçilmişi endir. Saygı ile arz olunur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Özer Derbil C. Bşk. Kon. Grubu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

III. - aÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Anayasanın 68 nci maddesinin değiştiril
mesine ve halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci 

maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa değişik

liği teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada

let Komisyonu raporu (31. 3Ieclisi : 2/67 
natosu : 2/71) (S. Sayısı : 352) (1) 

C. Şe

fi) 352 
na eklidir. 

S. Sayılı basmayazı tutanağın sonıı-
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BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Saym Refet Rendecimin bir öncelik 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilme

sine ve halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa deği
şikliği teklifinin, işbu mahiyeti gözetilerek gün
demdeki bütün islere t akdini en. görüşmelere 
ikonu kılınmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Koniisyonu B aşk anı 

Reföt Rende ei 

BAŞKAN —Sayın üyeler, gün de mimiz hı 
«Birinci görüşmesi yapılacak işler» sırasında 
h uluman 352 S. Sayılı kanun teklifinin gündem
deki diğer bütün meselelere ta.kdimen öncelik
le görüşülmesi önerge ile teklif edilmektedir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz -ediyorum : Okunmasını kabul eden
ler... Okunmasını kabul etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, konuşacağımız kanun teklifi 
Anayasa -değişikliğini öngörmektedir. Bu nedenle 
Anayasamızın 155 nci maddesindeki prosedüre 
uygun ve oy oranları -gözönünde bulundurularak 
'müzakereleri yapılacaktır. Şöyle iki, gerek kanun 
teklifinin tümünün müzakeresi bitip maddelere 
geçerken, gerekse her ınadde-uin ayrı ayrı oylan
masında ve en -sonunda kanun teklifinin tümünün 
oylanmasında 2/3 çoğunluğumuz olan 123 oy ara
nacaktır ve bu oyun tespiti için açık oylamaya 
başvurulacaktır; belirtirim. 

Tümü üzerinde gruplar adına -söz alanlardan 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Şeref Kaya
lar.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Süreyya 
öner konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Şeref Kayalar, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Yüksek huzurunuzda görüşm-skte bulunduğu
muz Anayasa değişikliği teklifi !bir seçim öncesi 
kamu oyuna arz edilmiş ve esası üzerinde millî 

9 . 4 , 1974 O : 1 

] iradenin önceden tasvibi -alınmış, Millet Meclisin
de ve onu müteakip de Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzda yerinde (bir anlayışla kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bilinmektedir ki, bu 
Anayasa değişikliği mevzuunda. Yasama Organı
mızı teşkil eden partiler arasında beş yıl önce 

i . tam bir -mutabakata varılmış idi. 1969 Mayıs or
talarında Millet Meclisi, adına «Siyasî af» deni
len bu Anayasa tadili konusunda yüzde 90 ı aşan 
ve oybirliğine yaklaşan bir çoğunlukla millî ira
denin tezahürünün -güzel bir örneğini göstermiş-

I tir. Belli sebeplerden ve her şeyin üstünde tuttu
ğumuz memleket huzuru bakımından; fakat tam 
bir vatanseverlik duygusu içinde teşebbüsün Cum
huriyet Senatosunda kısa bir -süre bekletilmesine 
zaruret görüldü. Aynı Kasım başlarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi faaliyete geçer geçmez konu 

I ele alındı ve Anayasanın 68 .nci maddesinde affa 
uğrayanların seçlilme haklarını önleyen ibareyi 
ve geçici 11 nci maddeyi ortadan kaldıran bu Ana
yasa tadili Senatodan geçme suretiyle gerçekleş
miş oldu. 

Anayasa Mahkemesii, Anayasa değişikliğine 
ilişkin Yasama Organı tasarruflarını, gerek şe
kil, gerek 'esas bakımından -denüfleme yetkisine 
sahibolduğu sonucuna vararak evvelâ biçim 
sorunlarını inceledi ve sözü geçen değişikliği 
Anayasanın 155 nci maddesinde yer alan usul ve 
şartlara uyulmadan çıkarılmış sayarak iptal et
ti. 7 Haziran 1971 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan tam karar metninde Anayasa Mahke
mesinin bir Anayasa tadilinin denetimlinde 
kendini yetkili görmesini tazammum eden bu 
kararın -gerekçesi Anayasa Hukuku sahasını 
elbette işgal edecektir. Bu, ayrı bir eleştiri ko
nusudur. 

Millî birlik ve beraberlik ruhu yaratacak, 
Anayasanın öngördüğü parlamenter demokratik 
rejimi yıkma teşebbüsü gibi menfur bir amaç 
gütmeyen, Milletimizi bir mefkure etrafında 
birleştirecek, tek kelime ile millî şuura kuvvet 
kazandıracak her harekete yürekten inanmış 
bir parti olarak; Anayasa Mahkemesinin bu ip
tal kararından kısa bir süre sonra, Genel Başka
nımız Süleyman Demirel ve Adalet Partisi Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Gruplarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sundukları aynı 

i mahiyeteki teklif de, memleketin geçirmekte ol-
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duğu buhranlı günlerde meclislerimizde görüşü
lüp karara bağlanamadı. 

14 Ekim 1973 seçimlerini takiben, 9 . 1 . 1974 
•gününde İSaym Genel Başkanımızla birlikte 
Anayasa değişikliğini, yeterli imzaları muhtevi 
teklifimizle yüce Meclislere takdim etmiş bulun
duk. Diğer sayın parti gruplarının yasama ha
yatımızın manalı bir tezahürünü teşkil eden ay
nı mahiyetteki teklifleri. Büyük Meclise sunmuş 
olmalarını mutlu bir hadise olarak değerlendir
diğimizi beyan etmek isterim. İşte, bugün bu 
teklifleri hep birlikte görüşüyoruz. • 

Muhterem arkadaşlarım, Türk siyasî hayatı
nın önemli bir yerini işgal etmiş olan bir par
ti mensupları hakkında bugüne kadar ayrı za
manlarda kabul edilip uygulanmış bulunan af 
kanunlarının son halkasını bu görüştüğümüz 
Anayasa tadili teşkil etmektedir. Bugüne kadar 
sürüp gelen siyasî hakların geri verilmemesi se
beplerini araştırmaya hiç lüzum yoktur; esasen 
faydası da yoktur. Bunu gereksiz sayıyoruz. -

Bugün müzakere ettiğimiz bir Anayasa tadi
lidir ve Anayasa maddeleri birer tarihî belge 
değildir. Olaylar ve bahusus siyasiler hakkında
ki hükümü tarih verir. Bu itibarla, bunların 
eleştirisini ve değer yargılarını tarihler elbette 
yapacaktır. Nitekim, bugün vereceğimiz kara
rın da siyasî tarihimizde yor alacak değerli bir 
yasama tasarrufu olacağına hiç şüphemiz yok
tur. 

Eski Demokrat Parti milletvekillerine de 
yasalarla bütün vatandaşlara, tanınmış olan 
eşit haklardan yararlanmak imkânını sağlayan 
1)U teklifi, yüce Heyetinizin de tanı bir anlayış
la karşıladığından emin bulunuyoruz. Böylece, 
hangi sebeple olursa olsun, sosyal ve siyasî ha
yatımızın insan hakları ilkesine aykırı düşen 
pürüzü de kıymetli oylarınızla ortadan kalkmış 
bulunacaktır. 

İnancımız odur ki. bu kıymetli yasama tasar
rufunuzla tecelli edecek olumlu sonuç, vatandaş
lar arasında millî birlik, beraberlik ve özlenen 
kardeşlik duygularını güçlendirmekte büyük 
yarar sağlayacaktır. Bu teklifin sonuçianmasıy-
le, imzacısı olduğumuz ve Anayasamızın 2 nci 
maddesine ışık tutan İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin ve dolayısıyle uygar dünyanın 
görüş ve anlayışıyle uygun bir tatbikat sağlaya
cağımız gibi, uzun süredir Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin kendilerine yeniden hayat verecek 
olan değerli kararını bekleyen geniş bir münev
ver topluluğu da Devlete daha çok hizmet etme 
imkânına kavuşacak, ebediyete intikal etmiş 
olanlarının ruhları şad olacaktır. 

Yüce Senatoyu şahsım ve Grubum adına en 
derin saygılarımla selâmlıyorum. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sayın 
Kadri Kaplan. Buyurun efendim. 

M. B. GRUBU ADİNA KADRİ KAPLAN 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Gerçekten Anayasada değişikliği hedef tu
tan bir tarihi görüşmenin içerisinde bulunuyo
ruz. Ben, Grubum adına !bu konudaki görüşleri
mizi a çık, fakat kısa olarak ifade etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bazı vatandaşlarımı
zın Anayasal haklarını kısıtlamayı kaldıran bu 
değişiklik karşısında Grubumuzun görüşü ola
ğandır, bunu uygun buluyoruz. («Braryo» ses
leri). 

Değerli arkadaşlarım, bizi bu karara götü
ren elbette geçmiş yıllar olmuştur, var'dığımız 
nokta olmuştur, Türk Ulusunun, Türk ülkesinin 
varmaya mecbur olduğu geleceğin idraki ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın müsa
maha, birleştirieilik ve bütünleştinicilik karak
teri ve Parlamento iradesinin çok geniş tutul
ması hakkındaki düşüncemiz, bu karara varma
mızda temel hareket noktasını teşkil etmiştir. 
Gerçekten de Anayasamız, eşitlik ve adalet il
kelerini temel kavramlar olarak benimsemiş ve 
düzenini bu temele dayandırmıştır ve gerçekten 
Anayasamız, başlangıç kısmında, «Bütün fert
lerini kaderde, kıvançta, tasada ortak bir bütün 
halinde millî şuur ve ülküler etrafında topla
mak..» ifadesini bir öz fikir olarak benimsemek 
suretiyle, bütünleştiriellik ve hirleştiricilik ka-
rekt erini ortaya koymuştur. Bu Anayasanın gel
mesinde tarihin tanıklığını üzerinde toplayan 
bir Grubun mensubu olarak müsaadenizle kendi 
hissemize düşen şeref payını da grurla muhafa
za etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarını, geçmişteki olayların 
haklılığı veya haksızlığı üzerindeki tartışma
nın, toplum yararına huzur getireceğine inan-
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mıyoruz ve olaya bu açıdan bakıyoruz. Zaruret
lerin ve şartların meydana getirdiği kısıtlama
lar, yine zamanın ortaya- getireceği yeni ilişki
ler, duygular, yeni zaruret ve şartlarla daha 
doğruya ve daha iyiye doğru elbette yönelecek
tir. Biz, aradan geçen süre içerisinde meydana 
çıkan yeni ilişkileri, yeni davranışların ve da
ha uygun şartların ve 27 Mayıs Anayasasının 
(düzenleyici gücü etrafında müşterek bir toplu
luk, bir güç haline gelmemizin kıvancı içeri
sinde bu olaya yaklaşmış bulunuyoruz. 

Şimdi, yeni bir nizam içinde bulunuyoruz, 
Türkiye yeni şartlara gelmiş bulunmakladır. 5, 
.10, 15 sene evvelki duygularımız bambaşka bir 
şekil almıştır. 

Değerli arkadaşlar, vaktiyle siyasî şartların, 
toplum vicdanının tepkilerimin bir ihtiyacı ola
rak ortaya konmuş olan bir hükmün, bugün 
yeni doğan şartlar muvacehesinde, Anayasanın 
.müsamahalı görüşü içerisinde ortadan kaldırıl
mış olması, elbette düşünce ve vicdanlarda fe
rahlık yaraıtac aktır. Temennimiz odur ki, bu fe
rahlık tatbikatta da zedelenmesin; Meclisleri
mizin büyük bir hoşgörürlükle YQ hukukun ana-
hükümlerirıe uygun düşünceyle ortaya getirdiği 
bu sonuç, kişisel davranışların ve çıkarların is
tismarı olarak kullanılmasın. Bunu diliyoruz, 
ibunu temenni ediyoruz. 

Değerli .arkadaşlarım, Devlet kendisine kar-
vşı işlenen suçları da .affetmek hakkına elbette 
sahiptir. Pariâmıento, genel af yolunu kullan
mak suretiyle, bütün suçlar 'dahil, bir suçu iş
lenmemek, işlenen 'bir suçu ortadan kaldırmak, 
yok farz etmek yetkisine sahip olduğuna göre; 
Parlamentonun bu .açık yetkisiyle bu kısıtlayıcı 
hükmün çelişkili 'bir durum yaraittığı -e'ilbet.te or
tadadır. Ne var ki, .millî hukuka ;giren temel hu
kuk esaslarının tayininde elbette ki, toplumsal 
ihtiyaçlarla!, şartların hâkim rolü unütulmaya-
caîktır. 

Değerli arkadaşlarım, 'ahkâm elbette zaman
la değişecektir. Parlamento, za.maın içinde çö
zümlenme şansına kavuşan bazı düğüm noktala
rını aşarak, Parlamento, yeni şartları görerek, 
Parlamento, yeni ilişkiler arayarak ve mutlaka 

. iyi niyetini kullanarak böyle bir teşebbüse gir
miştir. Bu teşebbüsü, Parlamento 'gibi yüce bir 
varlıkta tecelli eden millî egemenlik ilkesinin 

talbiî bir sonucu ve işleyişi saymak, elbette 
gerekecektir. 

Değerli 'arkadaşlarım, Meclisin teklife ba
kış açısında, hukukun anakuraüarıma riayeti 
;görnıek, mutlaka sevindirici olmuştur. Daha 
önce yapılan 'birtakım çalışmaların içerisindeki 
belirli kişilere siyasî hakları tanımanın yanın
da, Meclis •görüşmelerinde olaya bir siyaset ve 
hukuk mantığı içerisinden bakılması ve huku
kun üstünlüğü ilkesi yönünde bir şümullendir-
meye gidilmiş olması elbette ki, Parlamentonun 
manevî 'kişiliğine yaraşır, sevindirici bir tutum 
ve davranış olmuştur. Meclisten bize sev-
k edil en metinde, adalet ve eşitlik ilkelerindin ko
nulmuş olmasını 'elbette ki, çok iyi değerlendir
mek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin asıl yönü, 
Yüce Atatürk'ün önderliğimde kurulup, bugün 
bir varlık mücadelesi vererek 50 yaşını idrak 
etmiş olan ülkemiz çok önemli bir safhada bu
lunmaktadır. Devlet hayatımız birçok deneyler
den 'geçerek 27 Mayıs Anayasasıyle, «Sosyal 
Hukuk Devleti» hedefine erişmiştir. Türk de
mokrasisi, bu auadüşünce yönünde devamlı ge
lişerek, belirli bir düzeye .gelmiştir. Türk Ulusu, 
Atatürk devrimiyle vardığı yeni hayat tarzının 
içerisinde yarım yüzyıldır çaba harcamakta, 
yeni hedeflere ulaşmak için gayret sarfetmek-
te ve 21 nci yüzyılım kapılanın çalan insanilik 
camiası içerisindeki şerefli yolunu bulmak için 
uğraşmaktadır. Böyle hir iç abanın her 'türlü iç 
çelişkilerden sıyrılmasını ,ayak bağlarının çö
zülmesini, 'bu çabayla kalkınma savaşımızın, var 
olma savaşımızın, 'mutlaka kazanılmasını dili
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, (bunun içindir ki, gıcç-
miış ve eskimiş siyasî olayların bir istismar va
sıtası edilerek, enerjimizin, zamanımızın kay
bına ve çok muhtaç, olduğumuz millî huzurun 
'geciktirilmesine sebep olunmamasını -diliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, biz Millî Birlik Grubu 
olarak, olayla çek yakından ilgili kişiler ola
rak ve elbette ki, itarih içerisindeki rolümüzü 
ve yerimizi çok iyi idrak ederek konuya böyle 
yaklaşım sağladık. Onun içindir ki, :gereık siyasî 
hakların iadesinde, (gerek g-emel afta denemeye 
'değer, olumlu ve zorunlu bir yön gördük. 

Yaklaşımlımız, samimî hislerimiz, ifadelerimiz 
ve düşüncemiz budur. Bunu size arz etmek üze
re huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
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Saksım ye grubum adına derin saygılarımı I 
sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Süreyya öner, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA SÜREYYA ÖNER 
: (Siirt) — Sayın Başkan, Cumbjuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

•Daha önce konuşan katip arkadaşımın be
lirttiği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın
da bazı değişiklikleri öngören ve siyaset dilinde 
«Siyasî hakların iadece» şeklinde nitelenen, Yü
ce Senatoda halen .görüşülmekte olan kanun tek- ı 
lifi, kronu ve espri bakımından huzurunuza yeni 
getirilmiş bir teklif değildir. 

Yüce Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
Anayasamızın 6S nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair olan teklif, 1969 yılında Parlamentoya su
nulmuş, konunun her iki Mecliste görüşülmesi 
•sırasında, şükran ile kaydedelim ki, hemen bü
tün siyasî parti ve gruplarımız, teklifin lehin
de bir tutumun içinde bulunmuşlardır. Bu su
retle, her iki Mecliste görüşülmesi tamamlanıp, 
kabul edilmiş olan değişiklik teklifi, Anayasa 
'Ma-hkemesiince, oylama sırasında İçtüzük hü
kümlerine uygun hareket edilmediği ger ekçe -
isiyle ve sırf usul yönünden iptal edilmiştir. 

Yine memnuniyetle belirtelim ki, hemen bü
tün siyasî partilerimiz teklif muhtevasının usu
lünce tekrar yasalaşmamı arzu ve isteğinde bu
lunmuş; ancak bugüne kadar gerekli zaman ve 
çoğunluk sağlanamadığı cihetle, konunun Yüce 
Meclislerde tekrar görüşülmesi bugünlere kadar 
'gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, toplum hayatında, zaman j 
zaman .arzu edilmemesine rağmen, bazı iç sar
sıntılar olagelmekte ve toplumun her katında 
Ibulunan kişiler ve kurumlar, şu veya bu şekil
de, derece derece bu sarsıntılardan müteessir 
olmak ta dır lar. Ancak, medenî ve kendilerine 
ıgüveıı id uygusu içinde bulunan toplumlar, ken
di .bünyelerinde geçirdikleri sarsıntıları ilk fır
satta onaran ve kısa zamanda normal şartlara 
dönmeyi başarabilen toplumlardır. 

Bugün Parlamentosu bütün müesseseleri ve 
sağduyu sahibi kamuoyuyla dimdik ayakta bu
lunan toplumumuzun, bu kabil sarsıntıların do
ğurduğu engelleri, rahatlıkla ortadan kaldıra- j 
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I bilecek güçte olduğunu memnunlukla kaydet
mek istiyoruz. 

Büyük hasletleri olan .milletlimiz, aynı zaman
da tolerans ve hoşgörü sahibidir. 

Bilindiği gibi, evrensel ibir kural olarak bü
tün hukuk sistemlerinde siyasî mahkûmiyetler, 
•alelade mahkûmiyetlerden farklı bir şekilde mü
talaa edile/gelmişlerdir. Zira, ibu kabil fiiller, 
(bazı kimseler nazarında suç kabul edildiği hai
lde, başka kimseler İçin takbihe şayan görülme
yebilirler. Bir (başka ifadeyle, zamanın telâkki
lerine gvöre suç niteliğinde görülen .bir fiilin, 
zamanın akışı içinde ve ide gişen toplum şartları 
karşısında, haklı ve geçerli görülmesi dahi müm
kün olabilir. Bu itibarladır ki, siyasî suçluluk 
alanında zamanın birikim ve tortularını tasfi
ye etmek, çok kere denenmiş ve faydası görül
müş müspet bir yoldur. Bu yol ile mevcut kır
gınlıkları, hoırukluk ve tortuları gidermek sure
tiyle toplumumuz güç kazanacak, huzur ve sıh
hate kavuşacak, diğer taraftan bazı çevrelerde 
•üzüntüye ve (bazı kesimlerde istismara vesile ya
pılan bir konu, milletimize yaraşır bir şekilde 
'sonuçlandırılmış olacaktır. 

Esasen, (bugün seçme ve seçilme haklarını 
tanımak istediğimiz kişilerin bir kısmı, devlet 
hayaonda elçilik, müsteşarlık, genel müdürlük 
gibi çok önemli kanın [görevleri ifa etmektedir
ler. Bunca önemli [görevleri tevdi etmede sakın
ca. görmediğimiz kimseleri siyasî -hayattan mah
rum bırakmak, izahı kabil olmayan bir durum 
okluğu gibi, Anayasamızın eşitlik, düşümce ve ka
naat [hürriyetleri ilkeleriyle de bağdaştırmaya 
imkân yoktur. Bu bakımdan, [görüşmekte oldu
ğumuz teklifin, Anayasamızın (başlangıç ve met-

I rııyle çelişir bir durumu söz konusu olamaz. 
Aksine, Anayasamızın lâfzına ve ruhuna uygun, 
onun getirdiği ileri ısosyal ve hukuk ilkelerle 
uyum halinde bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, İbir hakkın tanınması veya 
başka bir deyimle iadesi söz konusu olduğunda, 
bunun ayrıcalıklar 'doğuracak şekilde gerçekleş
tirilmesi, hukuk ve adalet ilkelerine uygun düş
mediği gibi, böyle (bir durumun yeni yeni birta
kım sosyal rahatsızlıklara sebelbiyet verebilece
ğini de gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

Siyaset yapma yeteneğine sahip kişilere teık-
! rar bu imkânı tanımak bahis konusu ise, bunun 
j seyyanen ve müsavat üzere yapılmasında her 



C. Senatosu B : 44 

bakımdan zorunluk Yardır. Anayasamızın emri 
ide böyledir. 

Anayasamızın 12 inci maddesi, «Herkes, dil, 
ırk, ıcinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din 
ve mezihep ayrımı gözetilmeksizin karnın önün
de eşittir. Hidbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz (tanınamaz.» demektedir. 

iBu nedenle, yalnız Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm, edilenlerle, 20 - 21 Mayıs 1963 olayla
rından dolayı mahkûm edilip de affedilmiş olan
lara bu hakkın inhisar ettirilmesinin haklı ve 
savunulur bir .gerekçesi bulunamaz. Bilhassa, 
Cumhuriyetimizin 50 nci yılı dolayısıyle geç
mişe ait kırgınlıkları unutup, -geleceğe huzur 
ve sükûn içinde yönelmek üzere, genel af ma
hiyetinde (geniş kapsamlı bir Af Kanununun 
Meclislerimizde (görüşüldüğü bir zamanda böyle 
bir ayrıcalığı benimsemek mümkün değildir. 

O itibarla, Mili öt Meclisi Genel Kurulunda 
Anayasanın 68 nei maddesinde yer alan «Affa 
uğramış io İsal ar da» ibaresinin maddeden tayye
dilmek suretiyle bir genellemeye gidilmiş ol
masını, Grubumuz çok yerinde ve haklı bir de
ğişiklik olarak kabul ölmektedir. 

Teklifin, bu geniş kapsamlı şekliyle yasalaş
ması yönünde esasen mevcut tekliflerden birinin 
sahibi ve öteden beri bunun (gerekliliğine inanmış 
olan Partimizin (Senato Grubunun bu kanun tek
lifine karşı olumlu oy 'kullanacağını arz eder, 
giriştiğimiz tasarrufun memleketimiz ve mil
letimiz (için hayırlı (olması dileğiyle Cumhuriyet 
Halk Partisi Senato. Grubu adına Yüce Senato
yu saygıyle selâmlarım. (Alkışlan). 

'BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar bitmiştir. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini okuyorum: 

Sayın Fethi Çelikbaş, (Sayın Mehmet Va
rışlı, İSayın Beliğ Beler, Sayın Mehmet Feyyat, 
Sayın (Sırrı Atalay.-

Buyurun, iSayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ^ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — (Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Anayasada yapılmak istenen 'değişiklik, Tür

kiye'nin halen çok ihtiyacı bulunan vatan ve 
milletin bütünlüğünü korumak sadedinde millî 
birliğinin ta.rsini uğrunda fevkalâde isabetli bir 
teklif olarak (göründüğüne şahsen inandığını 
için teklifin lehinde konuşmak üzere söz aldım. 
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I Derhal ifade edeyim ki, bendeniz 27 Mayısa 
takaddüm öden günlerde muhalif partinin grup 
başkauvekili olarak kürsüde konuşurken, 10 
İçtima için 'Meclisten çıkartılmış bir arkadaşı
nızım: fakat bütün bu geçmişteki olaylar bu
gün (memleketin bütünlüğünü, huzurunu ve millî 
birliğini isteyenlerin süratle zihinlerinden ve 
yüreklerinden silmesi lâzımgelen bir noktaya 
geldiği içindir ki, demin Millî Birlik Grubu adı
na konuşan arkadaşımın takdirle karşıladığım 
beyanı veçhile, hepimizi bu gelmişleri unutma
da bizi zorlayacak bir duruma gelmiştir. 

Bir ihtilâlden sonra muhakeme edilenlerin 
elbette birtakım şikâyetleri olmak gerekir; fa
kat huzurunuzda açıkça ifade edeyim ki, özel 
konuşmalarda dahi bu arkadaşlardan en (küçük 
'bir sikâvete muhatao olmamısınıdır. 

Şimdi burada bir paralel kurmak istiyorum. 
Türkiye son iki yıl evvelinde; yani 12 Mart 
•1971'de de, 27 Mayıs gibi değil, Meclis muraka-
ibesimin kemaliyle işlediği, umumî efkâr mura-

• kabesinin kemaliyle işlediği ve Anayasa niza-
I munm kabul ettiği 'bir sıkıyönetim içerisinde 

yaşamıştı. 
Arkadaşlar, hepiniz, hepimiz ellerimizi vic

danımıza koyalım; bu sıkıyönetim idaresinin o 
gün ve bugün maruz kaldığı şeylerin en küçü-

| günü 27 Mayıstan sonra muhakeme edilenler, 
bilhassa dış âleme aksettirmek için en küçük bir 
çaba sarf etmiş midir? 

'Muhterem arkadaşlar, eğer Türkiye'de cere
yan eden olaylar beynelmilel bir teşkilâtla uzak
tan - yakından alâkalı değilse; ata sözüdür, «Kol 
kırılır, yen içinde kalır.» meselelerimizi kendi 
içimizde kolaylıkla halledebiliriz. 

Bugün Türkiye maalesef ıbu ortamdan çok 
uzaklara, gitmiştir. Nihayet bugün bu tadille 
affedilecek arkadaşlar, 'Türkiye'nin muhtaç ol
duğu vatan ve milletin bütünlüğü uğrunda mü
cadele edecek kişiler olarak bu uğurdu müca
dele eden arkadaşlara güç 'katacaktır. 

ÎBu itibarla, ben bu 'kanuna oy kullanacak 
arkadaşların huzur içerisinde rey verebilecekleri 
imanı içerisinde bulunuyorum ve kanunu ha
zırlayanları, komisyonlarda buna müspet oy kul
lanan arkadaşlarımı yürekten tebrik ve takdir 
ediyorum; fakat geçen olaylar hepimize ders ol
malı, aynı şartlar içerisinde davranan kişilerin 

I Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma göre dav-
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inanışlarını ıdeğerleııdirirken (bir mukayeseden 
geçirmek zaruret re lüzumuna da inanıyorum. 

Huzur içerisinde rey vereceğim bir kanun
dur ve ımemleikeıtin bundan fayda bulacağı ka
naatini (taşıyorum. 

•Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederini. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — .Saynı Mehmet Varışlı, buyu
runuz. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş
kan, Cuıaıburlyet Senatosunun değerli üye1 eri; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının G8 nei 
nraddesnrin cleğiştlrilmesine ve referandumla 
kabul edilen geçici 11 ııci maddesinin kaldırıl
masına dâir Anayasa değişikliği teklifi üzerin
de kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Benden evvel gerek grupları adına ve ge
rekse şahısları adına söz alan sayın senatörleri 
dikkatle dinledik. Kanaatim odur ki. Yüce 'Se
natomuz tarihî -günlerinden birini daha yaşa
maktadır; önemli bir müzakere yapmak üzere 
toplanmış bulunuyoruz. 

T9!46 yılında çok partili hayata giren bü
yük Türk Milleti yeni bir aşamanın gayreti içe
risinde idi. 14 Mayıs 19'50'do millî iradenin ya
rattığı bir iktidar değişikliği büyük Türk Mi"-
leJİıi'3 yepyeni bir siyasî ortanı yaratmış, bu ise 
Türk Milletinin ilerlemesi için bir hamle olarak 
kabul edilmişti. O zamanlar geleceğine ümitle 
bakan bir milletin şahlanışını bütün dünya hay
ranlıkla t'aklbedlyordu. Bu durum, a .s il milleti
miz için mut'u devrelerinden biri idi. Xe yazık 
ki, fazla sürmedi; iktidarın yaptıklarını kıs
kanan bazı çevreler çeşitli yollarla memlekette 
gergin bir siyasî hava meydana getirdiler, mem
leketimizi sosyal \e iktisadî buhranlar ükkesi 
yapınla gayretini taşıdılar. Esasen durum böy
le değilken, bu çevıelerin iktidarı hazmedeme
mesi neticesi, 1960 Ihtil âlinin nedenleri hak
sız olarak şanlı ordumuza kabul ettirildi ve ih
tilâl yapıldı. 

Turkiyemizde demokratik rejimin katlia
mına sebep olma gayreti güdenlerin tarih önün
de ber zaman hesap verdi ve vermeye devam 
edeceklerine ele şahsen inanıyorum. 

Sayın sena türler, 27 Mayıs 19-00 İhtilali bün
yemizde derin sarsıntılar, cezaî birtakım tasar
ruflar ve bilhassa bazı acılar yaratmıştır. Türk 
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toplumunun, sosyal sarsuntıları ilk fırsatta ta
mir ve telâfi etmesini bilen bir toplum olduğu
na kanaatim kesindir. Aziz Milletimizin bu has
leti dünyaca bilinmektedir. Felâketli anlarını 
kısa zamanda gidermiş, sağduıyusuyle her şeyi 
nrutluiluğa bağlamıştır. Bugün huzurunuza ge
len büyük sosyal ve siyasai konuyu aynı espri 
içinde incelemeye, dolayısıyle milletimize şe
ref ve huzur getirecek neticeye bağlama gö
revi ile karşı karşryayız ve bunun Yüce Senato
muzda ela tatlı neticeye bağıl anacağına inancını 
sonsuzdur. 

Anayasamızın başlangıç, kısmında, bütün 
feı-j erin kaderde, 'kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez 'bir 'bütün olduğu ifaele olunmuştur. 

Yine Anayasamızın 10 ncu maddesinde; her 
vatandaşın kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devre
dilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 
. sahibolduğu bir prensip olarak kabri1 .edilmiş -
tir. Aynı ma İdenin 2 nei fıkrası, kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal ada
let ve hukuk devleti ilkeleıiyle bağdaşmaya
cak surette sınırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal 
bütün eııgeİeri kaldırmayı Devlete vardfe ola
rak vermiştir. 

Bütün bu açık hükümler karşısında görü
yoruz ki, Anayasanın temel prensip1 erine ay
kırı bir husus vardır. Bu da., bir kısım vatan
daşların. daha doğrusu memleketine hizmet et
miş evlâtlarının siyasî haklarını ortadan kadı-
raır şu anda görüşmekte olduğumuz 63 nei ve 
11 nei geçici maddedir. 

Türk toplumu huzur ve re tan istemektedir. 
Vatandaşın günlük geçim sıkıntılaru yanında 
aziz mi İçlimizin her zamandan fazla bugün 
özellikle bir siyasî barışa ihtiyacı vardır. Bu 
artık kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

.Siyasî barışın Türk Milletine huzur getire
ceğine inanıyorum. Böylece, demokratik rejimi
miz sıhhate kavuşacaktır. Bu teklifin kabulü 
milletimizin huzur faktörlerinden biri olacak
tır. 

Şu anda görüştüğümüz teklifle siyasî hakla
rı ar alacak kişiler, millî iradenin temsilcileri 
olup, Yüce Paı'lamentoırun sıralarında otur
muş, bizler gibi Parlamentoda, görev yapmış 
arkadaşlarımızdır'. Kanaatim geçmişe değil, ar
tık geleceğin çözüm bekleyen davalarına yö
nelmektir. Kısır çekişmelerin içerisinde sürük-
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lenirsek, hiçbir zaman milletimize -hizmet fır
satı (bulanlayız. 

Sayın senatörler, haklarımdan 'mahranı olan
lar çeşitli çevrelere başvururlar. Biz her zaman 
haklarımıızı Anayasamızın temel ilkellerinde bul
muyor muyuz1? Kimine acık, kimine kapalı Ana
yasa olur mu! O zaman Anayasadaki eşitlik il
kesini rafa mı kaldıracağız 

Değerli senatörler, 19Ö1 Anayasasının tan
zimi ve referanduma arzı sırasında, Türk top
lumunun içerisinde 'bulunduğu ortar/n bakımın
dan, o gün için konan müeyyidelerin [bugün ar
t ık devamını meşru ve mazur görecek hiçbir 
sclbep kalmamışiiir. Türkiye'miz gibi medenî, 
'Türkiye'miz 'gibi hür milletler safında yerini 
mühafazaıya azimli, sadece demokrasi ile idare 
edileceğine inanımısş 'bir milletin Anayasası böy
le tefriklerle dolu olmamalıdır. 

'Milletimize ve siyasî affı bekleyenlere da
ha fazla ıstırap çektirmeye hakkımız yoktur. 
Acı ve kırgınlıkları kaldırnıalııyrz. Yereceğimiz 
oyların memleketimize millî 'bütünlük, beraber
lik ve huzur getirmesini dilerken; kanunun 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Allahtan niyaz eder, Yüce Senatonun de
ğerli üyelerine en denin saygılar sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- İSayıın Beliğ Beler. 
BELİĞ BELER (tamir) — -Sayın Başkan, 

E iyin senatörler; 
'Evvelâ memleket huzurunu, sonra vatan

daşın kanun önündeki hak eşitliğini sağlamak 
düşüncesllyle 'Tüllüye Büyük Millet Meclisine 
1969 senesinde A. P. Milletvekili Şükrü Akkan 
ile birlikte hazırladığımız ve 227 A. P.'li parlö-
maııterin imzaları ile getirilen ve kanunlaştığı 
halde Anayasa Mahkemesi tarafından usulden 
»bozulan «Siyasî Hakların ladesi» kanun teklifi-
ımiz-Ün kamu önünde yarattığı müspet tesir ve 
tasvibe işaretle sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu kanaate paralel olarak, o zaman oldu
ğu gübi, bugün de iktidar ve muhalefet parılle-
ırinin teklifi destekleyip, birinci safhasını Mil
let Meclisinde gerçek!eştirmeleri gayenin doğ
ruluğunu, varılmak istenen hedefin değerini bir 
kere daha o itaya koymuş -bulunmaktadır. 

Şuıasmı açıkça İfade etmek isterim ki, siya
sî partilerin tarih ıb.'cyunea, sürüp gitmiş olan 
mücadelelerinin, tenkit ve münakaşalarının sey-
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irine göz atacak olursak; iktidarı ve muhalefeti 
ile Devlet hayatına yön veren ve kaderini ta
yin eden bu teşekküllerin, özellikle iç mesele
lerde aynı noktada birleştikleri ya hiç görül
memiş ya ela ender görülmüş ahvaldendir. 

Şükranla anmak gerekir ki, partilerimiz, ilk 
teklifimizde olduğu gibi, bugün ile huzurunu
za sunulan aynı konuda "birleşmişierdir. Bu bir
leşme, davanın haklılığına en büyük işarettir. 
Bu birleşme, memleketin huzuru, vatandaşın 
Anayasa ile teminat altına alınmış hak ve men
faatleri a lma parlamentoda millî cephenin, her 
zaman teessüs edebileceğinin delilidir ve niha
yet bu birleşme, hakimiyetin kayıtsız şartsız 
'milletin olduğu prensibinin onun Yüce meclis
lerinde tecelli etmesi hadisesidir. 

Arkadaşlar, mesele siyasî, hukukî ve tarihî 
bütün yönleriyle aydınlığa kavuşmuş ve Millet 
Meclisinden' tasvip alarak, Cumhuriyet .Senato
sunda da kanun"aşma safhasına gelmiş 'bulun
maktadır. 

Türkiye bugün demokratik devlet hayatı
na yön veren 'bir Anayasa ile idare edilmekte
dir. Bu Anayasanın öngördüğü ve titizlikle te
minat altına aldığı haklar ise, vatandaşın hak
larıdır. Beyle bir memlekette gücünü aynı ka
nundan ve mi1'1 etin itimadından alan bir par
lâmentonun!, bu haklar adına çıkarmak- iste
diği 'bir kanun karşısına, ilk teklifimizde c'ldu-
ğu gibi, bilinen gürültülerle çıkılamaz. Bu çı
kış Anayasanın bizzat ruhuna, mana ve mef
humum av'kındır. Hele bu çıkışta, 15 yıl evvel 
vukubulmuş bir ihtilâlin felsefesini bugünün 
ortamı içinde hâlâ teilıditkâr bir alkili halinde 
kullanmak son derece vahim olur. 

Şükranla İfade etmek isterim ki, Millet Mec
lisinde olduğu gibi, Yüce Senatomuzda da 'bu
gün huzurunuza getirilen Anayasa, değişikliği 
teklifinde, iktidar ve muhalefet partilerinin 
birleşme1 eni ve diğer gruplar arasında da bir 
ımuta'bakat havasının esmesi, yaraların sarılma
sı ve özlenen binliğin tekrar teessüsü baklam
dan, Yassıadacia hapis yatmış ve savcının idam 
takibi ile yargılanmış bir senatör aı kaçlasınız 
olarak 'beni son derece mütehassıs etmiştir. 

Bu hisler altında Yüce Senatoyu Saygı ile 
selâmlıyor ve geç de olsa siyasî hakların iade
si mevzuunda lirieşen bütün senatör arkadaş
larıma ayrı ayrı teşekkülü bir borç biliyorum. 
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Bu suretle memleketlerine hizmet .etmek

ten başka hiçjbir art düşüncesi bulunma yan eski 
Demokrat Parti mili e tvekik erine, 15 sene gibi 
uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, siya
sî hakların iadc-ao île Yassıadada birlikte mah
keme edildiğimiz arkadaşlarımızın, bundan böy
le de vatanımıza ve aziz milletimize şerefe 
hizmetlerine devam edeceklerine inanıyoruz. 

Arkadaşlar, kıymetli huzurlarınızı fazla iş
gal etmek istemiyorum. Millet Meclisinden ge
çen ve Senatomuzun Anayasa ve Adalet 'Ko
misyonunda kabul edilen metnin aynen kabulü
nü rica ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıraların dan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyak buyu

run efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarını; 

Anayasa değişikliği ile ilgili kanun tekli
finin lehinde olmak üzere, ampirik bir iki ola
yı bu gerekçenin ışığında bilgilerinize arz et
mek istiyorum. 

Yıllar boyu Memurin Muhakemat Muvakkat 
Kanunu vardı. Bir tahrirat kâtibi bir sorgu 
hâkimi gibi tahkikat yapmaya ye Belli idi ve 
bu son zamanlara kadar devam etti. Hattâ bir 
ilçe idare kurulu; vasıfsız memurlardan (mü
teşekkil bii' kurul tarafından tutuklanma, za
bıt ve arama kararı verilebbirdi. 

Yassıada hükümlülerinin suç unsurlarından 
biri de, kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı 
olarak, mahkemeleıe mevdu bir yetkinin Yüce 
İM e e liste bir komisyona veı ilmesi idi. Bu mu
kayeseyi şunun için yapıyorum: Karşıda bir 
tahrirat kâtibi veyahut t a. emsali vasıfsız ki
şiler bir tutuklama kararı almakta, diğer ta
raftan asgarî bir hâkim kadar vasıflı, ama Ana
yasaya aykırı olarak sorgu hâkimliği görevi
ni yapmakta... Bu gerekçe, Anayasada yapıl
ması teklif edilen değişiklik inin yeter de ar
tar bile. 

1926 Anayasasında kuvveker ayrılığı pren
sibi kesin olarak belirtilmemişti. İcra, kaza ve 
diğer teşriî görev yönünden bütün kuvvet Bü
yük Millet. MeelBmde mündemiç midir, değil 
midir'? Büyük Millet Meclisi mil"eti temsil et
tiğine göre kaza hakkı, millet dolayrsiyle Millet 
Mk dişimden mi, yoksa doğrudan doğruya mil
letten mi sadır olmaktadır ?.. Bu da münakaşa 
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! mevzuu idi. Bu itibarla Yassıadadaki savunma
ların da tutarlı 'bir tarafı olmadığını iddia ede-

I meyiz. 
1961 Anayasası ile kuvvetler ayrılığı pren

sibi Türk mevzuatına girmiştir. Türk hâkimi, 
Türk mahkemesi kuvvetini direkt olarak ulustan 

I alır. Halbuki eski Anayasada öyle değildi, bel-
I 11 değildi, muğlaktı. Kuvvetler ayniliği pren-
ı siki geldikten sonra, Anayasanın buna dair ge

nel ilkeleri, genel hükümleri değiştirilmeden, 
j özet bir hükümle bir güvenlik mahkemesinin 

kurulması neticesi bu kuvvetler ayrılığı prensi-
I bi ıskat edil iniştir. 

Güvenlik mahkemesi kurulmasından yana
yım, ama id i ncü maddenin ilgili hükmüne gö
re tayinlerde vasıf gerekir, ihtisas gerekir.. 

I BAŞKAN — Sayın F ey yat, lütfen konu üze
rinde konuşunuz efendim. 

.MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, ko
nu üzerinde •konuşuyorum Sayın Başkan. Em
sal gösteriyorum ve bu gerekçe içerisinde, ya-
pdaeak bu değişikliğin neden gerekli olduğu
nu Yüce Heyete arz edeceğini. Gerekçeler, ezel
den CyeîİG tarihî gelişim içinde mütalaa edilir 
efendim. Ben dogmatik doğmadım, dogmatik 
de olmayacağım. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi, 

Türk malîkenıeleı i kuvvetini doğrudan doğ
ruya Türk ırusuıılan alması gerekir. Hattâ 

I bunun geıekçesl Yüce Mecliste de konuşuldu. 
Yüksek Hâkimler Kuranına, Büyük Millet Mec
lisinden üye gönderilmesi söz konusu i eli. Bu 
husus tartışma konusu oldu. ITatui zamanen 
Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüm! 'Sayın 
Turan Güneş'im «Büyük Millet Meedsi milleti 
temsil ettiği için. Büyük Millet Meclisinden de 
üye gönderilmesi gerekir» şeklindeki görüşü-

j nü de hatırlanılır. Ben, bir savcı olarak bu gö
lüsün aleyhinde y ı la r 'boyu yazdım, çizdim. 
Büyük Millet Meclisinin sadece teşriî yönden 

i yetkesi va id ir; diğer görevler yönünden değil. 
Halbuki, mahkemeler ise kaza hakkını direkt 
olarak milletten alırlar. 

Bu itibarla Büyük İM İllet Meclisinden ora
ya üye gönderilmesi gereksizdi ve hakikaten 
zaman geldi bu gereksizlik Büyük Millet Mec-

! İlsin..: o do kabul o dilci i, ve yargının, yetkisini 
! direkt olarak Büyük Mille: Meclisinden ala-
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mayacağı hususu; yani tefriki kuvva prensibi 
Ibenimsemniş oldu. Eğer, Parlamento ile yargı
nın eşdeğerllği ve üstünlüğü söz konusu ise, bu 
değişikliği gerçekleştiremediğimiz takdirde, 
güvenlik mahkemeleriyle ilgili Anayasa deği
şikliği üzerinde de durmak gerekir. 

Saygı değer tecrübeli dostlarım, sayın se
natörler, kaza hakkı ile teşriî kuvvet eşdeğer
dir; birisi 'birisine ağır basamaz. Teşriî organ 
kaza organına ağır 'bastığı takdirde bu, anar
şizmi, halkın içeı-isimde illegal davramşjları 
doğurur. K'aza hakkının teşriî organa üstünlü
ğünün söz konusu olması, belirli çevrelerin, 
Devlet teşkilâtı içerisindeki organların illegal 
davranışlarına sebebiyet verir: Birisinde halk 
hareketi, diğerinde süngülerdir... Bu itibarla 
iki görüşün altında da bu /tehlike yatar. Bu
nu, bir mahkemede Cumhuriyet Savcısı olarak 
kamuoyuna arz etmiş tam. 

Bu itibarla Yüce Parlâmentonun teşriî kuv
veti ile kaza hakkının eşdeğer olduğunu, bir-
ibirirja müdahale edemeyeceğini ve bir günde 
Anayasanın hâkimlerin tayinleri ile ilgiili 134 
ncü madde hükmünün değiştirilmesi için ye
ter de artar bile. Çünkü, tayin edilen hâkim
ler de muhteremidirler. Yüksek Hâkimler Ku
rulu da •aynı evsafta, aynı şekilde vatanperver 
kinıs çileri tayin etmektedir. Bu itibarla, şeklen 
de olsa niçin Anayasayı ihlâl ediyoruz, tarih 
indinde kendimizi sorumlu addediyoruz? lîal-
huki, hâkimlerimiz de muhteremdirler. Bugün 
hir tahrirat kâtibine yetki versek, o kâtip de 
'•belki-bir hâkim kadar merhametli hareket ede
bilir, 'belki hukuk kuralılarım uygulayabilir, 
ama ortada bir şekil var. İşte Ypssıad&da... 
Bir tahkikat komisyonu kurulması idama ge
rekçe olmuştu, ama bugün Anayasanın 134 ncü 
maddesindeki ilgili hükümde de böyle bir ge
rekçe olduğunu bilgilerinize, şahsî düşüncemin 
'bir mahsulü olarak arz ederim, 

Sayın senatörler, ilgili Anayasa •değişikliği 
gere ekleşmeden önce, eski Cumhurbaşkanı Sa
yın Celâl Bayar'ın hapishaneden tahliye edil
mesiyle hakkı verilmiş, kanunun gereği yerine 
getirilmiştir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda, infaz sisteminde, herkes için hastalık 
sehebiyle infazın tehirine karar verilebileceği 
hükmü vardır; fakat yıllar boyu fakir, gari-
han Vatandaşlar için uygulama ters yönde ol

muştur. Eğer hasta ise, ölüm halinde ise ke
lepçeyle hastaneye gönderilir, orada yatırılır. 
Bazı gazeteci ve yüksek politikacıların hapis
hanelere girmelerinden sonra, fakir fukara le
hine uygulanması gereken kanunlaır da ya
vaş yavaş uygulanmaya haşlanmıştır. Bazı ga
zeteci ve yüksek politikacılara, Sayın Celâl 
Bayar'a uygulanan sistemi 'ben, durumları ka
nunda belirtilen tahliye esaslarına uyan bütün 
hükümlülere uyguladım. 

Şimdi, savcılığımda gayri ciddî de olsa, ka
pıldığım bir düşünceyi, hir espriyi bilgilerinize 
arz etmek isterim. Bütün gazeteciler, bütün po
litikacılar, hapishaneye girsinler de infaz du
rumu biraz düzelsin diye dua ederdim. Maale
sef Türkiye'deki uygulma budur; fakat bugün 
dahi 'Sayın Celâl Bayar'a ve diğer Yassrada hü-
künıllülerine verilen bu haklar gariban hüküm
lülere tara. manasiyle uygulanmaz. Savcılar yet
kilidir, fakat ııMn uygulanmaz 'bilmiyorum. 
Ben ve h enini gi'bi çok kimse uyguladı. Bakan
lık da karışmaz, ama Türkiye'de demir ökçeü 
bir 'bürokrasi vardır; kendisini milletin, üstün
de görür. Tanrı, Türk halkını ve politikacıları
nı bu tip bürokratların pençesinden kurtarsın. 

Anayasamızda hir hüküm var, onu da müsa
mahanıza sığınarak arz edip sözlerimi bitirece
ğim: «Yüz kızartıcı suçlar siyasî hakların kul
lanılmasına manidir.» Meselâ ben 'bir bütangaz 
ocağı allıyorum. O gün için ihtiyacım okluğun
dan voya •mümkün olmadığından tüpü zamanın
da iade edemedim. Neticede, emniyeti suiistimal 
suçundan üç - beş gün hapis cezası aldım. Bu 
ceza, yüz kızartıcı olduğu için siyasî hakkın 
Eimılaiî diril masına dolayısiyle siyasî hakkın 
•kullanılmasına engel oluyor, ama chür tarafta 
öyle meseleler vaır ki, siyasî hakları engellemi
yor... 

Kanunu Esasiden bir hükmü arz ederek hu
zurunuzdan ayrılacağım: Kanunu Esaside; «Her 
kiiii'ki yabancı şirketler, imtiyazlı şirketler le
hine ve onları temsilen Türk Hazinesine kar
şı o şirketlerin hizmetinde 'bulunursa milletve
kili olamaz.» hükmü- vardı. Bu hükmün özlemi
ni çekmekteyiz. 

Hepinize saygıları/mı arz ederim efendim. 
(Alkışilar) 

BAŞKAN —• Sayın Sırrı Atallaıy, buyuru
nuz efendim. 
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SIRBI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

(Siyasî hakların iadesi ile ilgili Anayasa de-
ğişikliğ'i teklifinin başlığının yanlış okluğunu 
ifade ille sözlerime başlamak istiyorum. 

Gerçekten, «Anayasanın 68 nci maddesinin 
değiştirilmesine...» Burası doğru «.. ve halk oyu 
ile kaibul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair* Anayasa değişikliği teklifinin..:» 
sonu geliyor. 

Şimdi, Anayasanın 68 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve geçici 11 nci maddenin kalelimi-
nı asına ait kanun teklifi başlığı yerine, «Halk
oyu ile kabul edilen geçici 11 nci madde..» 
Sanki, Anayasanın hiçi bir maddesi halkoyu ile 
kabul edilmemiş de münhasıran geçici 11 nci 
madde halkoyu ile kabul edilmiş gibi, geçici 
11 nci madde bir istisna şaki inde gözükmekte
dir. 

Bu nereden gelmektedir? Geçici 11 nci mad
dede af i'e ilgili bir kriter gelmekte, Ibir tes
pit günü gelmektedir; 9 Temmuz 1961 tarihin
den evvel ve sonra... 11 nci madde 'bunu getir
mektedir Anayasanın halkoyu ile kabulünün 
tarihi... Bu teklifi hazııilayan]ar 11 nci madde
nin içindeki bu tabiri koymakla sanki sadece 
11 nci madde halkoyu İle kabıı'l edilmiş de di
ğer maddeler 'bu şekilde kaibul edilmemiş gibi 
oluyor. 

Bu teklifi değiştireilim, geriye gönderelim 
diye 'bunları ifade etmiyorum. Yasa'arın hazır
lanmasında gerçekten (Bu hususu birkaç kez 
de ifade ettim) bir yasama OTganı olarak 'bu 
şekilde; yasa tekniğine uygunluğu şöyle dur
sun, dikkatleri üzerine çekecek bir yasa hele 
Anayasa ile ilgili böyle bir başakta kusur ve 
hatanın bulunmaması gereken 'bir husustur. Xe 
yapalıım ki, ta Millet Meclisinden 'bu yana böy
le gelmiş, böyle gidecek. Grubumun da ifade 
ettiği gibi, şahsan 'lehinde gönül, rızası ille oy 
vereceğim 'bir Anayasa değişikliği, ama keşke 
'bu şekilde olmasaydı. 

Sayın üyeler içerisinde sanırım bu konuda 
en çok sevinç duyan ve siyasî hakların iadesi 
ile ilgiyi yakından hisseden birçok arkadaşlar 
yanında ben de varım ve en çok bu duyguyu du
yanlardanım. Çünkü, siyasî hakları iade edile
ceklerin hepsi ile beraber 10 yıl aynı Parla
mento çatısı altında çalışmış bulunuyorum. Bun

ların içerisinde bir devre olmayan Sayın Küh-
revî'yi ve Sayın Celikbaş'ı görüyorum. Birkaç 
istisna, diğeıierl şimdi hu 'haklardan maihrıını 
'bulunuyorlar. Acısıyle ta tirsiyle kavgasıyie 
müşterek görüşüyle 10 yılı aşkın bir müddet 
töki Türlüye Büyük Millet Meclisinde »beraber 
milil e t vekilliği yaptık. Çok acı çektiğimiz, çok 
•karşı karşıya olduğumuz günler oldu, ama si
yasî hayatta ıstıraplar da, küskünlükler de, kız
gınlıklar da hiçbir zaman ebedî oluna z ve sıhhat
li bir toplum 'için bu zaten mümkün de değil
dir. Biç şüphe yekki. kendisine güvenen demok
ratik ve siyasî hayatta olagelen çeşitli tecellile
ri değiştirmelini bileniînıelidir. Ancak, ne var
dır ki, Sayın Adalet Partili arkadaşlarımızdan 
Varışlı, geçmiş günlere değinen acı 'bazı sözle
ri söylememiş olsa idi... Keşke Sayın Varışlı, 
Millî Birlik Grubımun gösterdiği değerli anla
yışı yüreğinde hisse d e bilse ve gösterebilse idi... 

'Metin önümde, Sayım Varışlı çok ağır bir it
hamı da yapmaktadır. 19'50 ilâ 1960 arası dev
reye damgasını vuran olayları tek yönü ile al
makta ve siyasî hakları iade edilenlerin kar
şısında olanları suçlamaktadır. Ne gereği var
dı? Hepimizin birleştiği siyasî hakların iadesi 
konusunda, 'bir bakıma yanşa girdiğimiz bir 
konuda 'bunun gereği yoktu. Adalet Partisi adı
na konuşan sayın sözcü bu teklifi ilk kez kendi-
icabım verdiğini, ne garip bir tecellidir ki, di
ğer partilerin de bunu desteklediklerini; yani 
kendilerinin öncülük ettikleri bir yanşda di
ğerlerinin kendilerini takip ettiklerini söyledi
ler. («eıçekten buna bir yarış diyelim. Siyasî 
hakların iadesi konusundı-ı da 'bir yarışa başla-
mrştık; takar Sayın Varışlı hiç -de gereği olma
yacak biı- şekilde 1950 ilâ 1960 arasındaki mü
cadeleyi ve o mücadeleye yapılan müdahaleyi 
çok haksız kelimelerle çok haksız şekilde it
ham etmiş bulunuyor. Bunu da eleştirecek de
ğilim ve cevabını da verecek değilim. 

Bir memlekette toplum siyasî huzuru arar
ken bundan sonra dikkatli olalım ve barışı, si
yasî huzuru, siyasî hayatta gelecekte iyi gün
leri getirebilmek için sivrililikten kaçınmasını 
'bilelim. Ümit edelim ve temenni edelim ki, si
yasî hakların iadesiyle siyasî hayatımızın bir 
devri, bir dönemi iyisi ve kötüsüyle kapanmış 
olsun ve yine temenni edelim ki, Türk siyasî ha
yatı siyasî tarihimizde 'bir daha böyle olay
larla karşı karşıya gelmesin ve gelinmesin. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhte

rem arkadaşlar; üzerinde sadakat yemini, ver
miş olduğumuz 1981 Anayasasına fevkalâde 
bağlı ve inançlı olduğum için ben, 27 Mayıs ha
reketini bir siyasî grubun hatası olarak gör
mem ve onun neticesi olarak asla mütalâa et
mem; 27 Mayıs hareketini bir Anayasa buhranı 
olarak mütalaa ederim. 

İşte 1961 Anayasasını doğuran bir buhran 
olarak mütalâa ettiğim için ben, bu tadil tek
lifini âdeta bir sulh teklif eder gibi, bir siyasî 
barış teklif eder gibi geldiği ve getirildiği yo
lundaki kanaate iştirak etmiyorum. Zira, eski 
Demokrat Partinin Meclis grupları bu vatana 
bağlı Devletine sadık, Cumhuriyetine sadık 
insanlardır. Onların küs olduğu hiçbir kuvvet 
ve kudret yoktur. Onlar Devletine, Devletin 
bütün kuruluşlarına ve Cumhuriyetine bağlı ve 
güvenli insanlardır. 68 ııci ve geçici 11 nci mad
de 'ancak bir kuşku, ancak bir siyasî huzurun 
bozulması ihtimaline binaen getirilmiş bir hü
kümdür. Yoksa, insancıl duygular!a dolu olan, 
sosyal fikirlerle dopdolu olan 1961 Anaya
sası bir siyasî ıgrubu telin için veya bir siyasî 
gruba karşı kin ve intikam hisleri için getiril
miş değildir. Böyle bir duyguya Anayasada 
aramak, bulmak mümkün değildir. Büyük bir 
hâdisenin vukuundan sonra yeni yeni karışık
lıkların ortaya çıkması ihtimalini derpiş etmek 
ve bir kuşkuyu ifade etmek maksıdıyle geti
rilmiş olan 68 mcıi ımadde ile geçici 11 nci madde 
sadece bu maksadı taşır ve asla kin ve inti
kam duygusu taşımaz. 

Bu Anayasayı getirmiş olanlar, yapmış olan
lar eğer sadece bir ihtilâlin pes'nde olsalar
dı, böyle bir Anayasayı düşünmek akıllarına 
bile gelmezdi. İhtilâl olmuş, ertesi gün Anaya
sayı değiştirmek ve 1961 Anayasasını getirmek 
teşebbüsüne girmiş insanlardır. Millî Birlik 
Grubunun bu yöndeki duygusunu takdir etmek 
lâzımdır. Onlar kimsenin asılmasına, kesilmesi
ne taraftar olmuş veya böyle bir maksat taşı
mış insanlar da değildir. Metot bakımından, sa
dece adlî bir heyetin kuruluşu bakımından doğ
muş hadiseler, asla Millî Birlik Grubunun 
hissiyatı ile alâkalı sayılmamalıdır. Adlî bir he
yet, bir karara varmıştır. Hadise bundan iba

rettir ve bu milletin sağlığı ve saadeti için el
bette böyle büyük hadiseler böyle vakalar ya
ratabilir. Bundan dolayı bir barış teklifinde 
bulunmuyoruz ve Ikarşımızda -eski Demokra
tik partililer olarak Devletine veya Cumhuri
yetine gizli maksatlar taşıyan veya ona en 
azından dargın olan bir kitleyi de .mütalaa 
etmiyoruz. 

Sayın senatörler; ben bu ifadeyi ve bu duy
gularımı bir siyasî barış ortamına varmak için, 
siyasî hakların iade edilmesinin istendiği şek
lindeki konuşmadan ilhamı alarak yapmış bu
lunuyorum ve bu hissiyatımı böylece ortaya 
koymak malksadiyle huzurunuzu işgal ettim. 

'Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, 
buyurun efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkam, muhteremi arkadaşlarımı; 

Ben, meseleyi bir başka zaviyeden ele al
mak istiyorum. m Şu ana kadar dinlemiş oldu
ğunuz hatip arkadaşlarım, aşağı - yukarı birbi
rine benzer şekilde 68 nci maddenin bir fıkra
sının kaldırılması yolundaki bu teklif üzerinde 
ittifaka yakın bir görüş içerisinde konuşmuş 
bulunuyorlar. 

Muhtar em arkadaşlarım; hepiniz biliyorsu
nuz ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, bu mese
le sadece ve sadece 1961 senesitnden bu yana 
1960 ihtilâli ile birlikte Yassıada'da mahkûm 
olan kimselerin siyasî haklarının verilmesine 
mütedair bir meseledir ve bu mesele şunun ve
ya bunun Meclise gelmesi meselesi değildir. 
Siyasî mahkûmiyetle neticelenen eski Demok
rat Parti milletvekillerinin mahkûmiyetinden 
•sonra, bildiğiniz üzere Meclislerin birkaç kere 
çıkarmış olduğu affa rağmen, kendilerinin se
çilme hakkına sahip bulunmraimaları dolayısıyle 
bunlara siyasî haklarının iadesi ve Parlâmenlto-
ya seçilmelerini temine matuf bir Anayasa de
ğişikliğidir. 

Meseleyi bu zaviyeden ele aldığımızda, bu
nu -daha şümullenclirmek suretiyle 68 nci mad
denin esas gayesini bir tarafa bırakarak, bu 
Anayasa değişikliği ile, 68 nci maddedeki bir 
fıkrayı çıkartmak suretiyle hedefimize -vara
bileceğimizi ben zannetmiyorum ve özür dile
yerek şunu söylemek mecburiyetindeyim. Ta
rihe mal olsun, tarihe geçsin, zabıtlara yazıl-
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sın ve Türk Milleti de, yarın tarih d;e bilsin ki, 
burada bana göre bir hata yapılmaktadır. O 
da şu: 68 nci madde ne diyor muhterem arka
daşlarım?.. 

«Madde : 68. — 3ü yaşını dolduran her Türk 
millet v ekili s ©ellenilir. 

Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlı
lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmaması
na rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapma
yanlar veya yapmış sayılmayanlar ve kamu 
hizmetle umden yasaklılar ile ağır hapis cezası
nı gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve -taksirli suçlar ha
riç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis eeza-
siiyle veya: zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı 
isuçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş 
olanlar, affa uğramış olsalar da, milletvekili se
çilemezler.» 

Ne imiş? Bu suçu işleyenler af olsa dahi 
Parlamentoya gelmesin diyor, kanun vazıı. Bu 
vâzı yapan Parlamento da değil, biliyorsunuz. 
Kim? Türk Milleti; yani 9 Temmuzda halk oyu
na sunulan ve kabul edilen Anayasanın bu nıacl-
ıdesi bize şu şu suçlarla mahkûm olanlar sonun- ( 
da af edilse de Parlâmentova gelmesin divor, \ 
işitemiyor bunların Parlamentoya gelmesini, j 
Biz ne yapıyoruz? Bunu kaldırrroruz, «Af olsa- j 
lar bile» tabirini kaldırmak suretiyle bu suç
ları işleyenlerin affı hallinde... Dikkat 'Duyurun | 
arkadaşlarım, siyasî suç değil., çok affedersi- j 
niz, âdi suçları sayıyor, tekrarlamıyorum, bili
yorsunuz, kanun önünüzde. Bu suçları işleyen
leri Parlamento affedebilir, af onun hakkıdır, 
Parlâmento her suçu affedebilir, o kendi yet
kisi dahilindedir; ama diyor, bu aftan istifade 
ederek, bu kirli suçları islevenler beni temsil 
«etmesan, Meclise ve Senatoya gitmesin, Millet 
namına orada konuşmasın, Millet namına vazife 
yapmasın, rey vermesin diyor. Kanun bunu 
söylüyor. Biz geliyoruz, «Hayır» diyoruz. İş
te Af Kanunu arkadan geliyor.. Hem söyledi
ğim misalin hemen arkası muhayyel değil, ar
kadan geliyor, Mecliste müzakere ediliyor bu
gün yarın huzurunuza gelecek. İşte bunların 
hepsini de affedİ3ror ve ne oluyor biliyor mu
sunuz? Bu suçu işleyenlerin hepsi tertemiz si
cille gelecekler ve biz bu barajı kaldırıyoruz. 
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Bilmiyorum, belki ben yanlış düşünüyorum, 
ama muhterem arkadaşlar ben endişeliyim. Be
ni bu değişiklik tatmin etmiyor. 

Ben istiyorum ki, şu yerinde olan madde 
kalsın, Yüksek Meclislerinizin atıfeti ile bu 
suçları işleyenler her zaman affedilebilir. Ben, 
huzurunuzda ve Millet huzurunda topyekûn 
affa karşı bir kişi ele olmak istemiyorum. Za
man ve. zemine göre bazı suçlar, bâzı suçlular 
affedilebilir. Biz de 1961'den bu yana çok af 
yaptık; ama hu kişilerin affedilmesi başka bir 
mesele, İD unlan affetmek suretiyle bu suçları 
işleyenlerin Parlâmentoya kadar gelmelerini te
mine matuf bu değişikliği yapmak ayrı bir me
sele. Bunun çaresi yolk mu muhterem arkadaş
lar? Yar. Tok güzel çaresi vardı. Nitekim, 
bu teklifler yapıldı. Komisyondan da böyle 
geçti zannediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 
de bu teklifi her halde böyle getirmişti, diğer 
partilerden de var idi; ama sonradan Mecliste 
esas teklifler ve Anayasa Komisyonunun müza
kere ile varmış olduğu karar metni müzakere
ye tabi tutulmadan müşterek bir takrirle Mec
liste değiştirildi, bu şekli aldı. Aslı ne idi muh
terem arkadaşlar? Müsaade ederseniz iki satır
lık bir tekliftir, okuyayım. O da şu: 

«Madde î. — T. C. Anayasasına aşağıdaki 
geçici 23 ncü madde eklenmiştir: 

Affedilenlerin seçilme yeterliği •. 
Geçici madde 23. — Bu Anayasanın halkoyu 

ile kabulünden önce işlenmiş, yüz kızartıcı ol
mayan bir suçtan kesin hüküm giydikten son
ra. affedilmiş bulunanlar; 12 Haziran 1960 ta
rihli ve 1 sayılı Kanunla kurulmuş Yüksek Ada
le: Divanınca mahkûm edilip de affedilmiş bu
lunanlar: 

20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı mah
kûm edilip de affedilmiş bulunanlar»; 

Ki, bu biiâhara eklenmiştir. 

«(^ m-i maddedeki seçilme yasağına tabi 
değildirler.» 

Bu çok güzel bir metindi, 68 nci maddeyi 
olduğu gibi muhafaza ediyordu ve arz ettiğim 
gibi bütün kötü ihtimalleri önlüyordu; 68 nci 
maddenin espriline dokunmadan esas gayeye 
bizi götürüyordu ve Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm .olanların siyasî haklarının verilmesi
ne mütedair bir metin idi; ama bildiğiniz gibi 
bu metin müzakereye tabi tutulmadı. Millet 
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Meclisinde (müşterek 'bir takrirle «Alfa uğ
ramış olsalar- da milletvekili seçilemezler» fık
rası 68 nci maddenin 1 ııci fıkrası içerisinden 
çıkarılmak suretiyle huzurunuza gelen metin 
müzakereye tabi 'tutuldu ve Meclis müzakera-
tıııdan sonra kabul edilerek Senatomuza gel
miş 'bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; ben kısaca fikirleri
mi arza çalıştım. Bu çıkışın faydalı olacağına 
da kani değilim. Bu, bu şekilde çıkacak ve 
Anayasanın 68 nci maddesi ve geçici 11 nci 
maddesi bu -şekilde düzeltilecek, geçici 11 nci 
maddesi ortadan kalkacak; ama 'bu cemiyet 
günün hirinde, :bu ihtiyacı duyacak ve tekrar 
ibuna ıbenzer 'bir madde ile hu kişilerin, bu gibi 
suçları işleyen 'kimselerin (milleti bu kürsülerde 
temsil etmesine fırsat ve imikân vermeyecek 
madde getirilecek ve yarının ihtiyacı Parlamen
terleri de tazyik edecek, 'bir ihtiyaç olarak be
lirecek. Bugün ihtiyacı duyulmaz gibi görü
nen 'bu 'maddenin yarın 'hakiki bir ihtiyacı kar
şılar -olduğu 'bilfiil yaşanacak, hadiseler bizi zor
layacak, oraya getirecek. Siz de diyeceksiniz ki, 
bugün 'bu ihtiyaç 'belki duyulmuyor, yarın bu 
ihtiyaç duyulursa, kanunlar ihtiyaca göre ted
vin edilir, o zaman da o' ışeikilde yapılır dersi
niz ; ama bile bile 'bugünden bu eksik veya ha
talı yolda gitmenin memleket için, millet için 
ve ati için, rejim için, Parlamentonun rahat-
ealışması için, bu kişilerin burada temsiline be
nim gönlüm razı olmadığından fikirlerimi hu
zurunuzda arza çalıştım. 

Hürme'tlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 352 sıra sa
yılı (kanun teklifinin tümü üzerinde müzakere
ler bitmeden evvel komisyon söz istiyor mu 
efendim ? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir 
hususu açıklamama müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, değerli ark adaşla tını; 

Müzakere mevzuu teklif üzerinde gruplar 
adına görüşmelerini yapan 'değerli arkadaşları
mıza komisyon olarak teşekkür ve saygılarımı
zı sunarız. 
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Ancak, 'Sayın Ataiayîn dokunduğu bir mev
zuu biraz açıklığa kavuşturmak üzere komis
yon adına söz alarak huzurunuza geldim. 

Değe ili arkadaşlarını; 9 Temmuz 1961 tari
hinde halkoyuna sunulan 334 sayılı Anayasa 
Kanunumuzun geçici 11 nci maddesi, hepinizin 
bildiği gibi, yine aynı mevzuu ihtiva eden 6 
Kasım 1969 tarihinde kabul edilen kanunla il
ga edilmişti; fakat 14 Nisan 1970 tarihinde ka
bul ettiğiniz ilk değişiklik ve ilga hüküm, Ana
yasa Mahkemesine itiraz edilerek götürülmüş. 
Anayasa Mahkemesi henüz 68 nci maddede ya
pılan değişiklik ile geçici 11 nci maddeye ya
pılan itiraz hakkında karar vermeden, 14 Nisan 
1970 tarihinde 6 Haziran 1970 'tarihinde yapıla
cak kısmî Senato seçimini tanzim edecek ibir 
maddeye ihtiyaç hâsıl olmuştur. Şimdi 14 Nisan 
1970 tarihinde kabul ettiğimiz 1249 sayılı Ka
nunla biz daha evvelce halkoyuna sunulan ge
çici 11 nci maddeyi 'kaldırdığımız için, Senato 
seçimlerini tanzim eden bir geçici 11 nci mad
deyi yeniden tedvin ettik. Yeniden tedvin edi
len 11 nci madde yürürlüğe girdikten sonra 
Anayasa Mahkemesi hem 68 nci maddedeki de
ğişikliği, hem de geçici 11 nci, maddenin usul 
yönünden iptali ile meriyette kalmasını karar
laştırdı. 

Böyle olunca Aııayasaımrzda bugün iki tane 
geçici 11 nci madde var. Birisi 334 sayılı Ka
nunla ve halk oyuna sunulan geçici 11 nci mad
de; diğeri Yüce Meelisıeree kabul edilen geçici 
11 ııci madde. İşte bu geçici iki 11 nci madde
yi birbirinden ayırmak için huzurunuzdaki tek
lifin kanun başlığında mecburiyet tahtında 
«Halık oyu ile kabul edilen geçici 11 nci madde» 
tâbi il kııliaıiilımışiLir. Komisyonumuzda bu me
sele üzerinde durulmuş ise de, Sayın Sırrı Ata
iayîn da beyan buyurduğu gibi herhangi bir 
takılmaya imkân bırakmamak için meseleyi bu 
şekilde düşünerek aslı da böyle olduğu için ge
çinmiş bulunuyor uz. 

Saygılar sunanım efendini. 
SAFFET UR AL (Bursa) — Kalpaklıoğlu' 

ua cevap vermeyecek (misiniz ? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sa
yın Kalpak]loğlııîıa Komisyon olarak vereceği
miz cevap, bize Millet Meclisinden gelen metin 
ne ise, Komisyon olarak onun üzeninde durduk. 
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AncıaJk, yine Yüce Meclislerin yetkisi vardır. Cfe-
reiktiği zaman gerelkli tedbirleri almak için de 
kanunlar -çıkarabilir. 

Saygılar sunarım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Som soracağım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, komıisyon-

dan. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, yürür

lükte bulunan Anayasanın geçici 11 nci madde-
fsi hangi maddedir? Anayasa Mahkemesinin ip
tal ettiği madde midir? Yoksa halen yürürlükte 
olan eski .kamuoyu ile kabul edilen madde mi
dir? 

BAŞKAN -~- Soruyu dinlediniz, buyurun 
efendim cevap veriniz. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — İki 
geçici 11 nci madde olduğunu arz ettim. Bilisi 
«Affedilenlerin seçilme yeterliği» -başlığını ta
şımaktadır. Diğeri, «Yenileme seçiminin geriye 
bırakılması» başlığını taşım aktadır. 

Şimdi elimizdeki metinle biz ilk tedvin edi
len 11 nci madde hükmünü kaldırıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür 

ederim. 
Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilme

sine ve halik oyu ile kabul edilen geçici 11 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa Deği
şikliği teklifinin tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Şimdi maddelere geçilmesini oylaya
cağız. 

Maddelere geçilmesi hususunun oylamasını 
açuk oy usulü ile yapacağız ve 2/3 çoğunluk 
olarak 123 kabul oyu arayacağız. İtiraz yok ise, 
'kutular sıralar arasında dolaştırılarak açık oy 
işıermi yapılacaktır. 

-SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
biliyorsunuz -daha önce Millet Meclisindeki bir 
yanlışlık yüzünden geri döndü. Bu sebeple lüt
fediniz, sepet kürsüye konsun teker teker oylar 
kullanılsın. Seçimlin selâmeti bakımından kupa
ların sıralar arasında dolaştırılması yerine kür
süye (konmasının daha- isanetli olacağı kanaatin
deyim. 'Çünkü bu mevzuda Millet Meclisinde de 
bir yanlışlık, olmuştu. 

BAŞKAN — İtiraz ediyorsunuz, kupaların 
kürsüye konmasını işitiyorsunuz. Peki öyle ya
palım. 

Kupa kürsüye konularak oy kullanılacaktır, 
Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çekim
ser manaları ta-za-mmun edecektir. 

Hangi üyeden başlanacağını ad çekmek su
retiyle saptıyoruz: Sait Naci Ergin. 

(Cumhurbaşkanınca seçilen üye Sait Naci 
Ergin'den başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
VRV mı efendim? Yok. Oylama işlermi bitmiştir. 

(Oyların aynanı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 352 sıra sayılı 
Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci mad
desinin kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği 
teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan 
açık oylama sonucunu arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 131 
Kabul : 130 
Çekimser : 1 
Boş : 2 

Bu oy sonuçlarına göre mezkûr kanun tek
lifinin tümü üzerindeki müzakerelerinden son
ra maddelere geçilmesi kabul edilmiş oluyor. 

Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Anayasanın 68 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Halkoyu ile Kabul Edilen Geçici 11 nci 

Maddesinin Kaldırılmasına dair Anayasa 
Değişikliği Teklifi 

Madde . 1 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Milletvekili seçilme yeterliği : 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir. 

Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlılar, 
yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağ
men muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar 
veya yapmış sayılmayanlar ve kamu hizmetle
rinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerek
tiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giy
miş olanlar ve - taksirli suçlar hariç olmak üze
re - beş yıldan fazla hapis cezasıyle veya zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs 
gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar, milletvekili seçilemezler. 
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Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsu
baylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın se
natörler; 

Büyük Millet Meclisinden gelen teklif baş
langıçta hiç de tutarlı değildi. Adalet Partisi
nin geçen yıl şekil yönünden iptal edilen metni
nin aynen benimsenmesi gereği Yüce Mecliste 
ve ilgili gruplarda tartışıldı ve değiştirge öner
gesi ile kabul edildi. Yüce Senatoda da değişti
rilen tasarının kapsamının daha dar olması, yal
nız Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm 
edilenlere; yani eski Demokrat Partili siyasî 
suçlulara inhisar ettirilmesi, bunun dışındaki
lerin maddenin kapsamı dışında kalması öneril
miş idi. Sırası gelince bazı parlamanter arkadaş
lara da arz ettiğim gibi, Yüce Senatoya da -res
men şu hususu açıklamak ihtiyacını hissetmekte
yim. 

Yüce Parlamentonun üstünlüğüne inanıyor
sak, Türk Ceza Kanununun 146 neı maddesine 
göre mahkûm olanları. (İster Harbiyeden, ister 
Parlamentodan, ister üniversiteden kim olursa 
olsun) eşdeğer olarak kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Çünkü, Ceza Kanunundaki madde ay
nıdır. Büyük Atatürk harbiyelidir, büyük ku
mandandır; Büyük Atatürk G-azi Terbiyelidir, 
büyük öğretmendir; Büyük Atatürk Reisicum
hurdur, parlamanterdir. Bu itibarla Parlamen
toda bu suçu işlemiş olduğu farz edilenlerle ve
ya şeklen veyahut gerçek olarak tescil edilmiş 
olanlarla, Talât Aydemir misali Harbiyede bu 
suçu işlemiş olanların ve Gazi Terbiye'de de bir 
üniversiteli tarafından işlenmiş bir suçu eşde
ğer olduğunu Parlamentonun yüceliğine siyane-
ten kabul etmeniz gerekir. Aksi halde; belli ke
sime ihtilâl, primi verileceğini gözden uzak tut
mamanızı bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon 
söz istiyor. Bulunduğunuz yerden buyurunuz, 
sövleviniz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, şimdi arkadaşların bazılarında bir 
yanlış kanaat var. Anayasanın 68 nci maddesini 
değiştirmekle seçme ve seçilme hürriyetini başı
boş bırakmıyoruz, kanunlara bırakıyoruz. Ka
nunlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi seçme 
ve seçilme yeterliğini tanzim etme yetkisine, de
ğiştirme yetkisine, bunlara yeni şartlar ilâve 
etmek veyahut da mevcut şartları kaldırma yet
kisine zaten sahiptir. Şimdiye kadar Anayasa 
böyle bir değişikliği yapma yetkisini yasakla -
mış idi. Bu, Anayasanın bu maddesi değişmiş 
olmakla her şey başıboş kalacak ve kanunlara 
bu hükümler girmeyecek demek değildir. 

Konuşan arkadaşımın da bu tereddüdünü 
gördüğüm için arkadaşlara bu ciheti açıklama
yı faydalı gördüm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Refet 
Rendeci. 

Kanunun 1 nci maddesinin müzakeresi bit
miştir. Acık oyunuza sunulacaktır ve 2/3 çoğun
luk aranacaktır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Bir 
ricamız var Sayın Başkan. Diğer maddeler za
ten yürürlük maddesidir. Geçici madde de mü
zakere olmayacaktır. Onların müzakeresini de 
bitirelim, üçünü birden oylarız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz da bu 
usulle yapalım Sayın Rendeci. 

Buyurunuz okuyunuz efendim. 
(Ordu Üyesi Selâhattin Acarldan başlanarak 

oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oy kullanmamış sayın üyelerin 

istical buyurmalarını rica ediyorum... 
Oy kullanmamış sayın üye var mı efendimi. 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Anayasanın 68 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Halkoyu ile Ka
bul Edilen Geçici 11 nci Maddesinin Kaldırıl
masına dair Anayasa Değişikliği Teklifinin Bi
rinci Maddesinin oylamasının sonucunu arz edi
yorum : 

Kullanılan oy sayısı 128 
Kabul 127 
Oekinser 1 
Bos 1 
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Bu sonuçlara göre 1 nci madde kabul edil
miş bulunuyor. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, halko
yu ile kabul edilmiş olan geçici 11 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
İkinci madde bundan evvelki gibi açık oyları
nıza sunulacak ve en az 123 kabul oyu arana
caktır. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN —- Oyunu kullanmamış sayın üye
ler var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler, Anayasanın 68 nei Maddesinin 

Değiştirilmesine ve Halkoyu İle Kabul Edilen 
Geçici 11 nei Maddesinin Kaldırılmasına dair 
Anayasa Değişikliği Teklifinin 2 nci Maddesi
nin açık oylamasının sonucunu sunuyorum : 

Kullanılan oy sayısı 130, kabul 129, çekin-
ser 1, boş 1. Bu sonuçlara göre kanun teklifinin 
2 nci maddesi kabul edilmiş bulunuyor. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Anayasa değişikliği yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz al
mak isteven savın üye var mı efendim?... Olma

dığına. göre 3 ncü madde açık oyunuza sunula
caktır ve en az 123 kabul oyu aranacaktır. 

(Ordu Üyesi Selâhaeldin Acar'dan başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye
ler lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Zillerimiz bozuk olduğu için sayın grup yö
neticilerini koridordaki arkadaşlarımızı ikaz 
bakımından görev rica ediyorum. 

Oyunu kullanmamış sayın üye?.. Oy verme 
işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN —• Sayın üyeler; Anayasanın 68 
nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Halkoyu ile 
Kabul Edilen Geçici 11 nci Maddesinin Kaldı
rılmasına dair Anayasa Değişikliği Teklifinin 
3 ncü Maddesinin oylama sonuçlarını arz ediyo
rum. 

Oy sayısı 130, kabul 129, çekimser 1, boş 1. 
Bu sonuçlara göre kanun teklifinin 3 ncü mad
desi kabul edilmiş bulunuyor. 

Bu şekilde, kanun teklifinin birinci müzake
resini tamamlamış bulunuyoruz. İki defa müza
kereye tabi kanun tekliflerinden olduğu için, 
yeterli ve gerekli süre sonunda ikinci müzake
resini yapacağız. 

Sayın üyeler; gündemimizde sorular ve ge
nel görüşme bulunmaktadır. Ancak, sorulara ve 
genel görüşmeye cevap verecek olan Hükümet 
üyeleri bulunmadığından Birleşimi 11 Nisan 
1974 Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,57 

p< •tg^bg— 

IV. _ SOEULAR ¥E CSVAPLAS, 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Osman •Salikoğlu'nun, Ankara'da kamu kuruluş
ları, Bakanlıklar, İktisadî Devlet Teşekkülleri, 
Devlet bankaları, Genel MüdürlüJ^lcr ve benzeri 
kurumların ne miktar lojmanı bulunduğu ve 

soru önergesi ve Başbakan adına Metliye Bakanı 
Deniz BaijkaVrn yazılı cevabı (7/207) 

25 . 3 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 nei 
kimlere ne kadar ücretle tahsis edildiğine dair j maddesi gereğince aşağıdaki sorumun Başbakan 
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tarafından yazılı alarak cevaplandırılmasmın 
teminini saygılarımla rica ederimi. 

Sakarya Senatörü 
Osman Salihoğlu 

Soru I. — Personel Kanunu ve Anayasa mu-
vaceJh esinde personele eşit hak ve imkânlar ve
rilmesi tabiîdir. 'Hal böyle ilken yalnız Ankara' 
da kamu kuruluşları, Bakanlıklar İktisadî Dev
let Teşekkülleri ile Devlet bankaları, genel mü
dürlükler ve benzeri kurumlarda bazı personele 
menken cüzi kiralarla verilmektedir. Ankara'da 
yukarıda bahsi gecen kurum ve kuruluşlardan 
hangilerinin ne ımiktarda lojmanı bulunduğu, 
kimlere ne kadar ücretle tahsis edildiği; 

Bu lojmanlardan kaçı sosyal mesken ve kaçı 
lüks mesken niteliğindedir; 

Bunlarda oturanlardan ne vasıf aranmakta
dır? Kiraları ne 'kadardır? Bu kiralar içinde 
o dairelere ait yönetim ve yakıt giderleri kim 
tarafından ödenmektedir? Bunlardan möbleli 
olanların ne suretle ve hangi mevzuata uygun 
•olarak tahsis edildiğinin tarafıma yazılı olarak 
•bildirilmesi saygı ile rica olunur. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 8 . 4 . 1974 

Sayı : 3121-779/3/74.Şb. 
4 Ks. 1 Md. 7232 

Konu : Ankara'daki 
çeşitli kuruluşlara ait 
lojmanlar Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 25 . 3 . 1974 gün ve Genel Sek. 

Kan. Md. 7/207 sayılı yazıları. 
b> Başbakanlık Kan. ve Kar. Tet. Ds. Bşk. 

1 . 4 . 1974 gün ve 77-373-1949 sayılı yazıları. 
''Cumhuriyet Senatosu 'Sakarya Üyesi Sayın 

Osiınajı Salihoğlu tarafından Sayın Başbakana 
yöneltilen, ve Ankara'da Kamu kuruluşları, Ba
kanlıklar, İktisadî Devlet 'Teşekkülleri, Devlet 
Bankaları, Gehel Müdürlükler ve benzeri ku
rumlara ait lojmanlarla ilgili bulunan yazılı so
ru önergesi, Sayın Barbakan adına Balkanlıği/m-
ca incelendi. 

4626 sayılı Kanuna dayanılarak Ankara'da-
ki Namık Kemal Mahallesi Memur konutları dı
şında, genel, katma veya özel bütçelerden ve 
Bakanlığımızın idare, malûmat ve muvafakati 
dışında yaptırılmış olan lojmanlar hakkında 
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I ilgili dairelerden dokümanların toplanmasına 
tevessül edilmiş olup alınacak bilgiler 'sonradan 
sunulacaktır. 

Önergede değinilen bakanlığımla ilgili ve 
I memur meskenleri inşası hakkındaki 18.7.1944 

gün ve 4626 sayılı Kanuna göre yaptırılan An
kara Namık Kemal Mahallesindeki memur ko
nutlarına ait bilgiler aşağıda arz edilmiştir. 

1. — Halen Namık Kemal Mahallesi adını 
I taşıyan (Saraçoğlu) ve 434 daireyi kapsayan 8 
I ayrı tipe göre yapılmış 75 apartmandan ibaret 

olan maihallede, yapımından bugüne kadar çe
şitli derecedeki genel bütçeye giren memur ve 
subaylar, aileleri ile birlikte oturmakta ve ko
nutlar mezkûr kanunun 5 inci maddesine daya
nılarak Bakanlar Kurulunca kabul olunan «Me-
•nıur Konutları Yönetmeliği» hükümleri daire
sinde Bakanlığımca yönetilmektedir. 

Bu mahalledeki 434 daire bakanlıklar itiba
riyle 1946 yılında kontenjanlara ayrılmış olup, 
her kontenjan hakkında tahsis kararları «Me
mur Konutları Yönetmeliği» hüküımlerine göre 
ilgili bakanlıkların ev dağıtım komisyonları ta-

J rafından verilmekte ve Başbakanlıkta kurulu 
j komisyonun oluruna sunulmaktadır. 

Tahsislerde, yüksek veya az maaşlı olmaları
na bakılmaksızın kanun ve yönetmelik esasları 
dahilinde her dereceden memur faydalananalk-

I tadır. 
I 2. — «Meimur Konutları Yönetmeliği» n'e gö

re, kaloriferli olan bu dairelerden metrekare 
esası üzerinden aylık 467,11 lira ile 1 098,23 lira 
arasında bir kira alınmaktadır. 

3. —• Mevcut binaların, olağan kullanılma
sından doğan (cam, musluk, ve badana gibi) 
küçük çaptaki ıslahlar dışındaki bakım ve ona
rımları Hazinece yapılmaktadır. 

Ayrıca su, elektrik, ve havagazı tesisatı bu
lunan söz konusu mahalle, kaloriferle ısıtılmak
ta ve Memur Konutları Yönetmeliği gereğince 
yakıt bedeli gerçek metrekare esası üzerinden 
hesabedilmeikte ve kira bedeli ile birlikte konut -

I ta oturan memurun aylığından peşin olaraik tah
sil edilmektedir. 

4. — Bu mahallede möbleli konut mevcut 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Deniz Baykal 

J Maliye Bakanı 
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Anayıasanm. 68 nci maddesinin depştirilmesine ve halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği teklif inlin maddelerine geçilmesine dair açık loylama sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 

" Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Maeit Zerera 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 131 

Kabul edenler : 130 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 49 

Acık üyelikler : 4 

[Kabıâ edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet. Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İrikaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yasar Gülez 
AlâJeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Öz çetin 
Safa. Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı E sat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğajn 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküeük 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıca 
Ahmıet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigi] 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR, 
Halil Özıııeıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Öznıumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ha m di Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğtu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mebmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Meınteseoğlu 
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MUŞ 
İsmail İlhan 

NEYŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtikı Bayikal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak (İA.) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai Ol^an 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder Öztekin 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzımı İuelbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

[Çekinser] 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bek at a 

[Oya katılmayanlar] 
| ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
(İ. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelıioğlu 
''(»O 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal (I.) 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Ora'l Karaosımanoğlu 
Ruhi Tunakan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal (İ.) 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Tunceli 1 

Yekûn 4 

— 12 • 9 — 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Naiım Talû 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

' SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
iri a •* ı ~m • 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oühat ALpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Faruk Gürler 
Sabahattin Özbelk 
Tayfur Sölkmeın 
Halil Tunç 
Bahriye Üço'k 
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Anayasanın 68 nci nıaddesinin değiştirilmesine ve halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği teldi finin 1 nci maddesinin açık oylama sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfr evi 

AMASYA 
Macit Zer>en 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş . 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şeraf ettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 52 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kararan İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâieddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celcâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
İ Ömer UTeuzal 

Hasan Ergeçen 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fa kili Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Öznıumcu 

MALATYA 
Nurettim Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersaıı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
llyas Kara öz 
Haldun Melıteşeoğlu 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Belkiır Sıtkı Baykal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya G-ökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür s o y t r a k 
( t Â) 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Mehmet Özgün eş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder Öztekin 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İneheyiı 

SİVAS 
Âdil Alt ay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil B alkış 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feıid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

[Çekinser] 

ANKARA 
Hıfzı Oğıii i Bekata 

[Oya katılmayanlar] 

AYDIN 
Halil Goral 

ÇANKIRI i 
Gürhan Titrek | 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(t. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim liazerdağ'lı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlıı 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal (İ.) 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 

[Açık üy 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Tunceli 

Yekûn 
••»• ^ > c 

(Başkan) 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay (L) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bsk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Ham d i Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tıınakan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

elikler] 

i 
1 
1 
1 

4 

< » • • < -

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Özer Dert»il 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Yahap Güveme 
Mehmet İzmen 
Naiim Talû 

ORDU 
Şevket Koksal (1.) 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcu oğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiîhat Alpan 
Se'lâhattin Babüroğlu 
Hayıri Deııeır 
Faruk Güller 
Sabahattin Özbeik 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 
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Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve halkoyu ile kalbul edilen geçici 11 nci maddesinin 
kaldınlmasıına idair Anayasa değişikliği teklifinin 2 nci maddesinin açık oylama sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tuııçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaelı-
oğhı 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Maeit Zereıı 

ANKARA 
Turhan Kapan]] 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Serafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Delâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : 1 
Oya katılmayanlar : 50 

Acık üyelikler : 4 

[Kabıd edenlerj 

Raif Eriş 
Gemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Al â'ed din Yılm a zt ürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yakuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Eırtuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğiu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeeen 
Ömer Ucuza] 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıeoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lût'fi Bilgen 
Talip) Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belüi 
Rahmi Er dom 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyi'az 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırın Atalav 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıca 
Ahmet Nusr.*et Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaiklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hanıdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Meinteşeoğlıı 

MUŞ 
İsim a il İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Belidir Sıtlkı Baykal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 

Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Ychbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
( t Â) 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder Öztekin 
AFYON KAR AHİ SAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzını Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 
Zihni! Betil 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağamoğlu 
Reşat Zal'oğlu 

UEFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid M elem 

YOZGAT 
Yeli Uvar 

[ÇekinserJ 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bek at a 

[Oya kahlmayanlar] 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
CORUM 

M. Şev'ket Öz çetin 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
(i. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreTioğlu 
OB.) 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğiu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal (İ.) 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 

Ali Oğuz 
İZMİR 

Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şamiloğiu 

KÜTAHYA 
Osman Albay pak 

MANİSA 
Doğan Barutçu oğlu 
Orai Kara o sim a ıı oğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 
Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Tunceli 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestile! 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Yahap Güveme 
Mehmet İzmen 
Nailm Talû 
Bahrive Ücok 

ORDU 
Şevket Koksal (İ.) 

SAMSUN 
Fevzi' Geveci 

SİYAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Llocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

C UMHURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiıhat Aip,an 
Selâhattin Babüroğlıı 
Hayi'i Denıeır 
Faruk Gürler 
Sabahattin Özbeık 
Tayfur Sö'kmeın 
Halil Tunç 

Yekûn 

— 133 -



C. .Senatosu B : 44 9 . 4 . 1974 O : 1 

Anayasanın 68 noi maddesimin değiştirilmesine ve halkoyu ile kabul ©dilen geçici 11 nci madldesimin 
kaldırılnmsma (dair Anayasa değişikliği teklifinin 3 ncü maddesinin açık oylama sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Oeleıbi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet S im ay 
Haydar Tunekanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldî 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAE 
M. Kâzını Kara ağaçlı -
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şen-ocak 

AĞ El 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKAEA 
Turhan Kapan!ı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Sera f ettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 184 
Oy ver inler : 130 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 50 

Açık üyelikler : 4 

[Kabıâ ede?ıler] 
BALIKESİR 

Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettiıı İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
AlâJecldin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İma de 11 in Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 

;' Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Eırtuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğiu 

— 12 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
T alil* Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Bıelül 
Rahmi Erdejm 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğaıı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ' Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MAEAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

14 — 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligi'l 
Hüseyin Kaipaklıoğlıı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIEŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ferzi Halıcı 
Fakih Özlen" 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet» Öz mumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham eli Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mebmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Meiıteşeoğlu 

MUŞ^ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki A ta sağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
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RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA. 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN" 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
(İ. Â) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder Öz tekin 

ANKARA 
Turgut Cetbe 

AYrDIN 
Halil Goral 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevîdiet Ay kan 
Zihnî Betil 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat' Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Çekinser] 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

[Oya katılmayanlar] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(İ. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal (İ.) 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bş'k. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamil oğlu 

KÜTAHYA 
Osmau Albayrcık 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
O r a 1 K ara o sim a no ğlu 
Ruhi Tuna kan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Kudret Bayban 

ORDU 
Şevket Koksal (İ.) 

[Açık üyelikler] 

Mehmet Ali Pestile! 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Fethi Oelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Naiım Talû 
Bahriye Üç ok 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Faruk Gürler 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 

Ankara 
istanbul 
Konya 
Tunceli 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 4 . 1974 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatoya Malatya Üyesi 
Hamda Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzalin 30 Ocak 1972 tarihin. Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaea'nm, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü yorusu (6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'm, hâkimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü soruyu (6/29) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yücenin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/3.1) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 

basıtırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/32) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, mahkeme tutanakları ile ya
pılan iddia ve haberlere dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/26) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif 
uçak kazasına dair, Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/27) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaşin, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kökeriin, Sosyal Sigortalar Kurumunun için
de bulunduğu duruma dair Senato araştırması is
teyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi- Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 



5. — Cumhuriyet Senatsou Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğaıı'm yurdumuzdaki enerji darlığının nedenle
ri! ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
mayı isteyen önergeleri (10/6) 

' 6 . — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi-
Hamdi Özerin, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyeyi 
Yiğit Köker'in Kızılay altgeçıidi ve çarşı yapımı-
inşaatma dair Senato Araştırmayı isteyen öner
gesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 ncd ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ra (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

I raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14 . 3 . 1974) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
j Hüsnü Dikeeligirin, Millî Eğitim Bakanlığının 

7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması (isteyen önergesi 
(10/10) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğiıvnun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

X I . Anayasanın 68 nei maddesinin de
ğiştirilmesine ve halk oyu ile kabul edilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına dadr Ana
yasa değişikliği teklifinin Millet Meclisıince ka-

j bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/67; C. Senatosu : 2/71) (S. Sayısı : 
3~2) (DaSıtma tarihi : 4 . 4 . 1974) 



Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve Halk Oyu ile 
Kabul Edilen Geçici 11 nci Maddesinin Kaldırılmasına dair Ana
yasa değişikliği Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2 /67 ; C. Senatosu : 2 /71) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 19) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 4 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 190/6662 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mila t Mleclsiiiıün !2 . 4 . 1974 t a r i h i 60 İnci Bir leşilmjinıdie öncelikle göriişiileDdelk: açık oyla [k&bul 
edilen, Anayasanın 68 nci miaddösinin değişıt&rilan esinle "vte 'halk oyu ilie IkSaibul ödÜÜeln gteçfici 11 nci 
jmadjdesinliin ikaldmlımiasnDa dair Amayajsıa dleğişiükliği ibeMifi, dosyası üe birlikte sunulamııştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 16.1.1974 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
26, 27. 3; 2,4. 1974 tarihli 57, 58 ve 60 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 19) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 3 . 4 . 1974 

Esas No. : 2/71 
Karar No. : 2 

Yüfesek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 Nisan 1974 tarihli 60 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve halk oyu ile kabul edilen geçici 
11 nci maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
2 Nisan 1974 tarihli ve 190 - 6662 sayılı yazıları ile Cumhuriyeıt Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, havalesi uyarınca Komisyonumuz Gelen Kâğıtlarına alınmış ve Komisyonumuzun 3 Nisan 
1974 Çarşamba günkü olağan toplantısı gündeminin Başkanlık sunuşları maddesinde Komisyona 
arz edilmiş ve Komisyon üyelerimden Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ueuzal tara
fından gerekçeli olarak verilen önergenin kabul edilmesi üzerine Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınarak Komisyonumuz görüşmelerine konu kılınmıştır. 
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I - Teklif, 9 Temımuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 

maddesi metninde yer alan «affa uğramış olsalar da» hükmünün, madde metalinden ve işbu hü
küm ile ilgili, Anayasanın halk oyu ile kabul edilmiş olan geçici 11 nci maddesinin de Anaya
sa metnıiındeın çıkartılmasını öngörmektedir. 

Hatırlanacağı üzere, Anayasanın 68 nci maddesi metninde yer alan işbu hüküm ile, Anayasa
nın halk oyu ile kabul edilip mezkûr hüküm ile ilgili geçici 11 nci maddesi. 6 Kasım 1969 tarihli1 

ve 1181 sayıîlı Anayasa değişikliği ile Anayasa metninden çıkartılmış ancak, söz konusu Anayasa 
değişikliğinin Millet Meclisindeki oya sunuluş biçimi Anayasaya uygun görülımeyerek, Anaya
sa Mahkemesinin 16 Haziran 1970 tarihli ve 1970/1-31 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve yine 
Anayasa Mahkemesinin 19 Ekim 1970 tarihli ve »esas 1970/40; Karar 1971/73 sayılı kararı sonu
cu Anayasanın halk oyu ile kabul edilmiş olan geçici 11 nci (maddesinin hiçbir kesinti olmaksı
zın Anayasa metnindeki yerini muhafaza edip yürürlüğünü sürdüreceği kabul edilmiş ve böylece 
Anayasa değişikliği gerçekleştirilememişti. 

İşbu Anayasa değişikliği teklifi ile, ittifakla benimsenen mezkûr Anayasa değişikMği gerçek
leştirildiği gibi, Anayasa metninde yer alan, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının, yukarıda açıklanan sonuçtan doğan, halk oyu ile kabul edikniş geçici 11 nci 
maddesi ve yine 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 Ni
san 1970 tarihli 1254 sayılı Anayasa değişikliği ile kabul edilmiş geçici 11 ııcd maddesi gibi, za
man içinde ve hadiseler nedeni ile ortaya çıkan düzenleme 'hatası da, bertaraf edilebilmiş ola
caktır. 

Arz edilen Anayasa düzenlemelerini ihtiva eden teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ııcü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul cdilmiştir.-
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
•Samsun Eskişehir Malatya Adıyaman 

R. Rendeci Ö. Ucuzal N. Akyurt S. Turanlı 
Toplantıda bulunamadı. 

Ankara Amasya Artvin Bursa 
T. Kapanlt M. Zer en R. Kocaman Ş. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hatay İstanbul 
F . Celikbaş N. Erim M. Deliveli A. Peker 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. (Vefat etti) 

• İstanbul Tabiî Üye İstanbul 
F. Hakkı Esatoğlu M. Ataklı R. Erdem 

C. Senatosu (S. Sayısı : 352) 



_ 3 — 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci maddesinin 

kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği teklifi 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
saiyılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

b) Milletvekili seçilme yeterliği: 

Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her Türk 
milletvekili 'seçilebilir. 

Türkçe okuyup yazıma bilmeyenler, kısıtlılar, 
yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağ
men muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar ve
ya yapmış sayılmayanlar ve kamu hizmetlerinden 
yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren bir 
suç'tan dolayı kesin 'olarak hüküm giymiş olanlar 
ye - taksirli suçlar hariç olmak üzere - beş yıldan 
fazla hapis cezasryle veya 'zimmet ihtilas, irtikâp, 
rüşyet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz -kızartıcı 
'suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş 
olanlar, milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve assubay-
lar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar 
ve seçilemezler. 

MADDE 2. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, halko
yu ile kabul edilmiş olan geçici 11 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Anayasa değişikliği yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair Anayasa değişikliği teklifi 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 352) 
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