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I. — GEÇEN TU: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun 
teklifinin maddeleri kabul olundu, tümü açık oya su
nuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul olunduğu bil
dirildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi 
onaylanarak maddeleri ve tümü kabul olundu. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci mad
desi ile aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 
1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek 
geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylana
rak, maddeler ve tümü kabul olundu. j 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın İmar ve İskân Bakanlı
ğında çalışan bir müfettişe dair yazılı soru önergesi. 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/369) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Kâğıthane Belediyesine, 

Tasarılar 
1. — 1475 sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının değiştiril
mesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : 1/136; C. Senatosu : 1/362) (Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 2'şer gün) 

2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/135; 
C. Senatosu : 1/363) (Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarına) (Müddet : 2'şer gün) 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec-

— 2 

TANAK ÖZETİ 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Refet 
Rendeci'nin, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan alınacak beşer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

1 . 7 . 1975 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

î Bahriye t)çok 

âfet işlerinde sarf edilmek üzere gönderilen 18 mil
yon liraya dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/370) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se 
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Kâğıthane Belediyesine 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/371) 

lisi : 1/286; C, Senatosu : 1/364) (Sosyal İşler ve Büt
çe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 2'şer gün) 

4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/287; 
C. Senatosu : 1/365) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 
(Müddet : 2 gün) 

Raporlar 
5. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği

tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 2/250; C. Senatosu : 2/85) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) 

6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 

SORULAR 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 506) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) 

7. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihrtyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devre-

GELEN KÂĞÎ 

Rapor 

1. — 1475 sayılı iş Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

yürürlükten kaldırılması, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının değişti-

Rapor 
1. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci mad

desinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

Tasan 
1. — 926 sayılı Türk Siljhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna 

BAŞKAN — 71 nci Birleşim için yoklama yapıla 
çaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 71 nci Birle

şimi açıyorum. 

dilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı 
silâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporlar (M. Meclisi : 1/238; C. Stnatosu : 1/356) 
(S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 1 .7.1975) 

[TLAR'A EK 

rilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal îşler ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/136; C. Sena
tosu : 1/362) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/135; C. Senatosu : 1/363) (S. Styısı : 509) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 7 . 1975) 

ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : î /291; C. Senatosu : 1/366) (Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 

Sayın üyeler, gündem dışı konuşma istemleri var
dır. Ancak, konuşacağımız kanun teklif ve tasarıları
nın çokluğu ve önümüzdeki sürenin de azlığı nede
niyle gündem dışı konuşma istemlerini yerine getire
meyeceğimi sayın üyelere arz ederim. 

GELEN KAĞITLAR'A EK 

GELEN KÂGITLAR'A EK 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğiu 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 

III. — YOKLAMA 
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Yarın, yani 2 Temmuz 1975 Çarşamba günü saat 
15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top-

1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M .Meclisi : 1/301; C. Senatosu : 1/360) (S. Sayısı : 
503) (Dağıtma tarihi : 27 . 6.1975 (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görüşülecek 
işler» kısmında yer alan, «1868 sayılı 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» nın, önemine ve müs
taceliyetine binaen, gündemdeki diğer işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge gereği olarak 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının müzakeresine geçi
yoruz. Sıra sayısı 503. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 

Komisyon raporunun ve bütçe maddelerinin ge
rekçelerinin okunup okunmamasını oylarınıza suna
cağım. Okunmasını isteyen sayın üyeler işaret buyur
sunlar... Okunmamasını isteyenler... Okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1868 sayılı 1975 yıb Bütçe Kanununa bağlı (A) ve 
(R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakan
lığı kısmının ilişik cetvelde gösterilen tertiplerine 
(5 740 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

(1) 503 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

lantısı yapılacaktır. Sayın üyelere saygı ile duyuru
rum. Gündeme geçiyorum : 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
Üye?.. Yok. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Program Açıklama Eklenen 

(A) 
Millî Savunma Bakanlığı 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi 5 740 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
nun Cumhurbaşkanlığı kısmındaki (R) işaretli cetve
lin 150 Fazla çalışma karşılıkları formülü aşağdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

150 Fazla çalışma karşılıkları : 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi personelinin çalışma 
özelliği dikkate alınarak normal mesai saatleri dışın
da görev yapmak durumunda bulunan 1 ilâ 15 nci 
derecedeki personele, bir yıllık fazla çalışmalarına 
karşılık olarak, iki aylık maaş tutarını geçmemek 
kaydı ile, Genel Sekreterin tespit edeceği esaslara göre 
yapılacak toptan ödeme ile devamlı çalışma ücretleri 
yönetmelik hükümlerine göre bu harcama kaleminden 
ödenir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı?.. İkinci madde üzerinde söz 
almak isteyen sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İkinci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihine yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı?.. Yok. 3 ncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü made üzerinde söz isteyen sa

yın üye var mı?.. Yok. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 4 — 



C. Senatosu B : 71 1 . 7 . 1975 O : 1 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuryeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
Ek Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/261; 
C. Senatosu : 1/357) (S. Sayısı : 504) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler kıs
mının 2 nci sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasına Ek Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının öne
mine ve müstaceliyetine binaen gündemde mevcut di
ğer işlere takdimen ve öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini saygılarımla rica ederim. 

Kâmran İnan 
Bitlis 

Dışişleri Komsiyonu Başkanı 

BAŞKAN — 504 S. Sayılı kanun tasarısının önce
likle görüşülme teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

504 S. Sayılı kanun tasarısının ivedilikle görüşül
me teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun ve kanun maddelerinin oku
nup okunmamasını oylarınıza sunacağım. Okunması
nı isteyen üyeler işaret buyursunlar... Okunmasını is
temeyenler işaret buyursunlar... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun tasarısının görüşülmesinde Hükümeti, 
Dışişleri Bakanlığını temsil etmeye ve gerekirse Dış
işleri Bakanı adına söz almaya Bakanlık Yuva Dairesi 
Reisi Tahir Şentürk görevlendirilmiş bulunuyor ve 
kendileri Hükümet sırasında yerlerini aldılar ve ko
misyon da yerlerini aldılar. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 504 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhu
riyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Avusturya Cumhuriyeti arasında yapılan 12.10.1966 
tarihli Anlaşmanın bazı madelerinin değiştirilmesi ve 
bu Anlaşmaya bazı maddeler eklenmesine ilişkin 
6 . 8 . 1974 tarihli Ek Anlaşmanın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci made üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

3. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devre
dilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı 
silâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/356) 
(S. Sayısı : 507) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

1 . 7 . 1975 tarihli gelen kâğıtlarda bulunan, Si
lâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç faz
lası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi ve
ya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı 

(1) 507 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

5 — 
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kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine ilişkin kanun tasarısının; önemi, ma
hiyeti ve savunma sanayiini geliştirmek bakımından 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme zorunlu
luğu ile acele ihtiyaç duyulan silâhın satınalınması im
kânlarının sağlanması konusu dikkate alınarak, 48 sa
atlik süre bekletilmeden gündeme alınarak gündem
deki bütün diğer işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Van 

Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — 507 S. Sayılı kanun tasarısının gelen 
kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

507 S. Sayılı kanun tasarısının öncelikle görüşül
mesi teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

507 S. Sayılı kanun tasarısının ivedilikle görüşül
mesi teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunmasını 
isteyen sayın üyeler... İstemeyen sayın üyeler... Ko
misyon raporu ve madde gerekçelerinin okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç faz
lası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi 
veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı 
kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 

madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı 

Madde 1. — 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro 
dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, mühim
mat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasal tutum ve 
çıkarlarına aykırı olmamak şartıyle gereğinde dost ve 
müttefik devletlere : 
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1) Bağışlanmasına, 
2) Değerinden az bedel karşılığında yardım ola

rak verilmesine, 
3) Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına 

verilmesine, satılmasına yeva uyuşulacak bedel karşılı
ğında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp gücünü artır
mak amacı ile silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, 
teçhizat, araç ve gereçlerle değiştirilmesine, 

c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmat satışın
dan veya düşük bedelle yardım olarak verilmesinden 
sağlanacak tutarların bir taraftan bütçeye gelir, diğer 
taraftan karşılıklarının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
harp sanayiini geliştirmek veya yukarıda sayılan mal
zemeyi tedarik etmek amacıyle kullanılmak üzere 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir 
bölüme ödenek kaydı için Maliye Bakanlığına yetki 
tanınmasına, 

Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Madde 2. — Silâh, mühimmat, mühimmat aksa
mı, teçhizat, araç ve gereçlerin kadro dışı olduğu ve
ya ihtiyaç fazlası bulunduğu Genelkurmay Başkanlı
ğınca belirlenir. 

1 nci madde kapsamına giren işlemler sonuçlandı
rılmadan önce Genelkurmay Başkanlığının görüşü 
alınır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Çerçeve 1 nci maddeyi, madde 1 ve madde 2 ile 
beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanuna aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

Ek madde — Bu kanun uyarınca elde edilecek 
ödenek kaydolunan tutarlara dayanılarak gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye Millî Savunma 
Bakanı yetkilidir. 

Ancak, bu suretle gelecek yıllarda ödenmek üzere 
yüklenime bağlanacak işlerin tamamının karşılığı yük-
lenimin yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı tu
tulur ve ertesi yıllarda yerine getirilecek yüklenimin 
karşılıkları, saklı tutulan ödenekten, yılı içinde har
canmayan miktarlar ertesi yıllara devir suretiyle öde
nir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının lehinde, aleyhinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oya sunulacaktır. 

4. — 20 . 6 . 1971 tarih ve 1750 saydı Üniversite
ler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Genç
lik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 2/249; C. Senatosu : 2/86) (S. Sayısı : 
498) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler 

Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin bir an önce kanunlaşmasına yarar gö
ren Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
da karar altına almıştır. 

Teklifin gündemdeki bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunun, Genel Ku
rulun tasviplerine saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — 498 sıra sayılı kanun tasarısının ön
celikle konuşulması teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

498 sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle konuşul
ması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Efendim, Hükümet temsilcisi olarak Sayın Kâmil 
İnal ve Sayın Yüksek Öğretim Genel Müdürü Nazmi 
Yıldız'dan birisinin lütfen Hükümet sıralarında yeri

ni almasını rica ediyorum. Hükümet yok mu efen
dim? Hükümet temsilcisi yok mu efendim?.. Yok. 

Kanun teklifini tehir ediyoruz efendim. 

5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/209: C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 
506) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri

yeti Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
19 . 6 . 1973 gün ve 1742 sayılı Kanunun Anayasa 
Mahkemesince biçim yönünden iptali sonucu mevzu
atta meydana gelen boşluğun doldurulması amacı ile 
hazırlanıp 29 . 11 . 1974 gününde Türkiye Büyük Mil
let Meclisine takdim olunan «171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» Millet 
Meclisince müzakere edilip, yüce Senatoya gönderil
miş, Başkanlıklarınca teşkil olunan Geçici Komisyon 
tasarı üzerindeki incelemelerini ikmal edip, tasarıyı 
Genel Kurula sunmuş, tab edilen tasarı Sayın üyele
re dağıtılmış bulunmaktadır. 

Mevzuatta meydana gelen boşluğu doldurmak, 
Anayasa ile güvence altına alınan Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşü Hürriyetinin Anayasanın esprisine uy
gun biçimde kullanılmasını sağlama yönünden ve 
özellikle yurdumuzun bugün içinde bulunduğu şart
lar açısından büyük bir önem kazanan tasarının bir 
an önce kanunlaşması Hükümetimizce zarurî görül
mektedir. 

Bu zaruretle gelen kâğıtlar'dan gündeme alınarak, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 45 ve 46 nci mad
deleri gereğince tasarının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — 506 sıra sayılı Kanun tasarısının 
«Gelen Kâğıtlar» dan Gündeme alınması teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar.. 

(1) 506 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

_ 7 _ 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 206 diyor
sunuz Sayın Başkan, yanlış oldu. 

BAŞKAN — 506 dedim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dediniz; 

ama Sayın Başkan, kanun ismi nedir, onu da söyle
yin ki, anlayalım.? 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim; 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Hakkında
ki Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisinde kabul olunan metni. 

Sayın Gündoğan daha evvel öncelik ve ivedilik 
isteyen önergede kanun ismi zikredilmiş olduğu için 
bendeniz tekrar etmedim. Şimdi arz etmiş oldum 
efendim. 

Şimdi bu 506 sıra sayılı kanun tasarısının evvelâ 
«Gelen Kâğıtlar» dan Gündeme alınması teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

506 sıra sayılı kanun tasarısının öncelikle konu
şulması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

506 sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle konuşul
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Hükümet, Sayın Asiltürk; Komisyon, Sayın Ren-
deci ve Sayın Tuna yerlerindeler. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy
larınıza sunacağım. Komisyonu raporu ve madde ge
rekçelerinin okunmasını isteyen sayın üyeler işaret 
buyursunlar... Okunmasını istemeyen sayın üyeler 
işaret buyursunlar.. Komisyon raporu ve madde ge
rekçeleri okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Recai 
Kocaman. Grup adına başka söz almak isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Buyurun Sayın Kocaman, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına, tasarının tümü üzerinde. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti Hakkında Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
19 . 6 . 1973 tarih ve 1742 sayılı Kanunun, Grupu-
mun mensup olduğu parti yetkililerince Anayasa 
Mahkemesi nezdinde açılan dava sonucunda, Anaya

sa Mahkemesi; dava konusu maddelerin dışında ka
lan diğer maddeleri de içermecesine 1742 sayılı Ka
nunla ana kanun olan 171 de yapılan bütün değişik
lik hükümlerini iptal etmesi üzerine yasalarımızda 
bir boşluk husule geldiği aşikârdır. Bu boşluğun dol
durulması amacıyle zamanın Hükümeti tarafından bir 
tasarı sevk edilmiş; bu tasarı Millet Meclisinin İçişleri 
ve Adalet Komisyonunda bazı değişikliklere uğradık
tan sonra, Millet Meclisi Genel Kurulunda da bun
ların dışında ayrıca değişikliklere maruz kalmış ve 
Millet Meclisince kabul olunan metin Cumhuriyet 
Senatomuzun Geçici Komisyonunca bütün hüküm
leriyle aynen benimsenmiş ve bu defa karşımıza çık
mıştır. 

İşte bu yasa ile ilgili Grupumun görüşlerini kısa
ca belirtmek üzere huzurunuzdayım. Sözlerimin ba
şında bütün arkadaşlarımı saygı ile selâmlarım. 

1742 sayılı Yasanın hükümlerini Anayasa Mahke
mesi biçim yönünden iptal etmiştir. Oysa ki bu Yasa
nın bazı önemli maddeleri aleyhine ikame ettiğimiz 
davada konunun esasiyle ilgili Anayasaya aykırılık id
diaları serdetmiştik; ancak, Anayasa Mahkemesiyle 
ilgili yasanın hükmü gereği biçim yönünden iptal edil
dikten sonra Yüce Anayasa Mahkemesi esasa girme
miştir ve bu nedenledir ki aslında Anayasaya aykırı 
bulunan 1742 sayılı Yasada yer alan hükümlerin es
ki şeklinden daha da Anayasaya aykırı şekli bu de
fa huzurumuza gelmiştir. 

Maddelere ve teferruata girmeden peşinen arz 
edeyim ki; huzurunuza gelen şekliyle, Yüce Senato 
çoğunluğu takdirini kullanıp da bu öneriyi yasalaş-
tırdığı takdirde, Grup olarak, Parti olarak yine Ana
yasa Mahkemesine gitmeğe mecbur kalacağız ve üzü
lerek söyleyeyim ki, Anayasaya açık aykırılık nede
niyle yeni boşluk doğacaktır. 

Böyle, bir bakışta Anayasaya aykırılığı gözüken 
hükümler niçin getirili? Grup olarak bunu anla
makta güçlük çekeriz. Adeta «Anayasa ile tersleş
mek itiyat haline getirilmiştir» desek, biraz sert bir 
hüküm olur; haydi yine de dememeğe çalışalım. 

Örnek olarak arz edeyim, maddeye sıra gelince 
daha etraflıca arz edeceğiz, fakat görüşmekte oldu
ğumuz yasanın çerçeve 3 ncü maddesiyle 171 sayılı 
Yasaya eklenmek istenen bir 9 ncu madde, özellikle 
bu maddenin üçüncü fıkrası içinde yer alan bir cüm
le vardır; 

«Hükümet komiseri, toplantının devamını imkân
sız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak sözle 
veya fiille saldırılı bir şekilde alması halinde toplan-
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tiyi dağıtmaya yetkilidir» diye bir hüküm konulu
yor. 

Anayasamızın 10 ncu maddesi, temel hakları, nite
liği ve korunması itibariyle hükümlere bağlamış, 11 
nci maddesi temel hak ve hürriyetlerin özü, sınırlan
ması ve kötüye kullanılması hükümlerini ilk fıkrası 
ile, üçüncü ve müteakip fıkralarında düzenlemiş, 11 
nci maddenin ikinci fıkrasında genel ilke olarak; «Ka
nun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz» 
hükmünü vazetmiştir. 

Şimdi örnek olarak zikrettiğim; «Hükümet ko
miseri toplantının devamını imkânsız kılacak ve ge
nel sükûn ve düzeni bozacak sözle veya fiille saldı
rılı bir şekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yet
kili kılınır» şeklinde konmuş olan hükmü Anayasa
nın 11 nci maddesiyle bağdaştırmaya özel gayret gös
tersek de bunda başarı sağlayamayız. Zira, getirilen 
hüküm, Kanunda, Anayasada yazılmış olan toplantı 
hakkının özünü ihlâl eden bir hüküm niteliğindedir. 

Her ne kadar Anayasamızın 28 nci maddesinin 
ikinci fıkrası, bu hak, yani toplantı ve gösteri yürüyü
şü hakkı; «Ancak kamu düzenini korumak için ka
nunla sınırlanabilir» şeklinde hüküm taşıyor ise de, 
örnek olarak zikrettiğim hüküm kamu düzenini ko
rumak amacı ile bir kanunla sınırlama değil, hakkın 
özünü ortadan kaldırmaya yol açma niteliği taşımakta
dır. 

Hükümet komiseri ve temsil etmekte olduğu Dev
let gücü, toplantıya yapılacak saldırılan önlemeye, 
toplantıların yasa sınırları içinde devam ve sonuçlan
masını sağlamaya mecburdur. Hükümet komiserine, 
sözle veya fiille yapılan saldırı sonucunda, toplantı
nın devamını imkânsız kılacak bir durum hasıl olduğu 
takdirde toplantıyı dağıtabilirsin, yetkisini vermek 
toplantı hürriyeti esprisi ile hiçbir zaman bağdaş
maz. Hüsnüniyetli olmayan bir Hükümet yetkilisi 
veya bilgisi yeterli olmayan bir Hükümet komiseri 
mümkündür ki yasal toplantıları bu gerekçenin altına 
sığınarak dağıtmaya kalkışacaktır. 

Oysa ki; Hükümetin görevi, tekrar söylüyorum, 
yasal toplantıyı dağıtmak değil, o toplantının sükû
net içinde, herhangi bir tecavüze uğramayacak şekil
de ve bu tecavüzleri defetmecesine toplantının sonuç
lanmasını sağlamaktır. Toplantıyı dağıtması sonucu
nu ortaya koyma yetkisinin Hükümet komiseri diye 
yetkilendirilen sıradan bir memura verilmesinin arz 
ettiği tehlike ve Anayasal hakkın herhangi bir Dev
let memuru niteliğindeki bir memurun iki dudağı ara
sından çıkacak cümleden ibaret takdir hakkına tabi 
tutulmasının vahametini gözönüne sermek isterim. 
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I Maddelere sıra geldiği zaman önümüzdeki madde
lerin değiştirilip anayasal esaslara uygun hale gelmesi
ni sağlamak amacı ile sunacak olduğumuz önergeleri 

I izah ve müdafaa etme sırasında arz edecek olduğu
muz gerekçelerle bunun dışında, daha başka, Anaya-

I saya aykırı konulara da, tehlikeli hükümlere de işa
ret edeceğiz. Bunu örnek olarak verdim. 

Tümü hakkındaki şu kısa konuşmamla işaret et
mek istediğim noktayı özetleyip huzurunuzdan ayrıl
mak isterim. 

Aslında 171 Sayılı Kanunun üzerinde yapılan de-
I ğişikliğin Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edil

mesi üzerine bir boşluk doğmuştur. Bunun doldurul
ması doğaldır, gereklidir. Grup olarak bu boşluğun 
doldurulması görüşüne biz de katılırız. 

Ancak, bu doldurulma sırasında vaktiyle Anaya
sa Mahkemesine başvurulmayı gerektirecek olanlar
dan daha da Anayasaya ters hükümlerin getirilmiş 
olmasını, Millet Meclisinde sağlanmış olan sayısal 
çoğunluğa dayanarak bunları yasalaştırmaya çalışıl
mış olmasını Anayasa ile ters düşmek olarak nitelen-

I diriyor ve bu münferit hükümlerin karşısında bulun
duğumuza işaret etmekle yetiniyoruz. 

Tümü hakkında beyanların bundan ibarettir. Mad-
I delere sıra gelince tehlikeli olan hükümleri ayrı ayrı 
| işaret edeceğimizi beyanla şimdilik huzurunuzdan ay-
1 rılıyorum. 
I Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde 
gruplar adına söz almış başka bir sayın üye yoktur. 

Sayın Özer, siz, şahsınız adına söz almış bulunu
yorsunuz. 

Sayın Hamdi Özer, buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bir yerde demokrasi varsa, orada toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hürriyeti de vardır. Bu hürriyet bas
kı altında tutulduğu ölçüde toplumda bunalımlar ve 
sosyal patlamalar başlar. İnsanlar düşünce ve dilekle
rini duyürabildiği ölçüde rahatlar ve çareler bulun
duğu ölçüde mutlu olurlar. 

Düşünce ve dilekler, söz, yazı ve hareket özgür-
I lüğü içinde belirli hale gelirler. Ancak, özgürlükler 

kendi kendini yok etme sınırına kadar gelemez veya 
I getirilemez. İşte bugünkü Anayasamızın kabul ettiği 

özgürlüğün şekli ve anlamı bu özgürlüktür. Bu özgür
lük korunacak; fakat tutuklanarak değil, zorlanarak 

I değil. 
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İktidar ve muhalefetler geçicidir, demokratik dü
zende bunlar daima yer değiştirirler. Bu bakımdan, 
kanunlar ne birinin yanında ve ne de diğerinin karşı
sında olmamalı, hukukun içinde bulunmalıdır. Ka
nunlar hukuka uygun olursa, iyidir. İyi bir kanun
dan ancak kötü niyetler tedirgin olur ve ondan ka
çarlar. 

Sayın senatörler; 
Anayasanın 10, 11, 20 ve 28 nci maddelerinin ışı

ğı altında bu Kanunda eleştirme yapmak zorundayız. 
Anayasanın 28 nci maddesinde «Herkes önceden izin 
almaksızın silâhsız ve saldırısız toplanma veya gös
teri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.» denilmekte
dir. Halbuki, bu Kanunun 1 nci maddesinde son 5 
yıl içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kında kanun hükümlerine muhalefetten 6 aydan faz
la bir ceza ile mahkûm edilenleri yöneticilik hakkın
dan mahrum tutmaktadır. Bu da, Anayasamızın «Her
kes» ifadesine aykırıdır. Affa uğramış kimseleri yeni
den doğmuş gibi kabul etmek zorundayız. Aksi tak
dirde insanların daima mütenebbih olma imkânları
nı, gelişme imkânlarını, iyi bir vatandaş olma imkân
larını kapatmış oluruz. 

Sayın senatörler; 
Bu kanun tasarısında Anayasal bir hakkı zorlaş

tırmak ve mülki amirleri tedirgin edici ve onun taraf
sızlığını zedeleyici hükümler vardır. Maddeler üze
rinde yapılacak incelemelerde bunları görmek müm
kündür. 

Hükümet komiserinin insiyatifi, onun takdiri hük
mü Anayasal bir hakkın özünü zedeleyebilir. Çünkü, 
insiyatifi kullanma bilgi ve yetenek işidir, bu Kanun
da bu insiyatif konusu dar tutulmuştur, maddeler üze
rinde bunlar takdirlerinize arz edilecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde Sa

yın Turanlı, şahsınız adına mı efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Grup adına 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Turanlı, Adalet Partisi Grupu 

adına, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU
RANLI (Adıyaman) — Muhterem Başkan, değerli 
üyeler; 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu 
daha ziyade gösteri ve yürüyüşlerin bir nizam için
de, Anayasanın tayin etmiş olduğu bir usul içinde yü
rümesini maddelere bağlamış bulunmaktadır. Buna 
rağmen Halk Partili arkadaşlarımızın bu Gösteri ve 

Yürüyüşler Kanununun başı boş bir şekilde, her tür
lü kontroldan uzak bir halde yapılmasını, hattâ yani 
Gösteri ve Yürüyüşler Kanunu ile İngiltere'de dille
re destan olan bir Hyed Park meselesinin Türkiye'nin 
her yerinde aynı şekilde ve her gün memleketin içinde 
bir huzursuzluğun devamını âdeta ister bir vaziyetin 
içine girmiş bulunmaktadırlar. 

Daima muhalefet olmak, daima gelen kanunlara 
iyi de olsa, memleketin huzuru için de olsa muhale
fet etmeyi âdeta Halk Partili arkadaşlarımız kendile
rine şiar edinmiş bulunmaktadırlar. Ne diyorlar? Di
yorlar ki, bu Gösteri ve Yürüyüşler Kanunu yalnız 
orada gösteriyi ve yürüyüşü tertip etmiş olan kişi
lerin istedikleri şekilde konuşmayı, istedikleri şekilde 
hareket etmelerini sağlamayı Hükümet kendisine va
zife edinecek ve memlekette âdeta Hükümet anar
şik durumun bir müdafii, savunucusu ve himayecisi 
haline gelecektir, denilmektedir. 

Toplantıya gelmiş olan kişilerin ne şekilde hare
ket edeceğini ve toplantıya aynı partiye mensup olsa 
bile o toplantıda söylenen sözlerin mahiyeti ve yapıl
mış olan hareketlerin o partiye mensup olan bazı in
sanları da tahrik edeceği tabiîdir. 

İşte burada Hükümet komiserinin buradaki top
lantının mahiyetini önceden kestirmesi mümkün de
ğildir. İşte toplantının huzur içinde yürümesini te
min için bu Kanun va'zedilmiştir ve Halk Partili ar
kadaşlarımız da bunu kabul etmektedirler. 

Bu bakımdan istirhamım şudur; herşeyden evvel 
hakikaten memleketin nef'ine ve huzuru temin ede
cek ve Anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüşlerin 
bir nizam içinde yürümesini temin edecek olan ve 
hiçbir suretle Anayasaya aykırı olmayan bu Kanu
nun hepimiz tarafından aynı şekilde kabul edilme
sidir. 

Halk Partili arkadaşlarımız bir de bir Kanunu 
beğenmedikleri takdirde sayısal çoğunluktan devam
lı olarak bahsetmektedirler. Hele bilhassa hkukçu 
olan arkadaşımın kalkıp bu kürsüde devamlı olarak 
ağızlarına pelesenk etmiş oldukları bu sayısal çoğun
luktan bahsetmelerinin manasını bir türlü anlamak 
mümkün değildir. 

Tabiîdir ki, Meclislerde kanunların çıkması bir 
şekle, bir usule bağlandığına göre, bir oylamaya bağ
landığına göre, bir taraftan kendi oylarını muteber, 
karşıdakilerinin oylarını sayısal çoğunluk olarak ka
bul ederek ve o kanunu ve o oyları, kendi oyları ol
mayan oyları küçümsemenin bir fayda temin etmeye
ceği kanaatindeyim. 
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Bundan böyle bu şekilde hareket etmenin doğru 
olmayacağını ve Anayasaya uygun olan bu 171 sayı
lı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşler Kanununa müs
pet oy vereceğimizi Adalet Partisi Grupu olarak arz 
etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Sayın Kocaman, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yasa önerisinin tümü hakkında yaptığım kısa ko
nuşma sırasında teferruata, detaylara girmeye, hele 
son günlerde toplantı hürriyetinin yasaya tamamen uy
gun surette istimali sırasında vukua gelmiş olan olay
lara, ıstırap verici olaylara değinmemeye özen gös
termiştik. İstemiştik ki, Devlet kuvvetinin, hattâ Dev
letin varlığı konusunda bizlere şüpheye düşüren o 
olayların açtığı çıban tedavi görsün, unutulsun, kaşın
masın istemiştik; ama arkadaşımız tabiri caizse o çı
banı kaşımaya yönelik bir konuşma yaptı ve konuş
masında son günlerde yapılan yasal toplantılar sıra
sında ortaya çıkan olayları, bu olayların müsebbibi 
olarak Cumhuriyet Halk Partisini göstermeye ve Cum
huriyet Halk Partisinin de toplantı yasasında mevcut 
olan boşluktan yararlanarak bu olayların çıkışına se
bebiyet verdiğini ileri sürmeye gayret etti. 

Hem hayretle, hem de üzüntü ile karşıladık bu 
iddiayı, bu görüşü. Teferruatına teker teker girmeye
ceğim. 1974 Kasım ayı ortasından geçtiğimiz haftaya 
(iki hafta öncesine) kadar, yani Ecevit Hükümetinin 
fiilen görevden ayrıldığı andan 10 gün öncesine kadar 
geçen süre içinde ülkemizde neler oldu, ne tip hadi
seler oldu bunları teker teker hatırlatmayacağım. 
Bunlardan duyduğunuz ıstırapların yenilenmesine se
bebiyet vermemeye çalışacağım. 

Ancak, bu toplantılarda (geçen gün disiplin affı
nın görüşülmesi sırasında da dile getirdiğim gibi) olan 
olayların bir ortak niteliği vardır. Bu toplantılarda ça
tışma yoktur, saldın vardır. Hep bir taraf saldırıyor, 
öbür taraf saldırılara muhtap oluyor. Her defasında, 
kaymakamından valisine, emniyet müdüründen em
niyetine, polisinden askerine kadar bütün kamu yet
kilileri, yasal toplantıların himaye altına alınması, ka
mu gücünün bu saldırgan şirretlere, bu sokaktan top
lanmış ne idüğü belirsiz saldırganlara gösterilmesi ve 
toplantının selâmetle nihayetlendirilmesinin sağlan
ması müracaatında bulunuyor. 

Bizzat yaşadığım Gerede'de de öyle oldu. Gere
de'de de olan olaylar, 171 sayılı Toplantı ve Gös

teri Yürüyüşü Hürriyeti Kanununda boşluk mevcut 
oluşundan ötürü husule gelmiş gelmiş olaylar de
ğildir; özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin sebebi
yet verdiği olaylar değildir. Bizzat yaşadım, bizzat 
içinde bulundum. Aynı gün çok daha büyük kalaba
lık huzurunda Karabük'te de toplantı yaptık; niçin 
orada olay olmadı?.. Karabük'te Bülent Ecevit'e ve 
Cumhuriyet Halk Partisine karşı düşüncede olan va
tandaş hiç mi yoktu, teşkilâtlar, teşekküller hiç mi 
yoktu?.. Elbetteki vardı. Oylamalar, alınan oylar mey
danda; ama Karabük'te Devlet vardı da ondan olay 
olmadı. Gerede'de Devlet yoktu. 6 tane polis, 5 tane 
jandarmayla 1 000'e yakın saldırgan şirretin saldırısı 
önlenmez beyler! Devlet yoktu: Bir gün öncesinden 
Kaymakam beye de Vali beyefendiye de Emniyet Mü
dürüne de biz Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri ola
rak rica ettik, hatırlattık, «Burada disiplini sağlayın, 
olay çıkabilir.» dedik. Dahası var. Basında okudukla
rınız Saym Ecevit'in geldiği andan sonra olan olay
lardır, Gerede'de. Çünkü, basın mensupları Sayın 
Ecevit'in otobüsünün içindeydi. Bendeniz sabahtan 
beri Gerede'deydim. Esas büyük yaralama, acı so
nuçlar veren olaylar saat 11.30 - 12.00'ye yakın bir 
zamandan 13.30'a kadar, yani Saym Ecevit'in daha 
Kızılcahamam havalisinde bulunduğu zamanda ol
muş olaylardır. 

Kaymakama gittik, «Kaymakam beyefendi, niye 
tedbir almıyorsunuz, nerede Devlet zabıştası, polisi. 
dedim. Bizzat ben gittim görüştüm. «Ağabey ne yapa
yım, 6 tane polisim, 5 tane jandarmam var.» dedi. 
«Şu mütecavizlerden 3 - 4 tanesini alın, kanunî taki
bat yapmak üzere götürün, karakola celbedin, diğer
leri dağılır, çekinir, Devletin mevcudiyetini hisseder
ler.» dedik. «Hangi polisle alayım. Bir adamı almak 
için 2 polis lâzım deseniz 5 tanesini almak için 10 po
lis lâzım; ama elimde 6 polis var.» dedi. «Vali be
yefendiye bildirmediniz mi?» dedim. «Bildirdim 
bekliyorum.» dedi. 

Bana rica etti kaymakam bey. Yasal, kanuna uy
gun, tamamen kanunlar çerçevesinde yaptığımız, baş
lattığımız toplantının sözcüsü olan arkadaşıma şu me
sajını sözlü olarak iletmemi benden istedi. «Beyefen
di, rica ediyorum, mikrofondaki sözcünüz çok yumu
şak konuşmalar yapsın; polis, Jandarma gelinceye ka
dar görüşlerini tam olarak söylemesin, disiplini, asa
yişi sağlayayım ondan sonra görüşlerimizi belirtmeye 
başlayın.» dedi ve ben de mikrofonu idare eden Alev 
Coşkun arkadaşıma gittim ve «Polisler, jandarmalar 
Bolu'dan geliyormuş, ona göre konuşma yap.» dedim. 
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Bolu'dan polis ve jandamıa beyefendiler 51 kilometre 
yolu âdeta kaplumağa yürüyüşüyle 4,5 saatte katet-
mecesine saat 16.00'da geldi. Biz Gerede'de Devleti 
yok gördük. Devlet yoktu, anarşi kol geziyordu ve Ge
rede'de taarruza, tecavüze uğradık. 

Hiçbir parti, kendisinin yasal olarak yapmaya ka
rar verdiği sonuçlandırmak arzusunda olduğu toplan
tıda olay çıkarmaz. Toplantıyı teşkil eden vatandaş
lara görüşlerini bildirmek, onlarla bir diyalog kurmak 
için o toplantı tertip edilir. Amacımız olay çıkarmak 
olsaydı. Karabük'teki 50 000 kişilik toplantıda (Eğer 
o olayların müsebbibi, tahrikçisi, bölücüsü biz Cum
huriyet Halk Partililer olsaydık, Karabükte de 50 000 
kişi vardı arkamızda, belki daha fazla) çıkarırdık, İs
tanbul'da altı haneli rakamlarla ifade edilen büyük 
toplantıda çıkarırdık. 

Görülüyor ki, Devlet kuvvetinin kendini hissettir
diği yerde olay olmuyor ve görülüyor ki, yasalardaki 
boşluk nedeniyle değil, Devletin, Devlet yetkililerinin 
Devlet kuvvetinin mevcudiyetlerini hissettirmeyecek 
kadar pasif, korkak veyahutta desteksiz bulunduğu 
anlarda ve yerlerde olay oluyor. 

Millet Meclisinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunu görüşmesiyle ilgili za
bıtları tetkik etmiştim. Kış ortasında yapılan 50 kü
sur yerdeki TÖB - DER toplantılarını söz konusu et
mişler. Efendim neymiş?.. 50 yerde birden toplantı 
yapılmasaymış olay olmazmış.. Buna benzer mantık
larla, muhakemelerle, iddialarla karşılaştım. 50 değil 
150 tane yerde de vatandaş toplantı yapmak isteye
cektir. Devlet devlet ise, (o toplantı isteği kanuna uy
gun olduğu, kanunî koşullar yerine getirildiği takdir
de) o toplantıların selâmetle başlanıp bitirilmesini sağ
lamaya mecburdur; ama devlet ise. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Dev
let var! 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Devletin yok olduğu yerde anarşi kol 
geziyor işte. 

Nitekim, nerede olay çıkarılmak, tertip yapılmak 
istenmiştir, orada olay çıkmıştır. 50 küsur yerde olay 
çıkmıştır. O acı, ıstıraplı günlere dönmek istemiyo
rum; fakat değerli Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımın 
görüşüne karşılık vermiş olmak için tekrar ediyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir-iki toplantısında 
husule gelen olaylar, Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından teşvik, tertip edilmiş ve Cumhuriyet Halk Par
tililerin, kanunlarda boşluklar mevcut olduğu için 
(tddia öyleydi, bu bakımdan cevap veriyorum.) Se-

. bebiyet verdikleri olaylar niteliğinde değildir. Çün-
I kü, bütün bu toplantılarda (olay çıkan kesimleri bakı

mından söylüyorum), biz saldırıya muhatap olmu
şuzdur, saldırgan olmamışızdır. 

Arkamızda ne büyük bilinçli kitlelerin, kalaba
lıkların mevcut olduğunu gözlerinizle görüyorsunuz. 

. O kitleleri peşinden sürüklemek isteyen bu dev Teş
kilât, Türkiye'nin en güçlü, iddialı (aksi kanaatte ise
niz buyurun seçimde boy ölçüşelim, 12 Ekim Cumhu
riyet Senatosu seçimlerinde de ölçüşeceğiz, göreceksi-

j niz) siyasî teşkilâtı olarak biz tahrik edici olsak, kö
tülük eğiliminde bir siyasî teşekkül olsak hepinizi, 
önümüze gelen hepsini ezer geçeriz; ama biz kanun 
devletinden, hukuk devletinden yanayız da onun için 

I olay çıkmıyor. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Ne 
güçlüsün.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tebrik ederiz, 
tebrik ederiz. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale buyurmayınız 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Yapmıyoruz, buna taraftar değiliz. Dai
ma yasal toplantı ve kanunların himayesini istiyo-

I ruz. 
1 ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kimi eziyorsun 

be! 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica ediyorum efen

dim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neyi eziyorlar 

Sayın Başkan, hangi milleti eziyorlar? 
I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica ediyorum efen-
I dim. Kürsü size açıktır, fikirlere cevap verirsiniz, ri-
j ca ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
I (Devamla) — Güçlü olmak suç mudur? 
I BAŞKAN — Sayın Kocaman, siz devam ediniz 

efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

sizin tutumunuza da temas etmek isterim. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Devam etmemin iznini sizden mi ala
cağım Sayın Başkan yoksa. Sayın Ucuzal'dan mı?. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşım 

Grup adına yaptığı konuşmada «Gerede» diye söz 
söylemedi. 

j BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA RECAl KOCAMAN 
(Devamla) — C. H. P. toplantılarında husule gelen 
olaylar, Gerede kastedilmiyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, lütfen cevap verme
yiniz efendim, bana bırakınız, bendeniz sükûneti te
min edeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Budapeşte'de 

de ezdiler. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Ucuzal, 

Sayın Kocaman kendi Grupunun fikirlerini ifade et
mektedirler. Sizin sözcünüz de söz almıştır, şimdi ce
vap verecektir, her şey bu ölçü içinde cereyan ede
cektir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Meydanlarda da 
böyle konuşuyorsunuz, böyle oluyor. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ucuzal, rica edi
yorum efendim. 

Sayın Kocaman, buyurunuz efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne oluyor 

yahu! 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcah rica, ediyorum efen

dim, ben görev yapıyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yahu sensin. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Rica ediyo

rum susturun beyefendi. 
BAŞKAN — Beyefendi, rica ediyorum. Ben eğer 

burada müdahale etmiyorsam o zaman sizden yar
dım rica ederim, ben müdahale ediyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAÎ KOCAMAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşma iznini kimden 
alacağım?. Sayın Ucuzal'dan mı, zati âlinizden mi?. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kocaman. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAÎ KOCAMAN 

(Devamla) — Gene.. 
ORHAN KOR (îzmir) — Sanki seçim varmış gi

bi seçim konuşması. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAÎ KOCAMAN 

(Devamla) — Evet efendim, 12 Ekim de seçim var, 
boy ölçüşeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kor, müdahale buyurmayınız 
efendim, rica ediyorum. 

Sayın Kocaman, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAÎ KOCAMAN 

(Devamla) — Gene, çok değerli Adalet Partisi Grupu 
sözcüsü arkadaşımın az evvel dinlediğim beyanları 
arasında; «Biz Cumhuriyet Halk Partililer, özellikle 
hukukçu Cumhuriyet Halk Partililer, beğenmediği
miz bir yasa söz konusu olunca sayısal çoğunluk ge-

1 rekçesine dayanıp eleştirmek istemişiz» şeklinde bir 
iddia ileri sürdü. Galiba benim sözüm anlaşılamadı. 
Tekrar edeyim: 

«Sayısal çoğunluğa dayanarak Anayasa ilkeleri, 
hükümleri ihlâl edilmemelidir.» dedim. 1965 yılından 
beri sayısal çoğunluğa dayanarak kaç yüz kere Ana
yasayı ihlâl ettiniz, kaç yüz kere Anayasa Mahkeme
si, kararlarınızı bozdu, kaç kere?. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yüz ke
re yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAÎ KOCAMAN 
(Devamla) — Şu anda istatistik yapıyor değilim. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap buyu
runuz, Sayın Kocaman 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAÎ KOCAMAN 
(Devamla) — Sayısal çoğunluğa dayanarak Anayasa 
ilkeleri ihlâl edilmemelidir, prensibini koydum ve Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda bazı yeni 
hükümler getiren şu görüşme konusu yasa sırasında 
4a sayısal çoğunluğa dayanılarak Anayasa ilkeleri ih
lâl edilmiştir, dedim. Doğrusu da budur. Bu şekli ya-
salaştıracaksınız. İddialı konuşuyorum; Anayasa 
Mahkemesine gideceğiz, bozulacak ve siz mahcup ola
caksınız. Bu kaçıncıdır? 

Yoksa, sayısal çoğunluğa dayanılarak çıkmış Ana
yasaya uygun hükümlere saygıdan başka bizim eli
mizden ne gelir? Yanlış anlaşılmasın. 

«Sayısal çoğunluğa dayanılarak Anayasaya aykı
rı yasa çıkarılmamalıdır.» Sözünü ettim, onu arkada
şım başka anlamda aldı. Beğenmediğimiz yasa değil, 
Anayasaya aykırı gördüğümüz yasayı kastetmişizdir. 

Bu itibarla tekrar söylüyorum, aslında bu yasa lü
zumludur, birtakım boşlukların doldurulması araa-
cıyle hazırlanmıştır. Prensibi doğrudur; ama Anayasa
ya aykırı hükümler vardır. O şekliyle yasalaşması teh
likelidir. Eğer, alışageldiğiniz üzere sayısal çoğunlu
ğunuza dayanarak Anayasayı ihlâl edici hükümleriyle 
bu Yasayı çıkartır, yürürlüğe korsanız, Anayasa Mah
kemesine gideceğiz, iddialı konuşuyorum, çatır ça
tır bozduracağız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

ORHAN KOR (îzmir) — Anayasa Mahkemesi 
sen misin? 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Ben Anayasayı 
biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kor, rica ederim efendim. 
ORHAN KOR (îzmir) — Anayasa Mahkemesine 

gitmenize lüzum yok öyleyse.. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim.. 
(Gürültüler) 

Sayın Kocaman, rica ediyorum efendim. 
ORHAN KOR (izmir) — Anayasa Mahkemesine 

buradan emir veriyor. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Peşin 

hükümlü. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sayın Kor rica edi

yorum. 
Sayın üyeler, 503, 504 ve 507 sıra sayılı Kanun 

tasarılarının açık oylamasına iştirak etmeyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. Küreler kaldırılsın. 
ORHAN SERSAN (Manisa) — Peşin hükümlü. 

Anayasa Mahkemesi sanki emrinde. 
BAŞKAN — Sayın Süersan, rica ediyorum efen

dim. 
Adalet Partisi Grupu adma sayın Sırrı Turanlı, 

buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU
RANLI (Adıyaman) — Muhterem Başkan, değerli 
üyeler; 

Her nedense, muhterem Halk Partisi Liderinden 
tutunuz, Meclisteki üyesine, Senatodaki üyesine ka
dar son zamanlarda sinirli bir hava içerisindedirler. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sizin de ba 
şmıza taş yağsaydı siz de sinirli olurdunuz, beyefen
di. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, biraz evvel size mü
dahale edilirken bendeniz önlemeye çalıştım. Rica edi
yorum, sizden efendim. Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. -

Devam buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU

RANLI (Devamla) — Bahsetmediğimiz hususlara bi
le temas ettiler. Çünkü, C. H. P.'li arkadaşlar kafa
larında tasarlamış olduklarım muhakkak söylemek is
ter. 

Tehdit. Mecliste de tehdit etmek ister. Yani, «Biz 
istediğimiz takdirde herkesi ezeriz.» 

Beyler, herkesten evvel bunu söylemeyi, hele bir 
hukukçu olan, Parlamentoda bulunan, burada yemin 
etmiş olan kişilere bu şekilde konuşmayı hakikaten 
yakıştırmıyorum. Bunlar doğru sözler değildir. 

Biz bu Senatoda (ki, diğer kanattan farklı bir ta
rafı da vardır) asgarî 40 yaşını bitirmiş ve yüksek tah
sil yapmış olan kişilerden müteşekkil ve aynı zamanda 
başka bir kuruluş şekli de olan müessesede hukukçu 
olan bir arkadaşımın kalkıp bu şekilde tehdit ederce

sine konuşmasının köydeki vatandaşa, kahvedeki yurt
taşa nasıl intikal edeceğini takdirlerinize arz etmek is
terim. 

Evet, siz hiç kimseyi beğenmezsiniz; siz ne Mil
leti beğenirsiniz, ne Devleti beğenirsiniz, ne Hüküme
ti beğenirsiniz. Bu bir vakıa. 

Gelin, en evvelâ bu huyunuzdan vazgeçiniz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen bizim 

huyumuzu bırak, bize kalsın. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, rica ediyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama, bi

zim huyumuzdan bahsediyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bendeniz mü

dahale ediyorum efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz mü

saade ediyor musunuz? 
BAŞKAN — Müsaade ediniz, bana imkân bahşet

miyorsunuz ki.. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU

RAN (Devamla) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
burada ben konuşuyorum lütfediniz. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, lütfen Genel Kurula 
hitap ediniz efendim. Bir grupu, münhasıran bir şah
sî hedef almayınız, rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIIRRI TU
RANLI (Devamla) — Ben Gerede olaylarından bah
setmedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Edemez
sin ki, utanç verici şeylerdir, yüzkarası.. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU
RANLI (Devamla) — Bahsetmediğim halde söz
cünüzün kalkıp burada konuşmasının manasını an
layamadım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Allah Al
lah... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, kaydediyorum efen

dim. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU-

RANLI (Devamla) — Diğer taraftan «Edemezsiniz^ 

Muhterem dostum, şu memlekette yaşayan her in
san asgarî Cumhuriyet Halk Partisi kadar, Cumhuri
yet Halk Partili kadar cesur ve medenî cesarete sahip
tir; fakat her şeyden evvel cesaret, iptidaî hareketler 
içinde bulunmak demek değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 
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ORHAN KOR (İzmir) — Elinde tabanca ile git 
tiler hepsi de Gerede'ye. 

BAŞKAN — Sayın Kor, rica ediyorum efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU

RANLI (Devamla) — Cesaret, kanun çerçevesi için
de hareket etmek demektir. Cesaret, kanuna saygılı 
olmak demektir. 

ORHAN KOR (İzmir) — Milletvekillerinde ta
banca vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kor, rica ediyorum, sözcü
nüz konuşuyor. Sayın Kor, rica ediyorum efendim. 
sükûnetle dinleyiniz, sözcünüz konuşuyor efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU
RANLI (Devamla) — Cesaret, Millete saygılı ol
mak demektir ve cesaretin bu çerçeve içinde olması 
gerekir. 

Şimdi, bunun dışına çıkıp da, yani Gerede'de söy
lemiş olduklarını bu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Kanunu vesilesiyle burada tekrar etmeleri
ni, «Efendim, biz ezeriz.» demelerini doğru bulma
dım. Tabanca çektiğiniz halde, kimseyi ezemediniz, ni
hayet cami duvarlarına sıktınız. Eziş bu mudur?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hem de 
15 yerde.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk.. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET SIRRI TU
RANLI (Devamla) — Sayın Halk Partililer gelin bu 
huyunuzdan vazgeçiniz ve şunu iyi biliniz ki, herkes 
asgarî sizin kadar da konuşabilir ve asgari sizin kadar 
da cesurdur; fakat sizin derecenize düşmek istemiyo
ruz. 

Teşekkür ederim, hürmetler. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN ^ S a y ı n Gündoğan, C. H. P. Grupu 
adına mı efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İsanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, Gerede olayları konuşulacaksa, biz de söz is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, söz alabilirsiniz 
efendim. Gerede olayları değil, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu konuşuluyor. Tabiî irtibatlandı-
rıldı; iki taraf da irtibatlandırdı. 
. Şimdi, rica ediyorum, konuşan arkadaşlarım lüt

fen konuya avdet buyursunlar ve bu konuda itina 
buyursunlar. 

Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO 
ĞAN (İstanbul) — Çok Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu üzerin
de Grupumuzun görüşleri ifade eden Sayın Koca
man arkadaşımızın konuşmasını hepiniz dinlediniz. 
Gerçekten derinlemesine bir hazırlık mahsulü ve Ana
yasa ile Türk toplumu arasındaki tarihî gelişim süre
cinin bu anda ne tür bir Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu istar edilmesi lâzım geldiğini, benim 
görüşüme göre, benim değerlendirmeme göre, çok 
değerli bir şekilde ifade ettiler ve şunu ifade ettiler: 

«Türk toplumunun toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
hakkı, tarih içinde Türk toplumunun toplanmasına 
müsaade etmeyen ceberut bir iktidar döneminden 
sonra bir ihtilâl sonucunda elde edilmiş ve bu iti
barla üzerine titrenilecek mukaddes bir hak halinde
dir.» demeye getirdi sözlerini. 

Oysa, bir vakitler Türk toplumunun insanlarını 
bir araya gelmekten meneden ceberut iktidarlar, san
ki ruhların başkalarına geçmesi kaidesince ve kendile
rinin de ifade ettiği gibi, o ceberut iktidarların miras
çıları olanlar tarafından tekrar ihtilâlle elde edilmiş, 
Milletçe üzerinde titrenilen mukaddes hakkın kısıt
lanması yoluna gitmelerinden doğan üzüntüsünü ifa
de etti. 

Bu tarihî gelişime, bu oluşuma itiraz etmeye kimin 
hakkı vardı.. Hiç kimsenin hakkı yoktu. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, bu memlekete 
büyük çaba, büyük emek, büyük ıstırap pahasına elde 
edilmiş, hakikaten kutsal bir haktır. 

İşte görüyorsunuz, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle
ri Kanunu fevkalâde bir dönemde, fevkalâde bir dö
nemin baskısı içinde faşizan karakterli bir kanun ola
rak çıktı, bozuldu, tekrar geldi. Ne garip tecellidir ki, 
o Kanunun doğmasını, o Kanunun Anayasada temel 
bir hakkın uygulanmasını sağlayıcı hukuk anlayışı için
de düzenlenmesini, bir garip tecelli, bir tesadüf, yine 
o ceberut devlet anlayışına sahip bir partiye; parti
nin iktidarı zamanına rastgetirdi. Arkadaşım bu ıstı
rabı dile getirdi. Açıkça şunu söylüyordu; «Siz De
mokrat Partinin devamısınız..» 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sayın Başkan, hakaret etmeye hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Turanlı, 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Ha

karet ediyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

«Ceberut» demeye hakkı yoktur. 

15 — 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Devam ediniz Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — «Bu itibarla sizden ancak böyle, 
insanların toplanma ve gösteri yapma haklarını kısıt
layıcı bir kanuna müsaade çıkar» demek istedi; doğ
ru söyledi. Hakikaten kanuna bakınız, o hakkın kısıt
lanması için elden ne gelirse yapılmıştır. 

Yine, «Ve şimdi siz ki, o hakkın kısıtlanmasına 
çalışan, tarih içinde o hakkı boğmaya çalışan bir Par
tisiniz; şimdi bugünkü dönemde bir araya gelerek 
kurduğunuz bu derme çatma Hükümet eliyle o hakkı 
bir de tatbikatta daha da geriletmek isteyen bir tutum 
içindesiniz. Onun için biz itiraz ediyoruz. Bu hakkı 
size boğdurtmamak için çalışacağız. Sizin bütün gi
rişimlerinizi kıracağız. Sizin yaptığınız bütün tertip
leri; Devlet eliyle yaptığınız, Hükümet eliyle yaptığı
nız, elaltından yaptığınız, sermaye çevreleriyle yaptı
ğınız, komandolarla yaptığınız, dış menfaat çevrelere-
riyle birleşerek yaptığınız bütün tertipleri halk eliy
le kıracağız» dedi. İşte bundan.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Misal ver, 
misal ver; palavra atma. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ege, rica ediyorum 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Misal ver
sin.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Misal ver
sin. Bizde tabanca sıkılmıyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Efendim 
misal vermek ya da vermemek kendi takdiri içinde
dir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle pa-
lavra atmasın... 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yeter bu 

kadar palavra artık. 
BAŞKAN — Efendim rica ederim. Kürsüde ha

tip konuşuyor. Çıkar konuşursunuz. Rica ederim Sa
yın Ege, nasıl muameledir efendim bu? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hatip 
böyle konuşmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ege rica ediyorum. Eğer sa
taşma iddianız varsa, söz alır konuşursunuz. Eğer 
Grup adına cevap.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Her çıkışta 
böyle konuşmaz. 

J BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ben ko
nuşuyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir tane 
misal versin. 

BAŞKAN — Sayın Ege, böyle bir usulümüz var 
mı efendim?. İstirham ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Siz tabanca kullanacak kadar ce
sur değilsinizdir. Dürüst olmadığınız için, siz tabanca
yı başkalarına kullandırırsınız. 

BAŞKAN — Siz de Sayın Gündoğan, lütfen Ge
nel Kurula hitap ediniz efendim, rica ediyorum. 

I C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
DOGAN (Devamla) — Bana söyledi.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Sizin tutmalarınız vardır. 
ORHAN KOR (İzmir) — Belli, belli, siz niye 

j tabanca taşıyorsunuz? 
I BAŞKAN — Sayın Kor, rica ediyorum. 
I C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Sizin tuttuğunuz adamlar var
dır. Siz parayla, pulla, menfaatle, devlet kudretiyle 
adam tutar, insanların üzerine saldırtırsınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Palavra 
değilmiş bu?.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, rica ediyorum 
efendim. Üye üyeye sual soramaz ki. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İtham 
edemez.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, İtham edebi
lir. çıkar cevap versiniz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — İtham ediyorum. Sizi itham edi
yorum. İktidarınız zamanında olan olayların hepsi si
zin eseri mahsulünüzdür. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — palavra 
atıyorsun. O dediklerinin hepsi senin başının altından 
çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ege!.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sizin tertibinizdir. Sizin başı
nızın altından çıkar, ve memleketi bölmeyi hedef al
mıştır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, söz veririm size; 
ama oturduğunuz yerden lütfen müdahale etmeyiniz. 

i Bir grupu temsil ediyorsunuz efendim, rica ederim. 

16 — 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O da 
grupu temsil ediyor. 

BAŞKAN — Elbette efendim, grup adına konu
şuyorlar, siz de grup adına cevap verirsiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grupa 
yakışır şekilde konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden 
konuşma usulü var mı?.. Siz bu İçtüzüğü burada uy
gulamış arkadaşımızsınız efendim, rica ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yeter efen
dim artık. 

FETHİ ÇELİKBAŞ .(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Başka örneğe ne lüzum var; siz 
milleti cephelere bölerek, cephe karargâhı kurar gibi 
hükümet kuran partilersiniz. Kime karşı kurduğunu
zu bir türlü izah edemediğiniz Cephe Hükümetinin 
marifetlerinden çok çok üzülüyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komünistlere 
karşı.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO 
GAN (Devamla) — Sanıyorum vicdanınızda bu yap
tıklarınızın ezikliğini duyuyorsunuz. Türkiye'yi felâ
kete sürüklemeye kudretiniz yetmeyecek. Nihayetiniz 
var, görüyorum; ama buna biz, bundan evvelki dö
nemlerde olduğu gibi, Türkiye'nin içinde yaşayan Mil
letin en iyi insanlarını arkamıza alarak, misallerini 
gördüğünüz gibi, 300 bini, 500 bini, 3 bini, 5 bini bir 
araya toplayarak bu faşist girişiminizi kıracağız. 

Kimse şu ümide kapılmasın; Biz 1920'lerden son
ra uykuya dalan Alman Sosyal Demokratları gibi, 
bir şey olmaz yahut bananeciük güderek faşist ayak
lanmalara, faşist komplolara boyun eğmeyeceğiz; 
bunu böyle bilesiniz. Her türlü faşist girişimi kıraca
ğız; halk eliyle kıracağız, Anayasa, demokratik hak
lar ve insan hakları dayanağıyle kıracağız. 

ORHAN KOR (İzmir) — Onun için her yerde 
anarşist çıkarıyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bize Gerede'de taş atabilirsiniz. 
Orada ve burada komando kullanabilirsiniz.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanızı ri
ca edebilir miyim?. 

Lütfen bir grupu istihdaf ederek konuşmayınız. 
C. H. P , GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Hükümeti istihdaf ediyorum. 

BAŞKAN — Genel konuşuyorsunuz tabiî, genel 
anlamda konuşuyorsunuz efendim; öyle konuşmanı
zı rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ve sizin elinize hiçbir fırsat geç
meyecektir. Faşist komploya müsaade etmeyeceğiz. 
Sizin her türlü girişiminizi, biraz evvel söylediğim gi
bi, mutlaka kıracağız. Türkiye halkının muhtaç oldu
ğu, lâyık olduğu, insanca, hakça bir düzenin kurul
masına kadar mücadele edeceğiz ve sizden hiçbir 
medet beklemeyeceğiz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Faşistler yoktu, komü
nistler vardı. 

BAŞKAN — Sayın Kor, rica ediyorum. 
C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Devleti, kanunların ve Anayasa
nın yazdığı biçimde kullanmayan Hükümetle başa 
çıkmanın yollarını biliriz. Çünkü, daha evvelki tecrü
belerimiz bunu göstermiştir. 1960 İhtilâlinin, ondan 
sonraki ihtilâllerin nedenlerini bilen ve bu nedenlerin 
şuuruna varmış bir Halk Partisiyiz biz. Dosdoğru, 
gepgerçek, milletin; millet içinde yaşayan, çalışan in
sanların öncüsü, önderi, onların ezilmişliklerine karşı 
durmaya ahdi peyman etmiş ve onların önderliklerini 
her ne pahasına olursa olsun yapmaya ve bundan 
uzaklaşmamaya yemin etmiş bir partiyiz. 

Şunu bilesiniz: Sizin Cephe Hükümetinizin eline 
böyle bir kanun teslim ederek sizin; bizim değil, Hal
kın, milletin tahammül edemeyeceği bir ortam yarat
manıza müsaade etmeyeceğiz ve bu Kanunu siz, bel
ki, arkadaşımın dediği gibi parmak çoğunluğuyle çı
karabilirsiniz; ama Anayasa Mahkemesine; yani Ber
lin'deki hâkimler misali, Anayasanın diğer bekçileri
ne şikâyet edeceğiz ve bundan evvel olduğu gibi sizi 
yine yaptığınız bu Anayasa dışı hareketle baş başa bı
rakacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, A. P. 

Grupu adına, buyurun efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Söz is
tiyorum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Her ne zaman bu mukaddes çatı altında bir ka
nun teklifi veya tasarısı müzakere edilse, her ne za
man grup adına dahi kürsüye çıksalar bazı kişiler; 
tamamen mevzuun dışına, sadet dışına, mevzu ile 
ilgisi olmayan birçok meselelere dokunmayı âdeta 
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alışkanlık haline getirmişlerdir ve bu konuşmalar sa
dece ilgili veya ilgisiz sözlerden ibaret kalsa, dinleye
ceğiz. Çünkü, buradaki vazifemiz; Sayın Başkanın 
biraz önce hatırlattıkları gibi, kürsüdeki hatibi dinle
mek; Tüzüğün kayıtlı maddeleri içerisinde sükûnetle 
dinlemektir, ama mesele burada kalmıyor muhterem 
arkadaşlar. 

Mesele bir istihza yoluna, bir hakaret yoluna gö
türülüyor. Bir, hiç olmamış; fakat kendi kafalarında 
yaratmış oldukları hayalleri gerçekmiş gibi ifade et
mek suretiyle karşılarındaki şahısları ve grupları ha
karet yağmuruna tabi tutacaklar, hatta zaman zaman 
tehdit edecekler, üst perdeden konuşacaklar, «İstik
balde şöyle yapacağız, böyle kıracağız; mazide yap
tık» diye övüne övüne, «Tekrar şunu yaparız, bunu 
yaparız» gibi, kendilerini bu şekilde burada etrafa 
caka satarcasına yeniden tanıtma yoluna gidecekler... 
Elbette bundan alınanlar, haysiyet sahibi insanlar; 
bu manasız, bu yersiz, kanunla, teklifle ilgisi olma
yan konuşmalar karşısında kendilerine cevap verdik
leri zaman da; yine aynı minval üzerinde konuşmaya 
devanı edecekler... 

Sonra kalkacağız, Efendim, biz bu çatının altın
da, bu çatıya lâyık karşılıklı müzakere ve münaka
şalar ederiz ve burada bunu gelip dinleyenlere; ba
sın, radyo ve televizyon vasıtasıyle memlekete inikas 
edecek olan çalışmalarımız, bizim memleket için na
sıl hizmet ettiğimizin örneğini gösterecek» diyerek, 
kendi kendimize teselli olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konuşmalar maksatlıdır. Siz ne kadar sabre

derseniz, ne kadar dişinizi sıkarsanız, o kadar üzeri
nize gelir. Çünkü bu, bir karakter halini almıştır, 
muhterem arkadaşlarımızda. Siz sustukça, kendile
rini daha çok sizin üzerinize doğru gelmekten biran 
olsun alıkoyamazlar. Demezler ki, «Efendim, karşıdan 
hiçbir ses gelmiyor, söylediklerinizin doğru mu, yan
lış mı, yalan mı olduğu üzerinde dahi durmuyorlar; 
bir noktada insaf edelim...» Hayır, bu insaf ölçüsünü 
aşar. Yalnız kendileri bununla övünürler. Kalkarlar, 
12 Marttan bahsederler; kalkarlar 27 Mayıstan bah
sederler; ama aynı şekilde 27 Mayıs sonrası Halk Par
tisi cenahının ne şekilde çalıştığını, ne şekilde iftira 
kampanyası açtığını, bu iftiraları nasıl yaydığını; 27, 
28, 29 Mayıslarda Halk Partili çeşitli avukatın, o za
manki milletvekilinin yazıhanelerinde daktilolarla ya
lan - yanlış birçok şeylerin daktilo edilip, tab edilip 
Ankara sokaklarında nasıl yayıldığını, nasıl insanları 
haksız, mesnetsiz bazı suçlamalarla, hatta haysiyet

leri ile ahlâkları ile bağdaşmayacak sözlerle, isnat ve 
iftiralarla kötülediklerini hatırlatsanız, o zaman ta
biî siz kötü olursunuz. «27 Mayısın hazırlayıcısı 
Cumhuriyet Halk Partisidir» derseniz ayaklanmaya 
kalkarlar. Evet, sizsiniz. 

Bu memlekette bütün Parlamento içi çalışmaları, 
Anayasa içi çalışmaları Anayasa dışına iten, Anaya
sa dışına çıkaran ve bunu sokağa döken Cumhuri
yet Halk Partisidir. (A. P, sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Bu, budur. Bunun bin tane misali vardır; ama biz 
diyoruz ki, «Gelin, dönmeyelim bu geçmişe. Birbiri
mizi kötülemekle bir neticeye varamayacağız. Bıraka
lım bunları; bir noktada bir müşterek yönümüz ol
sun, bir müşterek anlayışımız olsun...» Ayrı zihniye
tin, ayrı düşüncenin insanlarıyız elbette; ayrı felsefe
lerin müdafaasını yapacağız; ama niçin hakarette, ni
çin karşımızdakini küçümseyerek, niçin karşımızdaki-
ne yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstererek isnatlar
da bulunuyoruz? 

Efendim, «Devlet eliyle adam tutmak...» Yok 
efendim; «Devlet eliyle, Hükümet eliyle tertipler ha
zırlamak...» Bunların bir tanesini ispat edin, muhte
rem arkadaşlar; bir tanesini ispat edin... Kalktınız 
çeşitli lâflar söylediniz. Bir Gerede olayını aldınız, 
olmadık lâflar ettiniz, olmadık isnatlarda bulundu
nuz. Mesele adalete intikal ettiği halde, kendi kendi
nize kararlara, hükümlere vardınız, ama söylediğiniz
den en ufak bir netice çıkmadı ve sizi tutan basının 
dahi birinci sayfasında, manşet sayfasında boy boy 
eli tabancalı sizin m illet vekilleriniz çıktı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devlet ol
madığı için... 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Sizin Genel Başkanınız çıktı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükümet 
olmadığı için; Devlet yokken böyle olur. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Bunları herkes gördü; siz de gör
dünüz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir partinin genel başkanı, Başbakanlık yapmış 

olan bir zat, (Bu memlekette her halde Başbakanlık 
sokakta satılan bir meta değil, Türkiye'nin en yük
sek makamı, en ulvî makamı) bu makama oturan bir 
kişi, şu veya bu gezisinde kendisine söz atan, kendi
sinin konuşmasına mani olmak için bazı hareketlere 
geçen üç - beş tane gence karşı kürsüyü terk edip 

ı 

ı 
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de, bir salvet içerisinde, «Ben size gösteririm» diye 
üzerine atıldığı nerede görülmüştür? 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devlet yok 
da ondan. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Bu yalnız sizin Genel Başkanınız
da görülmüştür. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gündoğan. rica edi
yorum. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Muhterem beyler; 

Devlet vardı, biz de yer yer taşlandık, zamanın
da. Bunlar, Türkiye'de olmuştur; arzu edilmeden 
olan şeylerdir; ama siz, dürbünü istediğiniz zaman 
büyüten tarafı ile istemediğiniz zaman küçülten tara
fı ile hadiselere çevirerek bakarsanız, elbette bir anor
mal neticeler çıkarırsınız, anormal hallerle karşılaşır
sınız. Devlet vardı... Siz, Adalet Partisinin iki defa, üç 
defa taşlandığını bilir misiniz? Devlet yok muydu? 
İçişleri Bakanı yok muydu o zaman? Biz onun içinde 
yaşadık; zaman zaman, ölümle böyle soluk soluğa 
gelen haller yaşadık. Bunlar yapıldığı zaman acaba 
iktidarda kimdi? Acaba, koca bir Anayasa içerisin
de kendisinden kaçınılmaz, varlığı muhakkak lüzum
lu siyasî partierin en büyüklerinden biri olan Adalet 
Partisine reva görülen bu taşlamalar, 86 yaşındaki 
senatörünü sokağın ortasında militanlarınız (afeder-
siniz) arkasına tekme vuracak kadar kendinden geç
tiği zamanlar bu memlekette İçişleri Bakanı yok muy
du, Ankara'da Emniyet Müdürü yok muydu? Ne 
yapmıştı Adalet Partisi, ne idi günahı? İçişleri Baka
nına telefon edildiğinde, hatta zamanın Başbakanı
na başvurulduğunda alınan cevaplar tarihî vesikalar
dır bugün; neden bahsediyorsunuz?. 

Bir «Faşist» diye tutturmuşsunuz... 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben Adalet Partiliyim. Adalet Partisi olarak biz

de faşist, maşist yok; ama komünist her önüne gele
ne «Faşist» der. O niyetle söyleniyorsa bu lâf. ona 
aklım ermez. Faşist ile komünistin farkı yoktur. Bu
nu böyle, gayet iyi kafamıza yerleştirelim. Kendi ken
dimize, kafamızda hayallerle saraylar kurmayalım. 

Biz, gayet açık politika takibeden bir partiyiz. 
Bizim partimizin politikası tamamen Atatürkçü isti
kamettedir, tamamen Anayasanın doğrultusundadır, 
Anayasanın içindedir. Bunun dışında, ispat edecek
siniz; yuvarlak lâflarla değil, ispat edeceksiniz; Ada
let Partisinin Anayasadan inhiraf ettiği yeri, bugü
ne kadar Türkiye'yi Türkiye yapan. Cumhuriyeti 
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Cumhuriyet yapan esaslardan, ilkelerden ayrıldığı, 
noktayı... Yoksa, herhangi bir şekilde, her Türk va
tandaşının en tabiî hakkı olan bir bayram nazamına, 
«Bir Başbakan gitti» diye kıyameti koparırsanız, 
bunda haklı olmadığınız ortaya çıkar ve siz, normal 
şartlar içerisinde bu memlekette dinini icra eden, vic
danî kanaatini söyleyen insanlara tahammül edemez -
seniz, o zaman başınıza faşist de gelir, komünist de 
gelir... 

Onun için, bir parça insaflı olunuz, dikkatli olu
nuz. Başbaşa oturduğumuz zaman partilerin tutumla
rını, kimin ne olduğunu gayet rahat konuşuyoruz; 
ama bu kürsüye çıktığımız zaman ille politika yap
mamız icap ediyor; depreşiyor politika yapma ihti
yacımız... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de ne değişmiştir de, bugün kalkıyorsu

nuz özgürlük mitingi yapıyorsunuz? Hangi kanun de
ğişmiştir, hangi nizam değişmiştir? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Sayın Ecevit'in Hükümeti bırakıp 
kaçtığı noktadan sonra soluğu doğru Bursa'da alma
sı, soluğu doğru Eskişehir'de alması ile başlayan so
kak hareketlerinin başlatıcısı Adalet Partisi mi? 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Cephe... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kocaman, rica ediyo

rum. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Adalet Partisi mi? 7,5 ay Hükü
mette bulunduğunuz, 7.5 ay Hükümet idare ettiniz, 
hangi sokak hareketini, hangi toplantıyı Adalet Par
tisi tertip etti? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Edemezdi
niz... 

BAŞKAN — Saym Gündoğan. rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Edemez miydik? Tenezzül etmeyiz. 
beyler biz... Biz, Anayasaya; biz, yasalara saygılı in
sanlarız. Bu, budur. Yoksa, bunlar mesele değil. Za
ten 12 Mart evvelinden başlayan sokak kışkırtmacılı
ğınız değil midir ki. Türkiye'yi bugün bu çizgiye ge
tirmiştir? Eğer, o sokak kışkırtmacılığı olmasaydı, 
(Beyler, zabıtlar vardır, açarsınız, okursunuz) şu kür
süden sokağa ne şekilde kopya verildiğini herkes bilir 
burada, hatırlar; neler konuşulduğunu şu kürsüden, 
nasıl tahrik edildiğini... Biz çıkıp da, «Efendim, bu 
olaylara mani olunması gerekir, bu olayların olma
ması lâzımdır» dediğimiz zamanlar hepiniz, âdeta 
koro halinde, sokakta nümayiş yapan, sokakta yasa
lara aykırı hareket eden, okulda hocasını, üniversite-
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de profesörüne hakaret edip döven insanları âdeta 
alkışlıyordunuz; bu kürsülerden... (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Şimdi, bunları burada hatırlattığımız zaman tabiî 
kötü oluyoruz. Siz Hükümet oldunuz, hangi üniver
siteye gittik tahrik ettik, hangi yüksek okulu tahrik 
ettik, hangi kesimi tahrik ettik? Hiç kimseye bir şey 
demedik ve bugün yerden yere vurduğunuz; hatta 
(Oralara girmeyeyim, hoşuma gitmiyor) çeşitli mak
satlarla yerden yere vurduğunuz Millî Selâmet Parti
siyle koalisyon halindeyken, bu insanlar iyi insanlar
dı... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Vuramazlardı, güçleri 
yetmez. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Göğsünüze basıyordunuz. Hem 
nasıl basıyordunuz biliyor musunuz; «Adalet Partisi, 
siz sahtesiniz, asıl olan bunlar. Bu Millî Selâmet Par
tililer çok daha samimi, çok daha açık yürekli insan
lar, bunlarla Türkiye'yi ebediyen idare ederiz» diyen
ler, siz değil miydiniz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz da 
siz basın... 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Ya!.. «Şimdi, siz basın.» Biz onu 
söylemedik. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müdahale etme
yin. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Biz basarız, basmayız meselesi 
değil. Bunu yapıyordunuz değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen Genel Kurula hi
tap ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Sayın Başkanım; 

Aslında bunlara hiç lüzum yok; yani ben, kendi 
konuştuklarımın da burada konuşulmamasınm lâzım-
geldiği inancında ve idrakinde bir insanım ve eğer 
benim şu kürsüden şimdiye kadarki konuştuklarımda, 
(değmez, ama) şöyle bir göz gezdirilecek olursa, hiç
bir zaman ne tahrik vardır, ne hakaret vardır, ne 
küçümseme vardır. Daima sevgi vardır, saygı vardır 
ve şu çatı altında hiç olmazsa, Senatoda bizim par
lamenter rejime örnek hareketlerde bulunmamız ge
rektiğini ifade etmişimdir. O kadar ifade etmişimdir 
ki, zaman olmuş, kendi grupumuzun dahi tasvip et
meyeceği cesaretle bu kürsülerden konuşmuşumdur. 
Niçin? İnandığımı söylemiş olmak için, söylemişim
dir. İnandığımı ortaya koymak için kürsüye çıkmı-

şımdır. Yoksa, şunu bunu hakaret yağmuruna tut
mak, şunu bunu küçümsemek, şu veya bu insana 
olmamış, yapılmamış, yapmadığı şeyleri söyleyerek, 
onu küçümsemek için çıkmadım. Herkes, isterse her 
şeyi söyleyebilir; ama mesele, kürsüde neyi söyleye
ceğini değil de, neyi söyleyemeyeceğini bilmektir. Ne
yi söylemememiz gerektiğini bilmemiz lâzım. Biz bu
rada birbirimizi yıpratacağız, biz burada birbirimiz
den, şu veya bu şekilde konuşmak suretiyle, etraftan 
puan toplayacağız diye, rejim için tehlikeli olacak, 
yarın bizi hakikaten kötüye götürecek bazı yollara 
kapı açmamamız lâzım, bazı yolları açık tutmamamız 
lâzım. Bunları elbirliği ile örtmemiz, elbirliği ile karşı 
koymamız lâzım. Çünkü arkadaşlar, bu memlekete 
bir felâket gelirse; «Siz altında kalırsınız da biz kur
tuluruz» diye düşünüyorsanız, çok yanlış düşüncede
siniz. 

O bakımdan, söyleyeceğiniz sözleri ispatla mü
kellefsiniz, ispat etmek durumundasınız. Bizim de ku
lağımıza geliyor; Diyarbakır olayları için, «Cumhu
riyet Halk Partisinden falan kişi telefon etti de öyle 
başladı» diye isim de veriyorlar. Biz bunu tenezzül 
sayıyoruz. Çünkü, ben bunu ispat edemem, görme
dim, bilmiyorum. Her duyduğumu, her gazetede oku
duğumu, her kulağıma fısıldananı çıkıp da bu kürsü
den söylemekle ne kazanacağım? İnsan o zaman müf
teri durumuna düşer. Bize 12 Marttan önce de bun
lar söyleniyordu. Sokak hareketlerini kulislerde özel 
olarak bazı arkadaşlarla konuştuğum zaman, Adalet 
Partisinin dışında olan bazı zevat bana «Sen çok saf
sın» diyorlardı. Niye diyordum? «Bu sokak hareket
lerinin hepsini Demirel idare ediyor» diyorlardı. Al
lah Allah öyle mi? «Öyle» Demek Demirel bu kadar 
kuvvetli; hem sokağı idare ediyor, hem buraya geli
yor, sokaktan şikâyet ediyor... 

Arkadaşlar; 
Sonra meseleler ortaya çıktı. 12 Mart oldu, fakat 

12 Marttan sonra hiçbir şey durmadı, daha şiddetlen
di, daha arttı, memleket için felâket olacak hareket
ler daha fazla zuhur etti. Demek ki, ortada Demirel 
değilmiş, ortada Adalet Partisi değilmiş, maksat baş-
kaymış. 

ORHAN KOR (İzmir) — Suçlu Cumhuriyet Halk 
Partisidir. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Ve ne oldu? Bu memlekette örfî 
idare kuruldu, mahkemeler kuruldu. Kaç tane Adalet 
Partili o mahkemelere sevk edildi arkadaşlar? Ada
let Partiden giden bir kişi var mıydı? Canım, insan 
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biraz insaflı olur, bir suçu başkasına yüklerken, bi
raz vicdanı sızlar. 

İstanbul'da kalabalığı görünce çıkıp konuşacaksın 
ve ondan sonra her aklına geleni söyleyeceksin; «Ben 
liderim...» Yok böyle bir şey. 

«Ey Türk memuru; sen iktidara hizmet etmeye
ceksin, sen iktidara direneceksin, karşı koyacaksın. 
Ben gün gelecek seni mükâfatlandıracağım...» Bunu 
kim söylüyor? Bunu, Başbakanlık yapmış, bugün Ana-
muhalefet Partisi lideri söylüyor. Nerede söylüyor? 
istanbul gibi, münevveri bugün en kesif olan bir şe
hirde, karşısındaki 1 0 - 2 0 - 3 0 bine söylüyor. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 300 
bine söyledi. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — 300 bine, 500 bine söylesin, ar
kadaş. Ben bundan çekinmem, ben bundan memnu
niyet duyarım; 1 milyon olsun. İstanbul'da Sayın 
Bülent Ecevit'in karşısında kendisini dinleyen 1 mil
yon İstanbul'lu olursa, bundan iftihar etmezsem evi
me gitmeyeyim. Niye? Demek ki, bu memlekette de
mokrasi inancı içinde olan insanlar varmış, demokra
siye inananlar varmış, onun için geliyormuş, dinliyor
muş, diye... Bunun başka izahı yok. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Onun için mi televiz
yondan kaldırdınız? 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Bakınız arkadaşlar; 

Siz bize buradan her zaman ne kadar hakaret 
ediyorsunuz; bunu en tecrübelileriniz yapıyor. Biz, 
burada sizin sayınızdan çok çok üstün sayıda sena
törle oturduk, hâlâ da oturuyoruz. Biz, sizi bir gün 
küçümsemedik; ama siz 1973 seçimlerinde % 33 oya 
sahip olunca sizin, kendini «Ben bu işi çok iyi bili
rim» düşüncesinde olan kişileriniz buraya çıkıp, şöy
le bakarak; «Siz, bir seçim daha gelsin de göreceğiz 
ne olacaksınız...» dediler. Bunlar, mahalle çocukları
nın lâflarına benziyor, afedersiniz. Ayıptır bunlar ar
kadaşlar? 

ORHAN KOR (İzmir) — Çok gördük, çok saç
maladılar. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Demokrasi memlekette varsa, 
Adalet Partisi kaybedecek, Cumhuriyet Halk Partisi 
kazanacak, Cumhuriyet Halk Partisi kaybedecek, 
Millî Selâmet Partisi kazanacak, Güven Partisi kaza
nacak... Bunlar olacak, bunları normal karşılayacağız. 
Bunları normal karşılamadıkça, demokrasi olmaz. Si
ze gelen oylar aydın kişilerin, Türkiye'nin kurtuluşu-
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nu isteyen, fakirden - fukaradan yana olanların oyla
rı da, bize gelen oylar Türkiye'ye felâket getirecek 
insanların oylan... Bunu nasıl tespit ediyorsunuz, ne
reden buluyorsunuz? Siz köyü, köylüyü kimden öğ
rendiniz? Siz köyü, köylüyü bilir miydiniz? Ne zaman 
köye gittiniz, ne zaman köylüyle haşır neşir oldu
nuz? 

ORHAN KOR (İzmir) — Masa başında... 
BAŞKAN — Sayın Ege, bir grupu istihdaf etme

yiniz, lütfen, rica ediyorum efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Rica ederim efendim, bunlar bu
rada böyle konuşuldu; hiç lüzumsuz bunlar. 

BAŞKAN — Efendim, ben bundan evvel böyle 
konuşan arkadaşımızı da ikaz ettim efendim. Onun 
için aynı ikazı size de yapıyorum. 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Doğru söylü
yor, bravo. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Ne lüzumu vardı? Sayın Fikret 
Gündoğan, şahıs olarak hürmet ettiğim bir arkada
şım; yani ne lüzumu vardı? Dışarda böyle konuşmu
yoruz arkadaşlar. Dışarıya çıkalım böyle konuşmuyo
ruz. Buraya geldiğimiz zaman ne oluyoruz? Niçin 
birbirimize böyle davranıyoruz? 

Düne kadar şu tarafta oturan muhterem arkadaş
larımızla sizler beraberdiniz ve beraber mücadele edi
yorduk. Şimdi onlar ayrıldılar, bizden çok onlarla 
birbirinize giriyorsunuz. Şimdi, yalnız sizinkiler doğ
ru, yalnız sizin düşünceniz muteber... 

Sayın İnönü, Parti liderliğinden uzaklaştı. «12 
Mart Adalet Partisi için yapıldı» dediler. Halbuki, 
12 Mart Sayın İnönü'nün liderlikten uzaklaşmasına 
sebep oldu, başka bir işe yaramadı. 

Şimdi, farzımuhal biz, İnönü'nün hatalı saydığı
mız herhangi (belki değil, belki hatalı; ama biz öy
le gördüğümüz) bir noktasını söylesek, hepiniz bura
da fırlar, müdafaasını yaparsınız; ama içinizde, size 
ismen sayabilirim, «Falan Paşacı, filan Paşacı» diye 
hâlâ ayırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen konulan fazla 
dağıtmayınız, rica ediyorum. Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Kanununu görüşüyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Bunlar bu. O zaman biz de bun
ları teker teker sayarız. Biz de böyle şey yok. Biz 
samimiyiz arkadaşlar. Biz kimsenin mutfağına eli
mizi, gözümüzü uzatmıyoruz. Kimsenin hanesinde ne 
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oluyor, buna bakmıyoruz. Bizim Adalet Partisi ola
rak, Cumhuriyet Halk Partisine de, Millî Selâmet 
Partisine de, Kontenjan Grupuna da, Millî Birlik 
Grupuna da; hepsine karşı saygı ve sevgimiz var, 
ama hakarete asla tahammülümüz yok. Hiç kimse
nin de kimseye hakaret etmeye hakkı yok. Bu devam 
ettiği takdirde aynı şekilde cevabı alınır. Bunlardan 
vazgeçip de sadece gereken meseleleri burada teknik 
ve ilmî yönden konuşmaya devam ederseniz, saygı 
duyar, alkış tutarız. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın

daki bir kanun tasarısını müzakere etmekteyiz. Konu, 
hepinizin yüksek dikkatinden kaçmamıştır, sınırları
nın dışına taşmış bulunuyor. 

Bazı gruplar kendilerini karşılıklı itham altında 
hissettikleri için, bazı sözleri söylemek ihtiyacında 
bulundular. Başkanlık bu ihtiyacı anlayışla karşıla
dı. Ancak, çok rica ediyorum, bundan sonra konuşa
cak arkadaşlarımız sadet içinde, konu içinde kalma
ya itina göstersinler, kendilerinden istirham ediyo
rum. 

Sayın üyeler; 
503 sıra sayılı kanun tasarısının oylamasında 126 

sayın üye oy kullanmıştır; 125 kabul, 1 ret oyu ile 
kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunda kabul edile
rek, işlem görmesi için Millet Meclisine gönderile
cektir. 

504 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde 128 sayın 
üye oy kullanmış; 128 kabul ile tasarı kanunlaşmış
tır. Memleketimize hayırlı olmasını dilerim. 

507 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde 129 sayın 
üye oy kullanmış; 129 kabul oyu ile tasarı kanunlaş
mıştır. Tasarının Silâhlı Kuvvetlerimize ve Milletimi
ze hayırlı olmasını dilerim. 

Şimdi, şahıslan adına söz alan arkadaşlarımıza 
söz vereceğim.-

Sayın Fethi Çelikbaş. buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Konuştuğumuz kanun tasarısı, Toplantı ve Göste
ri Yürüyüşü Hürriyetine ait bir kanun tasarısı iken, 
fevkalâde üzücü konuşmalar cereyan etti. Yakında 
Meclisler kapanıp vatandaşlarla temas vazifesi başla
yınca faydalı olacağı düşüncesiyle, tecrübeli bir ar-
kadaşınız sıfatıyle bu konuşmalardan ve cereyan eden ; 

olaylardan ilham alarak bazı görüşlerimi arz etmek
te fayda görüyorum. 

Cemiyetimiz için eski geleneği olan bir idare tar
zı değil demokrasi, arkadaşlar. Biz bunu, başka ülke
lerden almışızdır ve toplumumuza intibak ettirmek 
gayreti içerisindeyiz. Uzun yıllar bu idare şekliyle yö
netilen ülkelerde, demokratik parlamenter rejimin or
taya çıkardığı bazı ilkeler var. Bu ilkelerin bir kısmı 
müesseselerle, bir kısmı şahıslarla ilgilidir. 

Bu ilkelerin en basiti, demokrasinin bir tesamu-
ha dayanması keyfiyetidir; hoşgörüye dayanması key
fiyetidir. Bu hoşgörüyü, bu rejimin bir numaralı ak
törleri durumunda olan Parlamento üyeleri kendi 
aralarında gösteremezlerse, köyde, kentte oturan va
tandaştan bu hoşgörüyü istemeye hakkımız kalır mı? 
Biz burada en basit meseleler üzerinde, köylerde da
hi rastlanması mümkün olmayan konuşma tarzına şa
hit olur, bu tarz konuşma üslubuyla birbirimizi itham 
edersek, vatandaşın soğukkanlı davranmasını, anla
yışla hareket etmesini talep etmeye hakkımız olur 
mu arkadaşlar? 

İkinci olarak, bizim Senatomuzun bir özelliği var 
arkadaşlar. Çift meclisle idare edilen memleketlerde, 
meclise nazaran senatoya düşen vazife, itidalli dav
ranmaktır arkadaşlar. Moderasyonu olacak; yaşına 
kayıt koymuş, 40 demiş, tahsiline de yüksek tahsil de
miş. E, en aşağısı 40'ını doldurmuş, yüksek tahsil 
görmüş, tecrübesi var, dünya görgüsü var... Onlar da
hi lalettayin insanlar gibi, aynı üslup içerisinde mese
leleri müzakere eder, çatışırlarsa, bu rejimi memle
kette selâmetle ve milletin nef'ine yürütmek imkânı 
kalmaz, arkadaşlar. 

Hepimiz politikanın içerisinde bulunduk; vatan
daş ne kadar tahrik etmek isterse istesin, onlar ister
ler; bağıralım, çağıralım, ama lider, o bağırma ça
ğırmayı teskin etmek vazifesiyle mükellef olduğu an
da liderdir; aksi takdirde ortanın adamıdır, sokağın 
adamıdır. 

Elli küsur yılda; 25 yıllık bölümünün içindeyim, 
bunca yılda, ben 1960 yılından evvel en şiddetli mu
halefeti yapmış bir arkadaşınız olarak, hiç bir millet
vekilinin vatandaş arasında, onun safında mücadele 
ederken tabancalı resmini görmedim, arkadaşlar. Bu
nun, vatandaşın ruhunda yapacağı tahribatı düşünü
nüz. Meclis içerisinde dünyanın gürültüsü olmuş, 
ama kitlenin huzuruna çıkınca böylesine hırçın bir 
mücadele sahnesi Türkiye'de görülmemiş arkadaş
lar. Bu hava devam edip giderse emin olunuz seçim-
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lerde Türk vatandaşı birbirini öldürür. Bunun so
rumlusu biz oluruz arkadaşlar; o masum vatandaş 
sorumlu olmaz, biz oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu kızgınlıkla, bu haşinlikle, bu dürüstlükle va

tandaşla temas ederiz; onlar esasen bu işe, bizim ka
dar alışık değillerdir. E, onlar tahrik edecekler; biz 
de pupa yelken onun önünden gideceğiz, Türkiye'de 
hizmet bekleyen vatandaşa hizmet götüreceğiz ve 
Devleti demokratik rejim içerisinde yürüteceğiz... 
Ben buna hakikaten imkân görmüyorum arkadaşlar; 
fevkalâde üzülüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
1960 yılından evvelki Parlamentonun çalışması 

böyle değildi. O zaman bir gensoru önergesini kürsü
ye getiremiyorduk. Mecliste murakabe imkânımız ol
madığı için sokağa döküldük; ben onu yaşadım. İs
tirham ederim, bugün Mecliste murakabe imkânı yok 
mudur arkadaşlar? Ne zaman bir gensoru önergesi 
verildi de gününde gündeme alınmadı arkadaşlar? Bu 
devri, 1960 yılından evvelki devirle mukayese etme
yiniz; o devirde ben bulundum diyorum size: Kapılar 
kapanır, duvarlar çevrilir, mebus konuşurken muhtar 
zabıt tutmaya kalkar... Böyle bir hava mı var Tür
kiye'de, arkadaşlar? Elinizi vicdanınıza koyunuz. Bu
gün, dışarıda istediğinizi, içeride gensoru ile muraka
be edebiliyorsunuz. Bir sıkıyönetim kumandanı, ka
nunun verdiği yetkiyi kullanıyor arkadaşlar; tiyatro
yu kapatmış, kanun yetki vermiş, kapatmış. Bunu ge
lip burada konuşuyoruz. Bu kadar geniş hürriyet ha
vası içerisinde (Sıkıyönetimin ilân edildiği yerde mi
ting yapıldı) olabiliyoruz da, Parlamentoda hâlâ ne
yi kimden şikâyet ediyoruz arkadaşlar? 

Bu itibarla, kitle psikolojisini bilirim; toplumda 
teferrüd etmek, inandığı fikri savunmak için kürsü
ye çıkmanın ne kadar zor olduğunu bilirim, ama bü
tün bunlara rağmen, Senatoda vazife yapan tecrübe
li arkadaşlarımızın bulunduğu partilerin de bu me
denî cesarete sahip çıkmasının, milletin selâmet yolu
nu açacağını ve o arkadaşlarımızın ecdadına ömür 
boyu şeref kazandıracağını bildiğim için, bunları ha
tırlatmak istiyorum arkadaşlar. 

Kitle psikolojisi her tarafta ateşle oynamak gibi
dir; hâkim olamazsınız. Yarın, Allah göstermesin bi
risi bir şeyi patlatsa orada elli kişi ölür. Bu itibarla, 
siyaset adamlarının, kitle ile temas ederken fevkalâde 
ihtiyatlı, fevkalâde sükûnetli, fevkalâde serinkanlı 
davranmalarına katî zaruret var ve Türkiye'nin şart-
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lan içerisinde esasen haşin olmaya lüzum yok: Kür
süye getirirsiniz; hem daha demokratik olur arkadaş
lar. Meydanda tek taraflı konuşuyoruz, karşı tarafın 
ne dediğini vatandaş öğrenmiyor; bu demokratik de
ğil ki... Kürsüye getirdiğiniz konuda konuşuyorsu
nuz, cevabını alıyorsunuz; bu demokratik olur. Din
leyenler karşılaştıracak, mukayese edecek, ondan 
sonra hükmünü verecek, arkadaşlar. 

Demokrasinin temel şartlarından birisine göre, 
birbirimizi ikna edeceğiz. Yoksa, gürültüyle, patırtıy-
le, kaba kuvvet gösterisiyle vesaireyle, karşılıklı ve 
olumlu bir diyalog kuramayız, olmaz arkadaşlar; 
yıkılır. 

Bu itibarla, senatör arkadaşlarımdan bilhassa is
tirham edeceğim, yalvaracağım eğer Türkiye'de Ba-
tı'dan örneğini aldığımız, gerçekten hürriyetçi parla
menter rejimi yerleştirmek ve yürütmek istiyorsak, 
konuşma üslubumuzu Senatoda tadil edelim arkadaş
lar. Hırçın olmayalım, kırıcı olmayalım. Bir arkada
şım, «Derme - çatma bir Hükümet» dedi... Senato 
kürsüsünde «Derme - çatma bir Hükümet» dediğiniz
de, köyde bunun manası çok daha başka şekil alır. 

Bundan evvelki Hükümet, Sayın Ecevit, muhale
fetin tenkidlerinden dolayı yıkılmadı, muhalefet ten-
kid etmedi arkadaşlar. Muhalafetin Kıbrıs olayla
rından sonra verdiği örnek, Türk tarihine altın harf
lerle geçecektir. Muhalefet bağrına taş bastı. Vatan
daş bazı maddelerden şikâyet ediyor, kürsüye geti
rin diyordu bize; getirmedik, Hükümet zaafa uğrar 
diye getirmedik; bunları hep hesaplı yaptık. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, nasıl müşkülâtla kuruldu; Hükümet orta

da kalmış, bir bitaraf Başvekil vazifeyi kabul etmiş; 
17 rey almış, memleketin bir yığın meselesi var, Hü
kümet binbir müşkülâtla kurulmuş. Bunu tezyif etme
nin ne faydası var arkadaşlar? Eğer beğenmediğiniz 
taraf varsa gensoru talep eder, getirir tenkid edersi
niz; ama bir Senato burada, binbir müşkülâtla Dev
letin işlerini devralmak için kurulmuş Hükümeti, 
tezyifkâr bir ifade ile; «Derme - çatma» der ise, bu
nun köydeki inikası ne olur arkadaşlar?.. Devlet kal
maz, Hükümet kalmaz. Bu itibarla yalvarıyorum ar
kadaşlar, bunlar olmasın; birbirimizin yüzüne bakı
yoruz. 

Hakikaten Sayın İskender Genap Ege arkadaşımı
zın dediği gibi, buradaki konuşma üslubu, koridorda, 
bir sofrada, yemekte otururken konuşulmuyor. Ora
da pekâlâ olabilen, neden burada olmuyor yani? Bu 
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itibarla ferden ferda bütün arkadaşlarımdan rica ede
ceğim; hepimizin ef'alı hareketimiz, mensup olduğu
muz birlik ne olursa olsun, şahsen tarihimize geçiyor 
arkadaşlar. 

Şu memlekette, şu hava eğer devam eder giderse, 
kısmî Senato seçimlerinde fevkalâde hazin olaylar 
Türkiye'de cereyan eder arkadaşlarım. 

Bu itibarla çok rica edeceğim, hiç olmazsa Sena
to, demin arz ettiğim, gerek kurulduğu memleketler
deki fonksiyonu gereği moderatör olmak, itidalli dav
ranmak vazifesine sahip çıkması bakımından, gerek
se burada vazife gören arkadaşlarımın daha tecrübe
li. daha görgülü, daha bilgili, daha yaşlı ve binnetice 
daha serinkanlı olmaları bakımından, biraz bulun
dukları topluluklarda, gittikleri yerlerde vatandaşlar 
arasında barışı telkin edici; «Bizim aramızdaki müca
deleler ne olursa olsun, bu memleketin evlâtlarıyız, 
geçineceğiz» diye nasihat yollu davranışlarla memle
keti bir huzura, bir ferahlığa kavuşturalım. 

Aklı başında olanlar bu manzaraya bakıyor, ka
fasını iki avucunun arasına alıyor, memleketin akı
beti ne olacak diye düşünüyor arkadaşlar; bunlar da 
var memlekette. Bu itibarla çok rica edeceğim, son 
derece basit bir şey. 

Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesine gidersiniz, 
bu hakkınız, ama Anayasa Mahkemesi kapısı açıldık
tan sonra, «gideceğiz, bozduracağız, çıkartacağız» de
mek de doğru değil. Sebebi şu : Biz zannediyoruz ki, 
müesseseler Anayasada menşeini bulunca, itibarlıdır. 
Hayır arkadaşlar. Demokratik idarelerde müessese
lere itibar veren, kamuoyudur. Fransız Danıştayının 
Anayasada bir tek kelimesi yoktur; ama Fransız Da-
anıştayı, Fransa'da muazzam bir müessesedir; Ana
yasasında Danıştay hakkında tek bir kelime yok
tur. Biz zannediyoruz ki, Anayasal kuruluş olunca 
itibarlıdır. Öyle değil arkadaşlar. Her müessese itiba
rını içinde çalışanların, çalışmalarının, umumî efkâr
da yarattığı ölçüde itibar kazanır. Bir vali, eğer ma
kamından valilik yapmak isterse, vali değildir arka
daşlar. Şahsî vaziyetiyle makam otoritesini kullanır
sa, o zaman validir. Bir mektep müdürü keza, bir 
Parlamento üyesi keza... 

Bazı arkadaşlarım, «Polis vazifelileri bize saygı 
göstermiyor» diyor. E, onun bir vicdan muhasebesi
ni yapmalı, neden göstermiyor?. Herkese göstermiyor 
değil, kimimize gösteriyor. 

Bu itibarla hareketlerimizde, vatandaşlara örnek 
olmayı vazife edinmemizi şu vesile ile hepinizden yal-
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varıyorum, memleketin selâmeti bundadır, biz sena
törlere düşen şerefli vazife bundadır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, buyu
run efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
daki Kanunun esası, Cemiyetler Kanunu idi. 12 Mart
tan sonra, Sayın Nihat Erim Hükümeti, Cemiyetler 
Kanunu ile toplumun yaşantısının sağlanamayacağı
nı gördükleri, hissettikleri ve yaşadıkları için, bize 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki 
kanun tasarısını getirdiler. Millet Meclisinden sonra 
Yüce Mecliste de görüşüldü, bazı tadillerle kabul 
edilerek tekrar Millet Meclisine gönderildi. 

Kanun tasarısı Millet Meclisinde görüşülürken, 
mevzuu müzakere, tümü üzerinde açılmamış da, bi
zim bildiğimiz tüzüğe göre, Senatoda tadil gören 
maddeler, Meclisçe benimsenerek oylanmış ve bu su
retle kanun çıkmıştır. Anayasa Mahkemesinin boz
ması, işte bu şekle müstenittir, esasa müstenit değil
dir. 

Kaldı ki. Anayasa Mahkemesinin, Meclis Tüzü
ğüne göre yapılan bu muameleyi bozması da, hukuk 
ve bilim açısından kabili münakaşadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Mutlak özgürlük primitif devirde, primitif top

lumlarda vardır. Demokratik toplumlarda, toplumun 
ve toplumu teşkil eden fertlerin bütün hareketleri bi
rer nizamla tahdit edilmiştir, düzene konmuştur. 
Eğer, bu milyonlarca insanın hareketlerini bu şekil
de hudutlandırmaz, bir nizam altına almazsak, o za
man primitif bir devrin, primitif toplumu oluruz. 

Cemiyetler Kanununun değişmesine Sayın Nihat 
Erim Hükümeti niçin lüzum görmüş? Çünkü, genç
ler sokağa dökülmüş, herkes istediği gibi, istediği ye
re gitmiş, istediği gün, istediği saatte toplantı yap
maya kalkmış ve bu cemiyetin nizamını bozmuş, 
Türk toplumunun huzurunu kaçırmış, Türk toplu
munun sanayide ilerlemesine mani olmuş. Türk 
toplumunun saadetine mani olmuş. Onun için 
bu kanun gelmiştir ve bana kalırsa yeni gelen şekil 
de pek tatmin edici değildir, burada daha sıkı ve da
ha disiplinli, daha nizamlı hükümler getirilmiş olsay
dı, daha iyi olurdu. İnşallah ileride onu da düzeltir, 
o noksanları da telâfi ederiz. 
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Arkadaşlar «Bir cephe kurdunuz» diyorlar. Evet, 
bu cephe, koomünizme karşı kurulmuştur. Bu cephe, 
Türk Milletinin refah ve saadetini sağlamak için ku
rulmuştur. Bu cephe, hem yurt içindeki, hem yurt dı
şındaki düşmanları bu milletin düşmanlarına karşı 
kurulmuştur. Bu cephe, Türk Milletini bir ve bera
ber, gaye edindiği refah ve saadete götürmek için 
kurulmuştur. Gaye budur. Yoksa, faşizmin de karşı
sındayız, komünizmin de karşısındayız. Zaten, faşizm 
de bir başka nevi komünizmdir, diktatörlüktür. Ne 
komünizmde hürriyet vardır, arzu edilen özgürlük 
vardır, ne de faşizmde hürriyet ve arzu edilen özgür
lük vardır. Biz onun da karşısında, onun da karşısın
da, demokratik bir nizam içerisinde bu memleketi yü
rütmeyi ve bu memleketin kalkınmasını sağlamayı 
kendimize gaye edinmişizdir. 

Bu nedenlerle arkadaşlar, burada birbirimizi ze
deleyici, kırıcı konuşmalar yapmayalım. Artık, bu 
memleketin bütün Anayasal müesseseleri öğrenmiş
tir; bu memleketi karıştırmak isteyen fitne ve fesat 
vardır. Bu memleketin müesseseleri artık bu fitne ve 
fesat fuayelerini anlamıştır, onlara imkân vermeye
cektir ve bu memlekette hakiki demokrasiyi yaşata
cak, bu memleketin refah ve saadetini sağlayarak gü
ler yüzlü, büyük müreffeh bir Türkiye'nin, özlemini 
çektiğimiz böyle bir Türkiye'nin tahakkukuna çalışa
cağız. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, buyurunuz efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, bi
zi kayıt ettiniz mi? 

BAŞKAN — Komisyon olarak mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Evet. 
BAŞKAN — En sonunda söz veririm. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriye
ti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle eğer sayın parti grup 
sözcüleri mevzu dışı bazı hususlara temas etmeseler-
di, bu konuda, konuşmayacaktım. Bir, iki noktayı 
tavzih için söz aldım. 

Muhterem senatörler; 
Şunu size ifade edeyim ki, benim vilâyetimin 

Gerede ilçesi; hakikaten bütün vatandaşlarının sakin-
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j ligi, mazbutluğu, kolay tahrik edilemeyen, kendi ha
linde, temkinli, munis insanlar diyarı olarak tanınır. 
Gerede halkı katiyen mitingci değildir. Hiçbir toplan
tıda bir araya getirip bağırtmak, çağırtmak, harekete 
getirmek, heyecan verebilmek katiyen mümkün değil
dir. Hatta seçimlerde bize derler; canım toplanıp ne 
yapacaksınız, biz gerektiği zaman, gerektiği şekilde 
reyimizi veririz... Bir nevi toplantıya, mitinge dahi 
rağbet etmeyen munis insanlar diyarı olarak müte
deyyin, kendi halinde, inançlı, sakin insanlar diyarı 
olarak tanınır Bolu'nun ilçeleri içinde; ama öbür ta
rafta benim ilçem Düzce tamamen aksinedir. Hatta 
başkalarından Düzce'ye «Teksas» dediklerini de du
yarız. 

Böyle olduğu halde, geçenki hadisenin gününde 
ben, hiçbir şeyden haberim olmadan öğleden sonra 
arabamla Ankara'dan hareketle Bolu - Düzce istika
metinde giderken, Çamhdere yol sapağındaki bir 
benzin istasyonunda çay içmek ve dinlenmek için 
durduğumda, hadiselerin oluşunu oraya gelen şoför
lerden öğrendim ve ondan sonra Gerede'ye gittim. 

Tarafsız Geredeli vatandaşların birçoklarının ifa
delerine göre, hakikaten tanımadıkları, sayıları 150 -
200 kişiyi bulan, bazı kişiler sabahın saat 10.00'unda 
gelip Gerede'nin sokakiarındaki duvarlara birtakım 
yazılar yazmışlar. Bu yazılar içerisinde «Faşist ikti
dar», «ICatil Hükümet» tabirleri var. 60 günlük bir 
Hükümet biraz evvel de cepheleri, maksatları ifade 
edilen bir Dörtlü Koalisyon Hükümeti; (Ki, bundan 
daha meşru bir şey olamaz) hayret ediyoruz kimi kat
letti, neyin katili? Burası belii değil; ama o eski alış
kanlık, birtakım militanlar (Ne olduğu belli değil ko
münistler midir, anarşistler midir), bilinmeyen kişi
ler; bunları yazmışlar, çizmişler, bağırmışlar, hatta 
durup bakan vatandaşa; «Ne bakıyorsun» diye hü
cum etmişler. 

Hadise saat 10.00'da başlıyor. Saat 12.00 - 12,30 
civarında lider ve parlamenterler geliyor, Hükümet 
Meydanında konuşma başlıyor. O esnada bir vuruş
ma başlıyor. Geredeliler diyorlar ki, «Kavga eden
lerden ne dövenleri, ne dövülenleri tanımıyoruz, bun
lar yabancı. Maç mı yapıyorlar, şaka mı yapıyorlar, 
hakikî mi kavga ediyorlar; bunu anlamadık...» 

Ondan sonra iş daha çetin bir safhaya geldiğinde 
milletvekilleri; Ki, isim de zikredebilirim. Ben bu ko
nuda gündem dışı yapıp uzun uzadıya Yüce Senato
ya bilgi vermek istedim, yalnız Senatonun gündemi
nin yüklü olması dolayısıyle, Sayın Başkanların da 
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gündem dışı konuşma imkânı vermemeleri karşısında 
bu bilgiyi arz etmek fırsatı doğmadı. Şimdi de Ana
yasanın 132 nci maddesi muvacehesinde hadiseye el
bette ki, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcıları el 
koymuştur; o bakımdan da meselenin tafsiline gitme
mek gerekir; ama bu münasebetle bu hususlara bil
hassa grup sözcüleri değinince, tavzih etmek mecbu
riyetini hissettim) milletvekilleri havaya ateş edip 
birtakım coşturucu, heyecanlandırıcı bir hareketin 
içine girdikten sonra, bazı Geredeliler kalkıyorlar, 
esasen namaz vakti de yaklaşmış, Hükümet Meyda
nının karşısında cami var, bir boğuntuya, gürültüye 
gelip insanlar telef olmasın diye, «Bu tarafa gelin, 
caminin bahçesine gelin» diye, sesleniyorlar. Camiye 
giden vatandaşlar dışında, bu ikaz üzerine bir kısım 
vatandaşlar da o tarafa hareket edince, ateş ediliyor. 

Ben şuna kaniim ki, benim Geredemin ne Halk 
Partilisi, ne diğer partilileri, ne militanı, ne anarşisti, 
en azılısı dahi, eğer Gerede'de üç tane anarşist çık
mışsa,. (Ki, tahmin ederim üç tane de yoktur) onlar 
dahi katiyen mabedi hedef alarak ateş etmezler. Ben 
Gerede'li Halk Partili vatandaşlarımı da çok iyi tanı
rım; katiyen onlardan sadır olmamıştır. Ama bir va
ka var; caminin kapısında, penceresinde, mihrabında, 
minberinde, duvarlarında 15 yerde mermi izi var. 
Camlar kırılmış, camiin ortasındaki avizeye mermi 
gelerek yere düşmüş, namaz kılan adamın yüzüne ge
lerek yaralamıştır. 

Şimdi hadise... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Saat 14,00'te ne 

namazı? 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Orada seyir edi

yorduk. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Camiye git

memişsin. Saat 14.00'te namaz kılınmaz mı? 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kocaman, rica ediyo

rum. Sayın Unsal rica ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTİJRK (Devamla) — Çok 
istirham ediyorum, bir polemik yapmak için değil, 
çok samimî olarak söylüyorum, sadece tavzih için 
söylüyorum. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Devlet Güvenlik Mahkemesi hadiseleri muhakkak 

gün ışığına çıkaracaktır, mutlaka hadiseler aydınlana
caktır. Hepimiz o zaman göreceğiz. Yalnız bir mese
le var : Bu camide, mabedin içinde bulunan insanla
rın yaralandığı bir vakıa: Kimin yaptığını, niçin yap
tığını ilgililer tetkik edecek. Ben bilmiyorum. Yalnız 
bu bir vakıa. 
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Ondan son m bir şey daha var. Aynı gün İstanbul 
Beşiktaş'tan Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir 
vatandaş, 111 lira masraf ederek Cumhuriyet Halk 
Partisi Liderine yıldırım telgrafı çekmek suretiyle; 
Gerede hadiselerinin birtakım anarşist ve komünist
lerin tertibi olduğunu, Halk Partisinin bu oyuna gel
memesi icap ettiği noktasında, (Ki, her halde ilgili
ler o telgrafı da inceleyeceklerdir) bu da ortada bir 
vakıa. Ben demiyorum ki, şöyledir veya böyledir. Bir 
neticeye götürmek istemiyorum; ama böyle meseleler 
var ve bu müessif hadiseler oldu. 

Ondan sonra biz görüyoruz ki banka soygununa 
iştirak edip de, bilâhara mahkemesi devanı eden veya 
mahkûm olduktan sonra bir bakanlıkta vazife alan 
adamların, Gerede hadiselerine iştirak ettikleri ve bu 
hadiselerde birtakım ekimozlar, yara - bere de alma-
larıyle tamamen tespit edilen, Ankara'da Bakanlıklar
da bulunan bu şahıslardan bir kaç tanesinin çok gün 
ışığına çıkmış davranışları karşısında işlerine son ve
rildiği de bir vakıadır. Ben burada tafsile girmek is
temiyorum. Demekki, Gerede, böylesine bir tertibe 
geldi ve bu tertipte Geredeli ne Halk Partili, ne Ada
let Partili, ne Selâmet Partili ve ne de Milliyetçi Ha
reket Partili vatandaşımın suçu yök. Geredeliler bir
den neye uğradıklarına şaşırmışlar ve gelenler birbir
lerine vurmuşlar, ondan sonra bu arada halktan da 
bazı kimseler elbetteki bu kalabalık içerisinde zarar 
görmüş. Deniliyor ki, «camiye taş yığılmış...» cami
nin içerisine taş ve toprağın konulamayacağım; ca
minin taş, toprak yığını haline getirilemeyeceğini bil
meyen yoktur. Bunu bilmeyenler ancak camiye hiç 
girmemiş olanlardır. Hakikaten onlar, camide alnın 
nasıl secdeye konulduğunu, ne kadar temiz tutuldu
ğunu ve bu titizlikten dolayı taşın, toprağın caminin 
kapısından içeriye katiyen sokulamayacağını bilmez
ler. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ayıp, ayıp 
bu söylediklerin... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Böy
le bir şey yok. Cami taş, toprak deposu haline getiril
memiştir. Böyle şey yok, muhterem senatörler... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz gördük, biz 
yalan söylemiyoruz; gözlerimizle gördük. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bun
lar yalan, bunlar yanlış, bunlar iftira. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Yümazlürk, Sa
yın Yılmaztür'k, Sayın Unsal müsaade buyurun efen
dim, 
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ca
mimin bahçesi taş, toprak dolu. Gerede'nin her tarafı 
taş toprak, kum; caminin içine bunları koymaya lü
zum yok. Taş atmış olabilirler. Demiyorum ki, filân 
attı, falan attı; ama lütfen iftira etmeyelim, lütfen it
ham etmeyelim. Devlet Güvenlik Mahkemesi işe el 
'koymuştur. Mesele incelenecektir, değerlendirilecek
tir. Binaenaleyh, konuya o bakımdan gitmek; tafsi
line! girmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, yeteri kadar'gir
diniz, rica ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bu 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki 
Kanun tasarısı münasebetiyle bir partinin grup sözcü
sü lütfen bu Gerede hadiselerini ağızlarda saikız yap
masınlar, çok rica ediyorum. Bu mesele aydınlığa çı
kar, siz de, biz de müsterih oluruz, mesele hallolur. 

Seçim olmadan evvel, «Biz ezer geçeriz, kazanı
rız...»1 Pekâlâ, kazanırsanız tebrik ederiz. Fakat ka
zanmadan; hiç kazanmadan, hiç iktidar olmadan; 
1950'sinde, 1954'ünde, 1957'sinde, 1961'iride 1965'in-
de, 1967'sinde, 1969'unda, 1973'ünde belki sekiz on 
seçim görmüş bu memleket, hiç birinde tek başına 
iktidar olmamışsınız. Biz olduk diye de iftihar etmi
yoruz. 250 bin kişiye liderimiz hitap etti demiyoruz. 
Biz çok 300 binler, 250 binler gördük Taksim'de... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Geçmiş za
man olur ki, hayalî cihan değer. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bir 
defa 250 bin, 300 bin şayet görmüşseniz; bunlar mü
him değil. Cumhuriyet Halk Partisi şayet iktidar olur
sa, ben tebrik ederim ve başarı dilerim, ama iktidar 
elmadan böyle gürültü ile «Biz en kuvvetli partiyiz, 
en güçlü partiyiz. Altı rakamlarla konuşuruz...» filân 
şeklinde bir grup sözcüsü buraya gelir böyle konuşur
sa, bir de seçimlerde bunun aksi çıkarsa, o zaman 
mahcup olmak kime düşer? Acele etmeyiniz, 12 Ekim 
gelecek ve kazananı, kazanmayanın tebrik etmesi en 
tabiî görevi... 

Şimdi, bir partinin grup sözcüsü, bu Senatonun 
Yüce kürsüsünden böyle konuşursa, bu en azından 
tahrik ifade eder. «Biz ezer geçer'iz...» Bunu diyemez
siniz. Yani Yüce Senatonun bu kürsüsünde, «Biz en 
büyük partiyiz, ezer geçeriz...» Hayır, en büyük par
ti değilsiniz. Hiç olmadınız ve ben diyorum ki, ola
mayacaksınız. Olursanız ne âlâ... 

Şimdi, seçime gidiyoruz; Meclislerde şu kanunları 
toparlayalım; gideceğiz. Hani, «Başımın saçı ak mı, 

I kara mı? Sabret şimdi önüne dökülünce görürsün...»1 

berberin dediği hesap, bu neticeleri alırız. 
Siz parmak hesabiyle efendim, Anayasa Mah

kemesine mutlaka gidip bozabileceğim'iz tarzda ka
rarlar filân çıkarıyor... Burada bu oy çoğunluğu me
selesi çok konuşuluyor, ama hükümeit olmak için iki 
tane, beş tane oyun da ne kadar önem taşıdığını hadi
seler bize gösterdi. O halde parmak, oy çoğunluğu lâf
ları bir nevi parlamenteri, senatörü tahrik manası 'ifade 
eder. Oy çoğunluğu değil, ben parmak kaldırıyorsam 

[ bir kişi olarak, en azından bir kaç yüz bin kişinin 
temsilcisi olarak bu parmak kalkar. Bunun keyfe 
kalkmadığını s'iz de bilirsiniz, bilmeniz de lâzım, ama 
ben şunu anladım ki, insan ister hukukçu olsun, ister* 
okumuş olsun, ister yaşlı - başlı olsun, 'bir kişi ki, 
doğru hisse sahip değil, doğru histen mahrum, o in
san âlim de olsa, hukukçu da olsa meselenin hakika
tine varmak imkânını bulamıyor. Ben, yed'i seneyi 

I geçen senatörlük hayatımda bunu müşâhade ettim 
I ve bunu esefle gördüm, 

Maruzatım bundan ibaret, teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Tuna, Komisyon adına şimdi 
I mi söz istiyorsunuz? Daha söz almış iki sayın üyemiz 
j var. Takdir sizün. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bi
risi konuşsun. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Elmas, buyurunuz efendim. 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün bu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri-
I yeti Kanunu hakkında hiç konuşmaya niyetim yok

tu; fakat müzakerelerin aldığı şekil ve burada sarf 
edilen sözler karşısında, söz almak lüzumunu hisset
tim. 

I Değerli arkadaşlarım; 

I Hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Gerçi bu-
I rada bir çoğumuz müzakereleri başından itibaren iz-
I leme fırsatını bulmadık. Zaman zaman girildi, çıkıl-
I di, ama izleyenlerden de, izlemeyenlerden de bir tek 

ricam olacak : 
Şu toplantının zabıtlarını alalım, okuyalım; dik

katle okuyalım. Toplantı açıldığı zaman ilk sözü alıp 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan arka-
j daşımızın, konuşmasını dikkatle okuyun; bir tek ke

lime, bir tek cümle kırıcı, incitici söz bulamayacaksı
nız, ama ondan sonra söz alan ve A. P. Grupunu 
temsilen burada konuşan arkadaşımızın da konuş-

| masını lütfen dikkatle okuyunuz. Göreceksiniz ki, 
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Grupumuz en ağır şekilde ithamlar altında bırakıl
mıştır ve müzakerelerin bu hale gelmesinin nedeni 
de A. P. Grupu adına konuşan arkadaşımızdır. Gü
nahı, vebali onun boynunadır ve ondan sonra sarf edi
len sözlerden bazı misaller vereceğim. 

Şimdi, «Efendim, özgürlük mitingi yapmaya ne 
lüzum var? Seçim mi var?» Efendim, özgürlük mi
tingi yapmaya ne lüzum var, ne demek? Bir parti, 
bir siyasî teşekkül gayet tabiî ki, kapalı salon toplan
tıları, açık hava toplantıları ile siyasî örgütünün, par
tisinin, teşekkülünün görüşünü halka anlatacaktır. 
Hele, 300 bin kişilik İstanbul'da bir toplantı yapıla
cak; bu, Türkiye çapında büyük bir olaydır, bunun 
hakkında televizyonda tek bir görüntü verilmeyecek, 
halka duyurulmayacak... Gayet tabiî, şehir şehir dola
şacağız; her parti, Adalet Partisi de, Millî Selâmet 
Partisi de, Halk Partisi de, bütün partiler gezecek, bu 
toplantılarını yapacaklar ve görüşlerini halka anla
tacaklar. Efendim, bu toplantıyı yaptığımız zaman 
yapılan bazı saldırıları ters çevireceksiniz, ondan son
ra o toplantıyı yapan partiye bunu yükleyeceksiniz... 
Buna kargalar güler arkadaşlarım. Kargalar güler... 
Toplantıyı yapan, bir gaye uğruna bu toplantıyı yapı
yor. Nedir o gaye?.. Görüşünü halka anlatmak. Ken-
ki görüşünü halka anlatmak için yaptığı toplantıyı 
sabote edecek aynı parti ve o toplantı yapılamaz, gö
rüşünü anlatamaz hale getirilecek... Bu, dünyanın hiç 
bir yerinde görülmüş şey değil. Bunu çevirernezsiniz; 
dediğim gibi kargalar güler bunu söylediğiniz zaman. 

Efendim; deniyor ki, «Yedi buçuk aylık iktidarı
nız zamanında A. P. olarak biz bir toplantı yaptık 
mı?» Sizin elinizi, kolunuzu bağlayan hiç bir sebep 
yoktu. Hiç bir yasaklayıcı kanunî müeyyide de yok
tu ve siz böyle bir toplantı yaptığınız takdirde de, si
zin bu toplantılarınızın en ufak bir hadise olmadan 
yapıldığını da göreceksiniz. Yapsaydınız... Yani siz 
yapmadınız diye, siz de yapmayın... Biz de yapmaya
cağız... Böyle şey olmaz. Bu, mantık değil. 

Şimdi gene bir arkadaşımız çıktı, dedi ki, «Efen
dim, siz köylüyü ne zamandan beri tanıyorsunuz?» 
Ha ne zamandan beri tanıdığımızı söyleyeyim. De
mokratik rejime geçtiğimiz günde D. P.'nin kurucu
ları ve ondan sonra arta kalan içimizde bulunanlar
da ayıklandıktan sonra, şuraya gelen ben ve arkadaş
larım köyde doğduk, köyde okuduk, Senatör olduk, 
Meclise geldik. Köylünün ta kendisiyiz; ama bu lâfı 
söyleyen arkadaşım nereden geldi acaba?.. Nasıl it
ham edersiniz. «Köylüyü nereden tanıyorsunuz?» 
diye bize nasıl söyleyebilirsiniz? Ama ben köylü -
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yüm, köyde doğdum, ilk mektebi köyde bitirdim, 
köy çocuğu olarak yetiştim; eskiler temizlendi, şimdi 
yepyeni bir topluluk olarak Halk Partisini temsil edi
yoruz. Hiç bir zaman, hiç bir yerde hadiseleri tahrif 
ettiğimi ve bu kürsüde tersine anlattığımı da görme
yeceksiniz; özü sözü doğru bir köy çocuğu olarak 
geldim. 

Şimdi bir konuya daha temas etmeden geçeme
yeceğim. 

Ben de Düzceli'yim sayın hemşehrim; ortaokulu 
bitirinceye kadar da Düzce'de okudum. Benim za
manımda lise olmadığı için dışarıda okudum, yüksek 
tahsilimi dışarıda yaptım. Dışarıda dediğim; yani bu 
memlekette, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hudut
ları dahilinde. Ve Devlet hesabına okudum. Köylüyü 
çok iyi tanırım. Eğer bir teşkilât kurulur; «Efendim, 
falan gün, falan yerde şunun için toplanacağız» diye 
köylü davet edilmezdi, «Cumhuriyet Halk Partisi ve
ya bilmem ne partisi falan yerde bir toplantı yapacak, 
biz bu toplantıya mani olalım» diye hiç bir köylü, 
hiç bir kasabalı sokağa dökülmez ve hiç bir toplan
tıyı önlemeye çalışmaz. 

Tarih tekerrür ediyor zannediyorum. Bir anımı, 
içinde yaşadığım bazı hadiseleri nakletmek ve burada 
dile getirmek mecburiyetini hissediyorum. 

Çanakkale'de bir Geyikli, İskele ve 31 ncl Kilo
metre hadiseleri zinciri vardır. Bunlar nasıl olmuş
tur?.. Bunlar şöyle olmuştur : Zamanın İçişleri Ba
kanlığı Çanakkale Valisine emir vererek ve o zama
nın Demokrat Parti Teşkilâtını ayaklandırarak yol
larımız kesilmiştir. İki milletvekili İstanbul'dan vapu
ra binmiş Çanakkale'ye geliyor, bunlar kaba kuvvet
le iskelede Çanakkale'ye indirilmemeye çalışılmıştır. 
Yine kaba kuvvetle, Çanakkale'den üç milletvekili
miz ve 8 - 10 arkadaşımız Çanakkale'ye bağlı Ezine' 
mizin bir nahiyesine gitmek istiyoruz; 4 - 5 gün bıra
kılmadık, salınmadık, yola çıkartılmadık. Evvelâ yo
lumuz kesilir, sanki araba trafik muayenesi yapılıyor
muş gibi, muayene cüzdanları istenir, ehliyetler iste
nir, farların kontrolü yapılır, «Selektöre bas, basma» 
denir; ama öbür taraftan D. P. Başkanının arabası, 
onunla beraber vazifeli olan 8-10 araba yanımızdan 
geçer. Maksat, onlar gitsinler yolu kessinler, ondan 
sonra biz salınalım. 31 nci Kilometre hadisesi oldu
ğu gün de aynı şekilde olmuştur ve zamanın Emni
yet Genel Müdürü uçakla Çanakkale'ye kadar gel
miştir, valiye emir vermiştir ve bir saat sonra da 
uçak dönmüştür, sonra vali bize telefon etmiştir, gi
debilirsiniz diye. 
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31 nci kilometrede bir kamyon köprünün üzerine 
'konmak suretiyle yolumuz kesüldi. 80-100 kişi dere
nin içinden, etrafımızdan çıktı ve 2 - 3 dakika için
de arabam parça parça edildi. Bir arkadaşımızın ka
fası yarıldı, 15 gün komada yattı ve bir ay sonra 
hastaneden cılktı. 

Şimdi, tarih tekerrür ediyor zannediyorum dedim. 
Diyarbakır, Urfa, Mardin gezimiz var; o zamanın 
valisinin bu hadiseler olurken söylediği söz şu : «Me
suliyet kabul etmem, hadise çıkabilir.» Bir Devletin, 
bir Hükümettin valisinin vazifesi; hadise çıkabilir, 
mcısuliyeıî kabul etmem, gitmeyin, demek değildir, ge
rekli tedbiri alarak bizi oraya göndermektir. Buna 
emri veren, zamanın İçişleri Bakanı idi ve Demokrat 
Parti Başkanı da benim kiracımdı, iki katlı iki dai
reli bir evim var, alt katta da o otururdu ve telefon
la yapılan görüşmelerin hemen hepsi yukarıdan duyu
lurdu. 

Şimdi, aradan bu kadar sene geçtikten sonra Di
yarbakır, Urfa, Mardin gezisi yapıyoruz; gece Diyar
bakır'dayız, yine zamanın İçişleri Bakanı telefon edi
yor ve diyor ki, «Suikast ihbarı aldım, mesuliyet ka
bul etmem, gezünizi iptal edin.» 

İstirham ederim, rica ederim; onun için, tarih aca
ba tekerrür mü ediyor, diyorum; İçişleri Bakanının 
vazifesi «Gezinizi iptal edin» demek midir, yoksa ge
rekli tedibiri alarak seyahatin normal şartlar altında 
devamını sağlamak mıdır?.. 

Hemşehrim Gerede hadisesinden alındı, üzüldü. 
Ama sözümü tekrar ediyorum; eğer Gerede'ye dışa
rıdan adanı getirilmeseydi tecavüzü yapanlar tara
fından; nitekim o gün Düzce'de idim, Düzce'den en 
az 5 - 6 ara'ba ve 20 - 25 motosikletle (Şimdi amble
mini de söytemeyeyim) amblemlerini takmış Gerede' 
ye adamlar götürüldü. İstanbul tarafından gelmiş, 
Düzce'den geçmiş ayn; şekilde insanlar vardı. Ben 
bunları kendi gözlerimle gördüm hemşehrim. Eğer 
başka yerlerden adamlar toplanmasaydı, size gönül
den iştirak ediyorum, Gerede'nin hiç bir köyünden 
kendiliğinden gelerek o hadiseye kimse karışmazdı. 
Ama tertipç'iler olur, adam toplanır getirilirse, hadi
seler doğar. 

İstirhamım, ricam; lütfen zabıtları alın; bu top
lantının bu hale dökülmesinin müsebbibi Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü değil, ama ondan sonra söz alan 
A. P. Grupu sözcüsüdür, vebali, günahı da onundur. 

Saygılar sunarım. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, bir hususu 
açiklamam lâzım, onun için söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, hemen mi konuşacak
sınız efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, çok kıy
metli senatörler; 

Ben isterdim ki, huzurunuza, şu elimde bulunan 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri münase
betiyle bu kanunu savunmak üzere çıkmış olayım. Sa
at 15.00'te başlayan müzakerelerimiz, maalesef 17.30 
olmasına rağmen, halen mevzuun içerisine çekilebil-
miş değildir. 

Burada bu üzüntümü belirterek geçtikten sonra, 
polemiklerin içerisine girip münakaşaları tazelemek 
arzusunda olmayan bir arkadaşınız olarak, sadece bir 
hususu açıklamak arzusuyle söz aldım. 

Biraz önce konuşan pek kıymetli senatör, benim, 
Güneydoğu gezilerinde telefon ederek; «Sizin emni
yetinizi, güveninizi sağlayamayacağım, binaenaleyh 
gezilerinizi yapmayın.» mealindeki bir şey söylediği
mi iddia etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun tam aksi olmuştur. Hakikaten bu kıymet

li senatör arkadaşımızın söylediği söz bir mecmuada 
neşredilmiştir. Sadece bir mecmuada neşredildiğini 
gördüm, o mecmuanın sahibini buldum ve bu sözün 
nereden çıktığını kendisine sordum. Kendisi bana ay
nen şunu söyledi : «Cumhuriyet Halk Partisi yetki
lileri bunu söylediler, tahkik etme zamanım olmadı, 
seyahatteydim, doğrudan doğruya bildirdim. Geldiğim 
zaman da zaten mecmua baskıya verilmişti. Bu ba
kımdan tahkik etmeden bu haberi aynen olduğu gibi 
aldığım kaynaktan naklettim.» dedi. 

Değerli arkadaşlarım; 
O günkü hadiseyi kısaca anlatayım. Hakikaten 

böyle bir ihbar aldık. Bu ihbarlar yeni de değildir, 
şimdiye kadar birçok defalar vukua gelmiş, birçok 
kimseler hakkında vukua gelmiştir. Ancak, biz cid
diyetini bilmemekle beraber, bütün bu ihbarların, he
le bir Muhalefet Partisi Lideri hakkında olursa, o 
Muhalefet Partisinin Liderinin bütün teminatlarını 
kullanması mecburiyetini bilen insanlar olarak, temel 
haklarını, hürriyetlerini bizim korumamız mecburiye
tini bilen insanlar olarak, Türkiye'de muvafık, muha
lif herkesin konuşma hürriyetini, fikirlerini anlatma 
hürriyetini, toplantı yapma hürriyetini bizim teminat 
altında bulundurmamız gerektiğine inanan insanlar 
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olarak gerekli tedbirlerimizi aldıktan başka, bir de, 
ne olur, ne olmaz, hani niye bizi haberdar etmedi
niz diye bir düşünceye kapılmasınlar diye Erol Çe
vikçe arkadaşımı buldum ve kendisine böyle bir ih
barın olduğunu ancak; endişe etmemesini, her türlü 
tedbirin alındığını bildirdim. Bu ihbar Urfa'da vâki 
olmuştu. Ben Çevikçe ile o akşam Genel Merkezde 
konuştum. Öyle zannediyorum ki, kendileriyle ko
nuştuğum insanlar, herhalde burada gerekirse arka
daşlarına bunları böylece ifade edecek kadar mede
nî cesaret sahibi değerli ve dürüst insanlardır; hiç de
ğilse ben böyle inanıyorum. 

Kendisine anlattım; endişe etmemesini, her türlü 
tedbiri aldığımızı söyledim. Arkasından, Diyarbakır 
ve Urfa valileriyle konuştum. Kendilerine gerekli ted
birleri almaları direktifini verdim. Gerek Diyarbakır, 
gerekse Urfa Valisi her türlü tedbiri aldılar. Arka
sından tekrar Genel Merkezden, Erol Çevikçe Beyi 
aradım bulamadım. Tek bulduğum telefon numara
sı Sayın Baykal'ın numarasıydı. Bu sefer O'nu ara
dım. Diyarbakır ve Urfa Valileriyle olan konuşma
larımı kendisine bir bir naklettikten sonra «Çevikçe 
ile konuştum, ona bunları söyledim, endişeye kapıl-
mamasını söyledim. Neticesini kendilerine bildireme-
diğim için bir kere de seni arıyorum» dedim ve ona 
anlattım. Sayın Baykal bana teşekkür etti ve telefo
nu kapattı. Hadise tamamen bundan ibaret olmasına 
rağmen, bir de kendisine şu ikazda bulundum : «Biz 
Sayın Ecevit'in korunması için başkomiserin başkan
lığında Emniyet mensubu arkadaşlarımızdan sivil bir 
ekip gönderiyoruz. Onları da ikaz etmek için aradım, 
bulamadım, hareket etmişler. Ben Diyarbakır'da kal
dıkları oteli arıyorum. Ancak, siz de konuşun bir ke
re de siz o arkadaşlarımızı ikaz edin. Ben Emniyet 
Müdürü vasıtasıyla ikaz ettiriyorum. Bir de siz ikaz 
ederseniz, fayda mülâhaza ediyorum.» dedim; bana 
sadece teşekkür edilmiştir değerli arkadaşlarım. Bu 
yaptıklarımın aksini kim iddia ediyorsa gelsin, şu kür
süde konuşsun ve karşılıklı konuşalım. 

Filân mecmuada hilafı hakikat herhangi bir be
yan buraya ne delil olarak gelir, ne de buna dayanı
larak ithamlar yapılabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben sizlerin hakkını en az sizin kadar korumayı 

görev bilen insanım. Bunu böyle bilmenizi isterim. 
Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, buyurunuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, pek 

muhterem arkadaşlarım; 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısını müzakere etmek için bu 
konuşmaları açmıştır; ama gördük ki, bu müzakere 
tamamen seyrinden çıkıp, son hâdiselerin tahlili ma
hiyetine girdi ve karşılıklı ithamlar devam etti gitti. 
Ama bunun Adalet Partili bir arkadaşımızın konuş
masından çıktığı şeklindeki ithamı ben kabul etmek 
istemiyorum. Buna cevap veren ve bu ithamı cevap
landırmak için huzurunuza gelmiş bulunan hukukçu 
Halk Partili arkadaşım Gerede hâdiselerinin bir tah
lilini yapmasaydı; kendisi şahidi olduğunu beyan et
tiği bu hâdiseyi bir şahit sıfatıyle adlî makamlar hu
zurunda beyan etmesi lâzımgelirken, bu kürsüden be
yan etmemiş olsaydı, bu işler bu kadar alevlenmeye-
cekti. 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, Gerede hâdi
selerinin izahını, hâdisenin mahiyetini, oluş şeklini 
buradan anlatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çün
kü. hâdise doğrudan doğruya Devlet Güvenlik Mah
kemesine intikal etmiştir. Hâdisenin şahidi olanlar 
varsa, ancak olsa olsa gidip, hâdiseyi orada yetkili 
hâkimler huzurunda veya hazırlık tahkikatı yapan 
zabıta huzurunda veya hazırlık tahkikatına memur 
savcılık huzurunda bunları söylemeleri iktiza ederdi. 
Hele bir hukukçu arkadaşın buraya gelip de. hâdise
nin oluşunu izaha kalkışması bence çok yanlış olmuş
tur. Çünkü, her giden milletvekili kendi partileri ile 
hâdiseleri görüşmüştür. Eğer buraya çıkıp her millet
vekili arkadaş duyduğu kadarıyle hâdisenin izahını 
yapmaya kalkışırsa, hemen bize anlatılan kadarıyle de 
hâdisenin nasıl geliştiğini, nasıl dışardan tertiplendi
ğini ifade etmek mecburiyeti hâsıl olurdu. Halbuki 
biz bunları söylemeye mezun değiliz. 

Ankara'dan Gerede'ye kadar yollarda nasıl emek 
verildiğini, iki yüzü aşkın bir vasıta ile Gerede'ye na
sıl girildiğini ve hâdisenin nasıl gerçekleştirildiğini de 
bize başka türlü anlatıyorlar. Demek ki, tek taraflı 
suçlamanın bir manası yok. Hadiseye objektif açıdar. 
bakmak ve hadisenin üzerinde olmak gerekir bir mil
letvekili için. 

«Biz iktidardan ayrıdıktan sonra, hâdiseler başla
dı, siz başlattınız.» diyorlar. Ben hemen ifade edeyim 
ki, onlar iktidardan ayrıldıktan sonra hâdiseler baş
ladı; ama bu hâdiseleri bugünün hükümetini ter-
tibedenler başlatmadı. İnsaf etsinler, Millî Selâmet 
Partisi o zaman da kendi yanlarındaydı. Millî Şea
met Partisi gençliğinden bir hareket gelmemiştir. 
Adalet Partisi gençliğinin bugüne kadar böyle bir hâ-
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disesi görülmemiştir. Eğer bu Milliyetçi Hareket Par
tisi gençliğinden geliyor, şeklinde tefsir ediliyorsa, 
bunu izah etmenin manası yok; bir hükümet kendi
sine meşgale çıkarmaz. 

«Ben iktidarsam, bu memlekette sükûnet vardır; 
ama ben iktidar değilsem, bu memleketi başınıza yı
karım.» görüşü ile hareket etmemek lâzımdır. Çün
kü, eğer bir hükümet kendi gençliği ile kendisine 
meşgale çıkarıyorsa, gaile çıkarıyorsa, bunu kabul et
mek imkânı yoktur muhterem arkadaşlarım. Böyle 
bir şeyin imkânı yoktur; ama siz istediğinizi bu kür
süden söyleyeceksiniz, sonra karşınızda olan arkadaş
larınız çıkacaklar; muhterem arkadaşımız Fethi Çe-
likbaş'ın da ifadesiyle, size yalvaracaklar öyle mi?... 
Olmaz arkadaşlar. Bu işin yalvarmakla halledilecek 
tarafı olduğuna ben kani değilim. Bence vasıta, mü
cadele ise veyahut da bu iş bir yarış ise, vasıtaların 
eşit olması lâzımdır. Sen diline gelen her şeyi söyle, 
elinde mevcut her türlü vasıtayı kullan, her türlü 
tahriki yap ve hâdiseyi çıkar; sonra da «Siz yapıyor
sunuz» de ve biz de sizin karşınıza çıkıp, rica, istir
ham edelim, yapmayın, etmeyin diye yalvaralım... 
Olmaz böyle şey. Bana kalırsa bütün gücümüzle si
zin yaptığınızın aynını size yapmak lâzım. Bence o 
zaman düzelir. Çünkü, bugüne kadar bu kürsüden 
diğer arkadaşlarım ve biz hep size yapıcı olan sözleri 
söyledik; aman yapmayın, etmeyin dedik. Hele bu
gün arkadaşlar... 

RAHMÎ ERDEM (İstanbul) — Elinden geleni ar
kana koyma. 

BAŞKAN — Lütfen Rahmi Bey. rica ediyorum. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Hele bugün arkadaş
lar, yalvarma derecesine getirdiler siz ricalarını. Bak 
Rahmi Bey arkadaşım. «Elinden gelirse yap.» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen Genel Kurula 
hitabedin. 

RAHMİ ERDEM (îstanbul) — Fırsat geçerse 
yap. 

BAŞKAN — Sayın Erdem rica ediyorum. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) — Sizin elinizden geliyor 
da, bizim elimizden niye gelmiyor acaba? Senin ce
saretin daha mı çok? Bizde de senden daha büyük 
yürek var. Eğer muhterem arkadaşlarım, birbirimize 
kötülük yapmayı yarış haline getirirsek, kimin kimi 
geçeceği belli olmaz. Bizde de yürek var. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Elhak geçersiniz. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Erdem. 
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I ALİ OĞUZ (Devamla) — Evet, eğer sen vasıtayı 
kötüsünden seçersen, sana karşı aynı vasıtayı seçmek 
benim de hakkım olur. 

Sonra diyor ki, «Toplantı yapan hâdise çıkarmaz. 
Biz hâdise çıkarmadık.» Peki, Diyarbakır hâdiseleri 
ne, oradaki toplantıyı Milliyetçi Hareket Partisi yap
mamış mıydı, orada Sayın Türkeş konuşmuyor muy
du, komandolar kendi cephelerine mi hadise çıkardı
lar, il başkanlarının arabasını kendileri mi yaktılar, 

I Türkeş'i komandolar mı taşladı? İnsaflı olalım muh
terem arkadaşlar; hâdiseleri tahlil ederken bir parça 
insaflı olalım. Yani buradaki insanlar hep size rica 

I ediyor diye, bir şeyden kaçınıyorlar, çekiniyorlar; si
zin arkanızda çok büyük güçler var da. ondan endişe 
ediyorlar mı zannediyorsunuz? Buraya gelen insanlar 
canını koymuştur ortaya. Hiç kimseden, hiçbir güç
ten de korkumuz yok. Ölümümüz pahasına dahi olsa. 
Ne zannediyorsunuz?.. Evet... 

Diyor ki, «300 bin kişi topladık, üzerinize gelir 
ezeriz.» Ben ona bir misal vereyim; İstanbul'da mer
hum Paşaya da Vali Bey, «İşte Paşam İstanbul.» dedi. 
Belki bir milyon insan toplanmıştı; ama onun ne
ticesini çok iyi biliyorsunuz. Onun için kalabalıklar 
sizi aldatmasın. O kalabalıkları takibedenler arasında 
bizler de vardık, biz de dinledik. Tabiî dinleyeceğiz, 
herkesi dinleyecek ve hükümlerimizi ona göre verece
ğiz. Siz de gelin bizi dinleyin, bakalım bizler neler 
söylüyoruz. Birbirimize tahammül etmezsek hangi 
noktada biter acaba bu yarış? Bunu bir kere düşün-

J meniz lâzım? 

«Bu bakan burada oldukça, bu kaymakam böyle 
oldukça bu hâdiselerin arkası kesilmez.» diyor. İnsaf 
edin yahu; bu bakan sizin de bakanınızdı, sizin zama
nınızda da İçişleri Bakanı idi, o zaman hâdiseleri ön
lemeye gücü yetiyordu da, bugün mü âciz oldu bu 
bakan? Flayır, arkadaşlarım; Türkiye Cumhuriyeti 

I Hükümetinin bakanları hiçbir zaman âciz değildir, 
Devlet, hiçbir zaman güçsüz olmamıştır; ancak, onun 

{ karşısındakilere müsamaha edilmiştir. Eğer, bir par
ça bugün yumuşak davranış varsa, bu müsamahanın 
neticesi bu millet anarşiye gitmesin, bu millet' birbi
rine kurşun atmasın diyedir. Sen dışardan taş atacak
sın veya bir başkası atacak veya attırılacak veya bir 
şaşkın atacak, onun karşısına bu milletin vekili ola
rak tabancanı çekeceksin, çıkacaksın... 

Muhterem arkadaşım, biz de toplantılar yapıyo
ruz; Cenuba gittik, Doğuya gittik, Karadeniz'e gittik, 
bize de hoş olmayan nümayişler yapıldı, bize de taş 

j atıldı, bize de yerine göre münasibolmayan elfaz kul-

31 — 



C. Senatosu B : 71 

lanıldı; ama inanın ki, yanımızda bulunan tabancamız 
aklımıza bile gelmedi bizim. Öyle yerler oldu ki, bizi 
eziyorlardı, üzerimize üzerimize geldiler; ama biz bu 
milletten olduğumuz için ona tabanca çekmeyi hiçbir 
zaman düşünmedik. 

«Derme çatma hükümet» diyor. Acaba, senin kur
duğun hükümet derme çatma olmuştur da, dört tane 
parti bir araya gelerek bir hükümet kuruyor, o niye 
derme çatma oluyor? 

«Neye gücü yeter?» diyor. Ben sana söyleyeyim 
neye gücü yeter arkadaşlarım. Sen diyorsun.... 

BAŞKAN —• Genel Kurula hitabedin, lütfen efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — «Halk nereye kadar 
isterse ben oraya kadar komünistim.» diyorsun. Ben 
de diyorum ki, halk istese de (Bu memlekette kaç ki
şiye halk diyorsunuz, onu bilmiyorum) bu memle
kete komünizmi sokmamak için, fukaralığı kovmak 
için bu Cephe Hükümeti kurulmuştur. Siz ne zanne
diyorsunuz? «Cephe» dir dedi diye ad;, bunu takbih 
etmeye hakkın var mı? Sen de özgürlük mitingi ter-
tibediyorsun, «Özgürlük» dedin, «Özgürlük yok» de
din mi manasına kullanacağım? Hayır; o ismi seçmiş
sin, ben orada özgürlük mitingi yapacağım... Sana 
mübarek olsun, sen özgürlük mitingi yap; ama benim 
bulduğum kelimeyi de bir silâhmış gibi ikide bir or
taya gelerek, «Cepheler kurdunuz, milleti böldünüz» 
deme. Dört parti bir araya gelmiş, gücü yetmiş, bir 
hükümet kurmuş. Hani sen. «Bu Meclisten hükümet 
çıkmaz, bu Meclis milletten on yıl geridedir.» diyor
dun ya. Bak. Hükümet kuruldu; on yıl geride değil
miş, bu milletin içinde imiş, onun temsiicisiymiş. ona 
saygı göstermek lazımmış; bunu da ortaya koydu 
ve bugün hizmetlerine devam ediyor. (C. H P. sıra
larından alkışlar) Sen alkışla; yarın sen gelince ben 
de seni alkışlayayım. Birbirimize tahammül edemez
sek nerede başlar nerede biter arkadaşlarım? Birbiri
mizle mücadeleyi öldürme safhasına getirirsek, taban
calarımızı çekerek, acaba kim galip gelir bundan? 
Hiç belli olmaz. Onun için bu noktalara getirmemek 
lâzım. 

Sonra, ikide bir «faşizm» deniliyor. 
Muhterem arkadaşlar; 
Solcu olmazsan faşist olacaksın öyle mi?.. Faşiz

min iki türlüsü var, ben ikisini de söyleyeyim sana; 
eğer faşizm, hürriyet tanımıyorsa, insanlık tanımıyor
sa, kanun tanımıyorsa, kızıl komünizm de kızıl fa
şizmdir, o da kanun tanımıyor, o da hürriyet tanımı
yor. Biz bunun ikisine de karşıyız. Bu memlekette bir 
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faşist hareket yoktur; bu memleketin Devleti vardır, 
Hükümeti vardır; bu kabil hareketlere fırsat vermez. 

Anayasa Mahkemesi sanki onların emrinde bir 
daireymiş gibi «Bozdururuz» diyor. Anayasa Mahke
mesi senin açtığın davayı görür, haklı görürse bozar; 
saygı duyarım. Ama «Ben, Anayasa Mahkemesinde 
bozdururum» dersen, «O benim emrimdedir» manası 
çıkar. Bu kelimeyi seçerken çok ihtiyatlı, çok dikkatli 
olmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde, bazı Anayasal 
kuruluşların bazı siyasî kuruluşlara hizmet ettiği mâ
nası ortaya çıkar, o zaman memlekette adalet meka
nizmasına itimadı ortadan kaldırırsınız arkadaşlarım. 
Kendi yanlınız olarak tarif etmeye kalkışırsanız. «Be
nim açtığım dava hiçbir zaman dönmez, ben bunu 
kazanırım.» şeklinde ifade ederseniz, adlî mekaniz
maya, adlî kuruluşlara gölge düşürmüş olacaksınız. 
Bundan bilhassa itina ile kaçınmak zaruretindesiniz. 

Bilhassa şunu ifade etmek isterim. Bize karşı ya-
pılan hareketlerde muhterem arkadaşlarımın gayet 
ölçülü olduklarını; ama kendilerine yapılan hareket
lerde ise büyük bir feveran içerisinde, korkunç bir 
çıkış içerisinde olduklarını, hatta istismar ettiklerini 
görüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Daha bir kaç gün evvel bir milletvekili, bu Kıdem 

Tazminatı mevzuunda vaki konuşmasından dolayı. 
«Misafiriniz gelmiştir»' diye dışarı çağırılarak, arka
daşımız Gündüz Sevilgen, beş altı C. H. P.'l.i arkada-
şm tecavüzüne uğradı ve yumruklandı. Eğer bu hare
ke:: onlara yapılmış olsaydı, inanınız ki, şu Parlamen
toda çok büyük hadiseler olurdu. Niye hadiseler ken
dilerine yapıldığı takdirde onu fevkalâde büyütüyor
lar da. onun karşısındaki bir kardeş partiye ve onun 
mensubuna yapılınca hiç bir ses çıkmıyor?.. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Eğer biz koridor kavgasına getirirsek neticeyi, bu

nun sonu çok vahim olur. Bu hale getirmemek lâ-
z:rn. Yumruğun, tabancanın konuştuğu yerde hürri
yet yoktur, anarşi vardır; anarşiyi başlattığın takdir
de de bir gün seni süpürüp götürür, sen de kalmaz
sın ortada, o kadar güvenme kendine. Çünkü nerede 
biter bu iş bilinmez. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir kanun tasarısı için bu müzakere açılmış olma

sına rağmen şu mecraya geldi. Ben biliyorum ki, ne 
Süleyman beye, ne Gündüz Sevilgen'e ne Ecevit'e 
her hangi bir tecavüz olmaz. Biz, fikirlerimizi rahat
lıkla söyleyelim. Bugün, Adalet Partisinin lideri en 
ağır şekilde tecavüze uğradı; bir milletvekili yumruk-
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landı; daha kendilerine böyle bir tecavüz ortada 
mevcut olmadığı halde silâhlar çekiliyor. Biz de si
lâhlarımızı çekersek, ne olacak arkadaşlarım? Bizi 
kim ayıracak?.t 

NEJAT SARLICALl (Balıkesir) — Çek bakalım, 
çek, çek. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, rica ediyorum. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Şu Meclisin içerisinde 

bizi kim durduracak acaba?.. Sen millete silâhını çe
kersen, milletin karşısında seni hangi kuvvet frenle
yecek? Bu milletin vekili, bu milletin senatörü elinde 
silâhıyle dolaşırsa, kendi fikrini beğenmeyene karşı 
silah çekerse, taşa silâhla mukabele ederse; bir an 
için taş atıldığını kabul edelim, bunun sonu gelir mi 
arkadaşlarım? Bir lidere yumrukla tecavüz ederse, 
yarın senin liderine de aynı şekilde tecavüz vaki olur
sa, ne olur senin halin, sana da olursa ne olur senin 
halin arkadaşım?.. 

Onun için istirham ediyorum, kendimize gelelim. 
Ben yalvarmıyorum, o noktada değilim, katiyen de 
yalvarmıyorum; ama bu noktaya getirmeyelim, gel
diği gün ne olacağı belli olmaz. Biz kardeşiz, bu mil
letin kırk milyonunu kardeş etme kararı içerisinde 
çalışıyoruz. 

Saygılar sunarım. (A. P., C. G. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Müzakerelerin kifayetine dair bir önerge gelmiş

tir; okutuyorum. 

Sayını Başkanlığa 
506 sıra sayılı tasarı ile ilgili müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Gaziantep 

T, Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Sayın üyeler; son söz, senatörün ol
duğuna göre sırada Sayın Bilgen olacaktır. 

Hükümet ve Komisyon konuşacaklar mı?.. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Evet efendim, oylayacağım zaman 

söz vereceğim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET NUS-

RET TUNA (Kastamonu) — Evet, konuşacağım, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Tuna, buyu
runuz efendim. 

Sayın üyeler; Hükümetten ve Komisyondan soru
lacak sualler bu arada ve bu sırada sorulmalıdır, ki
fayet önergesi bundan sonra oylanacaktır, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET NUS-
RET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkın
daki' Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın'daki 
Kanunun tümü üzerinde müzakere yapıyoruz. 

Malumları olduğu veçhile, kanunların tümü üze
rindeki müzakerede, böyle bir kanuna ihtiyaç var 
mı, yok mu; onun müzakeresi yapılır. Maddelere 
geçmeden evvel, böyle bir kanuna ihtiyaç var mı, 
yok mu? Bu tetkik edilir, kanuna ihtiyaç yoksa mad
delere geçilmez, iş başta hallolur. Maddelere geçil
dikten sonra, böyle bir kanuna ihtiyaç varsa; ne hale 
gelsin, onun müzakeresi yapılır. 

Şimdi, bu hususu arz ettikten sonra şunu beyan 
edeyim: Anayasanın bahşettiği haklar, tatbikat ka-
nunlarıyle yürürlüğe konulur. Anayasamızın 28 nci 
maddesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının va
tandaşın temel hakkı olduğunu belirtiyor. Bu hakkın 
ne şekilde kullanılması, bu hakkın kullanılması için 
ne cins tedbirler alınması lâzım, bunun bir kanunla 
tanzimi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu kanuna bakışta bir hata olduğuna pe

şinen dokunmak istiyorum. Hali hazırda müzakere 
ettiğimiz kanun, Anayasanın bahsettiği hakkı kul
landırmamak için değil; bahsedilen bu hak, «Hiçbir 
tazyikin ve tesirin altında kalınmadan, nasıl kolay
lıkla kullanılabilir?» sorusuna karşılık, kolay kullan
ma yollarını tanzim etmek üzere getirilmiştir. 

Binaenaleyh, Anayasanın bahsettiği bir hakkın 
kullanılması için zarurî olan kanunun tümü üzerinde 
müzakere yapıyoruz. Maalesef mevzu pek çığırını 
aştı; bu kadar müzakereye ihtiyaç yoktu. Böyle bir 
kanuna ihtiyaç olduğu bir vakıa. Bir Anayasa hak
kının ne şekilde kullanılacağını tanzim eden bir ka
nun. Aşağı - yukarı, tümü üzerinde müzakere edil
meden maddelere geçilmesi mümkündü. 

Buna bu şekilde temas ettikten sonra; Sayın Re-
cai Kocaman arkadaşım grup adına yaptığı konuş
mada, «Hükümet komiserine bir yetki tanınıyor, bu 
yetkinin suiistimal edilmesi mümkündür» gibi, kanu
nun tatbikinde mahzurlar doğabileceğini ortaya koy
du. Maalesef bir hata olduğunu zannediyorum. Ka
nunu kim teklif etti, bu kanunu kim hazırladı; bu 
hususta gerekli inceleme yapılmadığı için, bu vesile 
ile Adalet Partisi Grupuna ve onun içinde bulundu
ğu Hükümete, kısmen çatar gibi bir tavır takındılar. 
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Arkadaşlar; 
Ben şu hakikati ortaya koyayım, da belki bundan 

sonraki müzakerelerde biraz daha mülayim davran
mamız mümkün olur. 

Bu 171 sayılı Kanun, Halk Partisi Hükümetinin 
teklif ettiği bir kanundur. Yani Hükümet komiserini 
getirdiniz, ona bu yetkiyi verdiniz, bizim elimizdeki 
bu hakkı kullanma imkânını zayıflatmanız mümkün, 
gibi yapılan hücumların mesnedi yok. Bu kanun 
1 8 . 2 . 1963 tarihinde İkinci inönü Hükümeti zama
nında teklif edilmiş bir kanundur. O kanunun getir
diği madde malum. Takip edin, aradaki farkın nasıl 
basit bir şey olduğunu göreceksiniz. 

«Hükümet Komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbir
lerin kifayet etmemesi dolayısıyle hadiselerin, top
lantının devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn 
ve düzeni bozacak fiil veya sözle saldırılı bir şekil al
ması halinde, toplantıyı dağıtmaya yetkilidir.» O 
Kanunun getirdiği madde bu. 

Halk Partisi Hükümetinin teklif ettiği metin bu. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Eski canip. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, 1963'te. 

Şimdi arkadaşlar, şunu da söyleyeyim : Haliha
zırda müzakere ettiğimiz kanun tasarısını hazırlayan 
da bugünkü Hükümet değil, Sayın Sadi Irmak Hü
kümeti tarafından hazırlanmış metni müzakere edi
yoruz. Binaenaleyh, işte, «Cephe Hükümeti haklan 
kısmaya kalkıyor...» Arkadaşlarım, yok böyle bir şey. 
Sayın Sadi Irmak Hükümeti tarafından hazırlanan 
metni müzakere ediyoruz. Halk Partisinin teklif et
tiği, kabul edilen ve 1972 yılına kadar yürürlükte ka
lan maddeye bu sefer; yani şu fıkrayla alâkalı, iti
raz edilen fıkraya konulan şu : 

Eğer, tertip heyeti, «Efendim dağıtın, bizim gücü
müz yetmiyor, bu toplantıyı dağıtın, biz tertip ettik; 
ama bizi aştı, gücümüz yetmiyor» diye Hükümet Ko
miserinden talepte bulunursa, «Onu da Hükümet Ko
miseri dağıtsın» diyor. Bu sefer konulan bu. 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum : Çatmak için ar
kadaşların dolduğu anlaşılıyor. Bu Kanunu, dediğim 
gibi, 1963 senesinde hazırlayıp getiren Halk Partisi. O 
zamandan beri bu itiraz ettikleri metin yürürlükte. 
Bu kere değiştirilmesini isteyen de Sadi Irmak Hükü
meti. Demek ki, çatmak için vesile aradığımız yerde 
de isabet yok. 

Ben, siyasî cepheleri fazla münakaşa edildiği, mey
dana çıktığı için onlara temas etmeyeceğim. Yalnız, 
o hırçın konuşmaların içinde Devletin kuvvetli olma

sı isteniyordu. Şimdi arkadaşım bir konuşmasında 
Hükümet komiserinin yetkisi olmasına taraftar de
ğil gözüküyor; fakat diğer tarafta da «Hükümet, kuv
vetiyle orada olmalıydı, Hükümet korumalıydı, Hü
kümet tedbir almalıydı...» diyor. 

Arkadaşlar; 
Şunu samimî olarak kabul edersek, böyle bir ka

nuna ihtiyaç var. Hükümete, yetkili organlara lüzum 
hâsıl olan ahvalde müdahale etme imkânını bağışla
yan; arz ettiğim gibi, 1963 yılında Halk Partisi Hü
kümeti tarafından teklif olunan ve oylarınızla ka
bul edilen metne bu kere konulan gayet basit, bir hü
küm. «Tertip Heyeti talep ederse, ben bu tertibi yap
tım, bu toplantıyı yaptım; ama artık gücüm yetmi
yor, bunu dağıt.» derse, o zaman da bunu dağıtma 
imkânı olsun diye fıkra konmuştur, bu fıkrayı ko
yan Hükümet de Sadi Irmak Hükümetidir. 

Tümü üzerindeki müzakerelerin kifayetli olduğu 
kanaatindeyim. Maddelere geçilmesi ve maddelere ge
çildikten sonra arkadaşlarımızın ne cins itirazları 
varsa, onları ortaya koymak suretiyle buna bir isti
kamet vermemiz lâzımdır. Bir anayasa hakkını kul
lanmak üzere bir tatbikat kanunu yapılmaktadır, ka
bulü zaruridir. 

Saygılarımla arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müzakere ettiğimiz 
kanun tasarısının müzakerelerinin kifayeti hakkında 
verilen önergeyi işleme koymadan evvel, kifayet 
önergesinin aleyhinde Sayın Sarlıcalı söz istemiş bu
lunuyorlar. 

Buyurunuz Sayın Sarlıcalı. 
Sayın Sarlıcalı, kifayet önergesi kabul edilmediği 

takdirde meselenin esasına mütedair yapacağınız ko
nuşmayı. «Niçin kifayet önergesi kabul edilmemeli
dir.» ifadesi altında yapmamanızı bilhassa istirham 
ederim. 

Buyurunuz efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 

Bir toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanun tasarı
sı müzakere edilirken, elbette, son zamanlarda mem
leketimizde toplantılarda ve gösteri yürüyüşlerinde 
cereyan eden bazı olaylara ister istemez değinilecek 
idi. İkisi arasında irtibat vardır. 

Bunun ötesinde, herhalde Cumhuriyet Senatosu
nun son çalışma haftası olduğu için, başka yıllarda 
olduğu gibi, bu vesileyle üyelerin düşündüklerini acı 
tatlı dile getirmek ihtiyacı doğmuş olabilirdi. Bunları, 
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dört saate yaklaşan bir süre içinde yakından izledik, 
dinledik, gördük. Ağır sözler söylendi, ithamkâr söz
ler söylendi, bunların bir ölçüde karşılıkları verildi ve 
sonra da müzakerenin kifayeti istendi. 

Belki Millî Selâmet Partisinin sayın İstanbul Sena
törü konuşmadan önce bu kifayet takriri verilmiş ol
saydı, ben şahsen bunun aleyhinde olmayabilirdim; 
ama ne yalan söyleyeyim, sayın Senatör, bu kürsüde
ki konuşmasının yansını silâhlara ayırdığı için, silah
lanmaya ayırdığı için; silâh atmaya, silâh çekmeye ve 
defalarca bunu tekrar etmek suretiyle bu kısmına 
ağırlık vermiş olduğu için. ben müzakerelerin bu 
noktada kalmasına taraftar olmadığımdan aleyhinde 
bulunmak ve fikirlerimi size açıklamak üzere söz 
aldım. 

Sayın istanbul senatörü belli ki, içinde ayların bi
riktirdiği ve belki de Senatoya geldiği günden bu ya
na düşünüp de söylemek istediklerini bir türlü fırsat 
bulup söyleyemediği için, Meclisin tatile gireceği son 
günlerde birdenbire Cumhuriyet Halk Partisi aley
hindeki ağır fikir ve düşüncelerini böylece silâhlandı
rarak ifade etmek istemiştir. 

BAŞKAN — SayThSarTıcafiT rica ediyorum konu
nun esasına, girmeyiniz. 

NEJAT SAR'LICALI (Devamla) — Bunların... 
BAŞKAN — Evet cevaplansın diye... 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bunların ce

vaplanması için hiç şüphesiz... 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde bulunuyorsu

nuz... 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Kifayetin ka

bul edilmemesi gerektiği kanısındayım. 
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sizden, bu konuşmayı ihdas sınırı içinde lütfediniz, 
rica ediyorum. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, nazik idarenize ve Cumhuriyet Senatosunda bu
güne kadar uyguladığınız hakikaten titiz ve ince ida
reye bütün gücümle yardımcı olmak isterim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, lütfedersiniz efen
dim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Ama sanıyo
rum ki, benim konuşmamı da, ne tahrik edici ma
hiyette bulabilirsiniz, ne de konunun dışına taşarak 
başka cevapları davet edecek mahiyette bulursunuz. 

BAŞKAN —• Sayın Sarlıcalı, gayet temiz lisanla 
ifade buyuruyorsunuz, onu arz ediyorum. Yalnız, ki
fayet takririnin aleyhinde konuşmuyorsunuz. Genel 
anlamda konuşuyorsunuz, bu bakımdan rica ediyo
rum. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. kifayeti müzakereyi kabul etmeyin ki, şöyle 
şöyle söylenmiştir, bunun cevabını verelim. Kifayeti 
kabul etmeyin ki, deyip... 

BAŞKAN — O alışılmış bir usuldür, o usule te
nezzül etmeyeceğinizi biliyorum, rica ediyorum sizden 
efendim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Kifayeti ka
bul etmeyin deyip zamanı suiistimal etmek istemem. 

BAŞKAN — Konu aydınlanmamıştır diyorsunuz. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — O itibarla, 

bunlar cevaplandırılmalıdır ve meselâ Anayasa Mah
kemesinin kararlan konusu burada enine boyuna tar
t ı l m ı ş ve bunlar bir partinin üzerine ve âdeta bir 
partinin tekeli altında gösterilmek istenmiş, bunlar 
geçen celsede de olmuş; ama bu celsede tekrar bu
raya getirilmiştir... 

BAŞKAN — Evet efendim bunları ifade buyura-
büirsiniz tabiî efendim. Bunların aydınlanmasını isti
yorsunuz, bunları ifade buyurabilirsiniz. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bunlar bir 
parça açıklansın ve aydınlansın ki; arkadaşlarımın 
yüksek takdirine terkediyorum. Yıllardan beri Cumhu
riyet Senatosunda vazife veren arkadaşlarımın bilgi
lerine, takdirlerine terkediyorum. Özellikle ve mese
lâ şahit gösteriyorum Sayın Şeref Kayalar'ı; Cumhu
riyet Halk Partisi «Anayasaya aykırıdır.» diye bir id
diayı. burada tekrar ediyorsa, onun Anayasa anlayışın
dan ileriye gelen bir iddiasıdır. Arkasını takip etmiş, 
elbette Anayasa Mahkemesine gitmiş; ama orada de
vamlı olarak iddiaları istikametinde oy çıkmış ise, 
Cumhuriyet Halk Partinin Anayasa Mahkemesini 
baskıya aldığı iddia edilebilir mi?.. 

!5 — 

Sayın İstanbul Senatörü, eğer cesaretini açıklamak 
için bir şeyler düşünüyor idiyse, bence silâhtan başka 
araç kullanmalıydı. Ben dahi bu kelimeyi tenkid eder 
mahiyette burada tekrar ederken azap çekiyorum. Si
yasî partiler toplantı ve gösteri yürüyüşleri havası 
içinde, bazılarının anlayışına göre kanunlu veya ka
nunsuz karşılıklı çatışmaların içerisine girebilecekler
dir, fikir münakaşalarının içerisine girebileceklerdir. 
Demokratik bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyetinde 
şartları hiçbir parti diğerine dikte ettiremeyeceğine, 
nazaran, her siyasî teşekkül dilediği anda, adına bir 
isim de vererek herhangi bir toplantıyı yapabilir ve 
lideri ağızından fikirlerini açıklayabilir. Bunu tahdit 
etmek ve bunun manasını sormak, işte o zaman de
mokrasiye ve özgürlüğe aykırı düşer. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, bunlar cevap mahi
yetinde genel konuşmalar oluyor, çok rica ediyorum 
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BAŞKAN — Bunlar cevap mahiyetinde oluyor 
efendim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Misaller var
dır. Çünkü, burada «Anayasa Mahkemesine gitmek 
zorunda kalırsak, sonunda mahcup oluruz, Anayasa
ya aykırıdır.» dendiği halde birçok kararlar alınmış, 
kanunlar çıkarılmış, ama bütün bunlar Anayasa Mah
kemesinden geriye çevrilmiştir. 

O itibarla, hiç olmazsa bu en yüksek müesseseyi 
siyasî partilerle irtibatlı olarak göstermek, ne iktida
ra yarar, ne muhalefete yarar. Onun için münakaşa
larımızın içinden bunları sıyırıp alalım. 

Arkadaşlar; 
Bunlarla ilgili olarak söylenecek daha çok söz var

dır. Hakikaten acı ithamlarda bulunulmuştur, hakika
ten bu vesile ile bugün muhalefette olan siyasî parti 
görüşlerini ve son günlerin hadiseleriyle de etraftandı -
rarak burada açıkladıktan sonra, ağır ithamlara maruz 
kalmış ve sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, si
lâhlı bazı sözlere muhatap olmuştur. 

Bunların tekrar açığa çıkarılması bakımından mü
zakerelerin bir süre daha devam etmesini kabul etme
nizi istirham ediyorum. Benim müracaatım vardır, 
söz hakkım talep edilmiştir, bu imkânın bana da sağ
lanmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Kifayet önergesini tekrar okutup oylarınıza suna

cağım. 

Sayın Başkanlığa 
506 S. Sayılı tasan ile ilgili müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Gaziantep 

İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Kifayet önergesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kifayet önergesi kabul edilmiştir efen
dim. 

Son söz Sayın Lûtfi Bilgen'in, buyurunuz Sayın 
Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Bu konu, demokrasinin temeli olduğu için, elbet
te ister Meclise, ister Senatoya hangi tarihte, hangi 
hükümetin devrinde gelirse gelsin üzerinde çok ko
nuşulacaktır. Öyle olmaktadır, bu da normaldir. 

Konuya girmeden önce Sayın Nusret Tuna'mn 
bir iddiasına şurada kısaca cevap vermek istiyorum. 
«Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri galiba kanunu 
iyi tetkik etmeye fırsat bulamadan, kökünü arama

dan hep bir maddeye hücum ettiler. Kaldı ki, bu mad
de kendi partilerinin teklifi olan bir maddeydi. O da, 
ta 1963 senesinde İsmet İnönü Hükümeti tarafından 
teklif edilmişti» dediler ve ona dayadılar. «Devamlı 
olarak Cumhuriyet Halk Partililer kendi tekliflerine 
karşı çıkıyorlar, kendi tekliflerine karşı çıkıyorlar.» 
dediler. 

Doğru; bu kanunun metninin içinde de vardır, 
kanun 1963 senesinde çıkmış, ama kanun olarak çık
mış. 171 sayılı Kanun senelerce uygulanmış, olaylar 
geçmiş, hep övündükleri şekilde tek bir parti iktidara 
geçmiş, 12 Marttan sonra ara rejimi gelmiş geçmiş, 
Sadi Irmak Hükümeti bunu teklif etmiş, şimdi Hü
kümete gelmiş, Cephe Hükümeti bunu almış ve bu 
kanunun Mecliste görüşülme tarihini de gayet yakın 
bir tarih olarak görüyoruz. Geçen hafta; 26 . 6 . 1975 
tarihli 94 ncü Birleşimde görüşülmüş, kabul edilmiş 
ve gelmiş. 

Öyle ise; cemiyetler hiç ilerlemeyecekse. 10 - 12 
yıl önceki fikirlerine sadık kalacak demektir, bu ka
dar tutucu olacak demektir. 

1963 senesinin şartları içerisinde Hükümet bir ka
nun getirmiş, yıllarca uygulanmış; ama şimdi biz 
karşı çıkıyoruz... Gayet tabiî çıkarız efendim. Fakat 
siz bu maddeyi beğenmiyorsanız, Hükümetsiniz; Sa
di Irmak Hükümetinin teklif ettiğini söylüyorsunuz, 
doğrudur; beğenmiyorsanız değiştirirdiniz, başka bir 
şekilde getirirdiniz. 

Bir maddeye fazla hücum edildiği zaman, ondan 
âdeta kurtulmak için, «Efendim bunu 15 yıl evvel siz 
teklif etmiştiniz, sizin kanununuz» diye işin içinden 
çıkamazsınız Sayın Tuna. Hukukçu değilim; ama bu 
bana biraz garip geldi. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Çat
maya vesile olmasın diye söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tuna müdahale etme
yiniz. Sayın Bilgen devam ediniz efendim, genel ola
rak konuşunuz lütfen. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bilmiyorum, hu
kukçu olmamakla beraber bunu tutturamadım, sonra 
ben sizden biraz hukuk dersi alıp öğrenmek isterim. 

Sayın İçişleri Bakanımızı dinledim. Sayın Ecevit' 
in Güneydoğuda yaptığı gezide alınan tedbirleri be
yan ettiler, kendilerine teşekkür ederim. Bu da bir 
şeyi gösteriyor ki, çıkan bir kanunu Devlet memur
ları nasıl uygulanacağını tespit edebilmek için Anka-
ra'daki ibreye bakmak durumundadırlar. Halbuki biz 

I bunun böyle olmasını istemeyiz. 
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Biraz evvelki konuşmalarında Sayın Çelikbaş be
yan ettiler; «Ben, 1960 ihtilâlinden önce çok sıkıntı 
çektim, hep beraber yaşadık, sokağa döküldük.» de
di. Doğru. O devri beraber yaşadık. Ben de o devir
de, kanunların adaletsiz uygulanışından en çok sıkın
tı çeken bir arkadaşınızım. Hatta hiç unutmuyorum, 
bir köye bir hastayı muayene için gidiyordum, cibim 
vardı, yolda giderken Türkistan'dan göçüp gelmiş 
Mut'ta yerleşmiş 115 yaşında bir ihtiyara rastladım. 
Adam eşeğe binmişti, yanında genç bir adam vardı 
ve hava sıcaktı. Nereye gitmekte olduğunu sordum; 
«Falan köye gideceğim» dedi. Hesap ettim ki, benim 
gideceğim köye kadar bir miktar gidecek adam. Ara
bama aldım ihtiyarı ve sonra köyüne yakın bir yerde 
bıraktım. Genç adam onu köyüne götürdü ve bu ve
sileyle tanıştık. «Eğer benim köyüme gelirseniz bir 
kahvemi içmeye buyurun, memnun olurum.» dedi. 
Sonra ben o köye ocak kurmak; yani siyasî bir faa
liyet için gitmiştim. Geldiğimi duyunca o 115 yaşın
daki pirî fani durumundaki ihtiyar adam yanıma 
geldi ve «Benim evimde yemek yersen memnun olu
rum.» dedi ve ben de gittim yemeğini yedim. Sonra
dan beni Demokrat Parti iktidarının ilçe başkanı mah
kemeye verdi ve o adamı da bana yemek yedirdiği için 
süründürdüler. Mahkemede o adamın gözlerinden dü
şen yaşların ve belki de beyan etmediği; ama için
den muhakkak geçirdiği bedduanın etkisini sonradan 
gördük. 

Bir kanunun uygulamasında Devlet memuru An
kara'nın havasına bakmamalıdır. Nasıl tatbik edile
cekse. Demirel'e de, Ecevit'e de, Erbakan'a da, Tür-
keş'e de mutlaka eşit olarak tatbik etmelidir. Eğer 
Sayın İçişleri Bakanımız Ecevit'in gezisinde Güney -
Doğu illerindeki valilere ve emniyet müdürlerine ta
limat vermiş, «Şöyle şöyle yapın» demişse, bu iş 
oturmamıştır ve oradaki insanlar Ankara'ya bakı
yorlar demektir. Bu da bir şeyin henüz öğrenilmedi
ğini gösterir. 

Öğrenmenin fizyolojik tarifi şudur: «Bir şeyi öğ
renen insan, onu düşünmeden yapabilen insandır.» 

Yazı yazıyoruz ve yazarken (A) harfini şöyle, (B) 
harfini böyle yapacağım diye düşünmüyoruz. Kafa
mıza gelen fikirleri ağzımızdan ifade etmeden elimiz 
çalışıyor, işte bu fizyolojik tabire göre öğrenilmiştir. 
Araba kullanıyoruz ve kullanırken de hiç düşünmü
yoruz. Eğer «Sağa döneceğim, frene basacağım» der
sek, bunu öğrenmemişiz demektir. 

Demek ki, bu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti Hakkındaki Kanun da Türkiye'de yeniden An

kara'nın havasına göre uygulanmaya başlamıştır. Biz 
! bundan, 1960 ihtilâline kadar çok çektik; herkes 

çekti. Misallerini tekrar etmek, geçmişe dönmek is
temiyorum. 

Mersin'in 35 derece sıcağında, kapı ve pencere 
kapalı, biz içeride terlerken, karşı tarafta davullu zur
nalı, hoparlörler, pencereler açık aynı parti toplantı 
yapıyordu. Sonunu gördük; fakat ondan sonra Tür
kiye'de hiçbir siyasî partinin toplantısı sabote edil
medi. Koalisyonlar geldi, Adalet Partisi tek başına 
iktidara geldi; hatta 12 Mart ara rejimi geldi, Ecevit 
Hükümeti geldi aynı İçişleri Bakanıyle beraber, Ir
mak Hükümeti geldi; ama ne bir parti lideri taşlan
dı, ne bir parti lideri dövüldü ve ne de memleketin 
şurasında burasında mezhep kışkırtmaları oldu. Top
lantılar sabote edilmedi. Bindirilmiş motosikletli kıta
lar üzerinde (Türk bayrağını üç defa taklit edercesi
ne) kişilerin baskınına uğramadı; ama ne zaman ki 
bir cephe oluşturulmaya başlandı, daha hükümeti 
kurulmadan bunlar başımıza geldi ve Cephe Hükü
meti kurulduktan sonra da bakıyoruz ki, yedi ay ev
vel Ecevit Hükümeti zamanında içişleri Bakanlığı 
yapan Sayın Asiltürk bu defa (Cephe Hükümetinin 
belirli bir hedefine doğru gittiği için olacak.) duru
ma hâkim olamıyor, talimat vermek zorunda kalıyor, 
düzeltme ihtiyacını duyuyor ve buradan da beyan 
ediyorlar. 

Demek ki, bu cephenin kötü bir havası var; bu 
buradan geliyor; yani bunun teşhisini doğru koyalım 
tedavisini yanlış yapmamak için. Ben bunu böyle 
söylemek istiyorum. 

Bu kanun üzerinde söylenecek çok şey vardır; 
ama vaktinizi almak istemiyorum. Sadece bu nokta
yı belirtmek istedim. Bir içişleri Bakanı bir polis mü
dürüne, valisine, kaymakamına «Falan lider geliyor, 
şöyle hareket edin.» demek ihtiyacını duyuyorsa, 
onun uygulaması henüz memlekette yoktur demek
tir, öğrenilmemiştir, oturmamıştır. Bizim davamız 
bunu oturtmaktır; ama öyle görünüyor ki, Cephe Hü
kümetinin bugünkü tutumuyla bu oturmayacaktır, 
oturtulamayacaktır ve kazan mütemadiyen kaynatıla-
caktır. 

Ben, Sayın içişleri Bakanımızdan, o yedi aylık 
devrede nasıl hareket etmişlerse, öyle hareket etmele
rini isterim. Gerçi bir atasözü vardır: «At, binicisi
ne göre kişner.» derler. Teşbihimi mazur görünüz. 
Demek ki, Başbakanın niyetine göre bütün Bakanlar 
hareket ederler, Devlet kadrosu da ona göre hare
ket eder. 
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Bu bakımdan, bu noktayı burada böyle bağlayıp 
sözümü kesiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 
506 S. Sayılı kanun tasarısının tümü üzerindeki 

müzakereler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Açık oy

lama teklifimiz vardı. 
BAŞKAN — Pardon efendim, özür dilerim. 
Tümü üzerindeki müzakereler bittikten sonra 

maddelere geçiş oylamasının açık oyla yapılmasını 
öneren bir önerge var, okutuyorum efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Zili ça
lar mısınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Çalacağım efendim, önergeyi okut
tuktan sonra. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 506 S. Sayılı kanun tasarısı

nın maddelere geçiş oylamasının açık oyla yapılma
sını arz ederiz. 

Çanakkale 
İmadettin Elmas 

Artvin 
Recai Kocaman 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Malatya 
Hamdi Özer 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Hatay 
Kemal Kıhçoğlu 

İstanbul 
Solmaz Belül 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — Efendim, burada olan arkadaşları
mız lütfen ifade buyursunlar. 

Sayın İmadettin Elmas? Burada. 
Sayın Fikret Gündoğan? Burada. 
Sayın Recai Kocaman? Burada. 
Sayın Kemal Kıhçoğlu? Burada. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu? Burada. 
Sayın Solmaz Belül? Yoklar. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ben kabul ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu? Yoklar. 
ÂDİL ALTAY (Sivas) — Ben kabul ediyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Reşat Oğuz? Burada. 
Sayın Hamdi Özer? Yoklar. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — Ben 
kabul ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Nejat Sarlıcalı? Burada. 
Açık oylama yapılacaktır. 
Kürsüye küre konsun. 

Açık oylamada; beyaz oy kabul, yeşil oy çekin -
ser. kırmızı oy ret anlamında kullanılmış olacaktır. 

Ad okunarak oylama yapılacaktır. 

Oylamaya kimden başlanacağına dair ad çekiyo
rum: Oylamaya, Niğde Üyesi Sayın Hüseyin Avni 
Göktürk'ten başlanacaktır. 

(Niğde Üyesi Hüseyin Avni Göktürk'ten başla
mak suretiyle oylar toplanmaya başlandı) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Kabul» 
veya «Ret» demek suretiyle açık oylama yapalım is
temiştik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açık oy istediniz, öyle bir teklifiniz 
yok, o da teklifle olur efendim. Eğer yerinizden ka
bul veya ret şeklinde öneriyorsanız olabilir; ama bu 
şekilde başladık; onun için devam edelim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) 
kilde istemiştik Sayın Başkan. 

Biz o şe-

BAŞKAN — Efendim, öneri yapmak lâzım. Bunu 
ben kendim takdir edemem ki. Açık oyun... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Öneriyo-

BAŞKAN — Başladık, ama bir usule başladık Sa
yın Gündoğan. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Kocaman. İçtüzükte açık 
oyun nasıl yapılacağı belli. Ben ona göre yapıyorum. 
Eğer ayrı bir öneriniz olsaydı bunu teklifinizde be
lirtmeniz gerekiyordu. O bakımdan, muameleye baş
lamış bulunduk. 

Devam edin efendim. 
(Oylamaya devam olundu) 

BAŞKAN — İsmi okunmuş olmasına rağmen oy 
kullanmamış sayın üye var mı? Buyurunuz Sayın İs
men. 
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Oy kullanmamış sayın üye var mı efendim? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 171 sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun tasarısının 
maddelerine geçilmesiyle alâkalı oy verme işleminin 
sonucunu sunuyorum. 

Oy sayısı 56; kabul 42, ret 13, çekinser 1. 56 sa
yısı yasal nisabımız olmadığı için, bir sonraki birle
şimde oylama tekrar edilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu 3 Temmuz 1975 Perşembe 
günü saat 15.00te toplanacaktır. 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.25 
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1868 Sayıîı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaetü Cetvelde Değfşlkiik YapîSması Hakkında Kanun 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâm il Kara velioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Mu za f f e r Yurda kul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

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

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

184 
126 
125 

52 
6 

ANTALYA 
\ Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
l Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
S A. Hikmet Yurtsever 
j BOLU 
Ü Turgut Yasar Gül ez 
I Alâeddin Yılmaztürk 
I BURDUR 
| Ekrem Kabay 
\ BURSA 
I İ. Sabri Cağlayangil 
' Şeref Kayalar 
) Cahit Ortaç 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

| ELÂZIĞ 
j Celâl Ertuğ 
I Salim Haz er dağlı 
| ERZİNCAN 
1 Niyazi Unsal 

I ERZURUM 
'i 
1 Sakıp Hatun oğlu 
1 Hilmi Nalbantoğlu 
Ü 
j ESKİŞEHİR 
i Ömer Ucuzal 
| Hasan Ergeçen 
İ GAZİANTEP 
j İbrahim Tevfik Kutlar 
l GİRESUN 
* İhsan Topaloğlu 

jj GÜMÜŞHANE 
H Abbas Cilâra 
jj HAKKÂRİ 
I Naci Cidal 
l HATAY 
İ Mustafa Deliveli 
t 
l Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
R atimi Erdeaıı 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

| İZMİR 
I Beliğ Beler 
| Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karafcüçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
1 Sırrı Atalay 
S Yusuf Ziya Ayrım 
I Muzaffer Şamiloğlu 
I KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
| Ahmet Nus<ret Tuna 

KAYSERİ 
1 Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham d i üzer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu . 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekir 

Mehmet Ünald] (Bşk. V.) 
ANKARA 

Turgut Cebe 
Turhan! Kap'anh (B.J 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun* (î.) 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğhı 
Raif Eriş 
Cemalettin Inkaya 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT-
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

[Reddeden] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Sait Naci Ergin 

[Oya Katılmayanlar] 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
i Hüseyin Atmaca (İ. A.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 

Sami Turan 
KIRŞEHİR 

Haliî Özmen (î.) 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tökoğlu (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

ŞİARDIN 
Sait Mehmetoğlu 

1 MUŞ 
Sabahattin Orhon f İsmail İlhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

(Bşk. V.) TEKİRDAĞ 
KAYSERİ 1 Hayri Mumcuoğlu 

Hüsnü Dikeçligi'l jj Cemal Tarlan 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
istanbul 1 
Konya ' 1 
Niğde 1 

Samsun 1 
Tunoeli 1 

— 
Yekûn 6 

TRABZON 
Ali Şa!kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferld Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettin' Çelebi (t.) 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Naim Talû 
Halil Tunç 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasma Ek An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İ işkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emarrallah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHtSA.R 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

"AĞTII 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : —• 

Çekinserler : — 
Oya (katılmayanlar : 50 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuız 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağfeyan^if 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

I ^ 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kıbçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adah 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamılıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Fevzi Halıcı 
Faküı Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin.1 Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımaııoğlıı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 
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MARDİN 
M elim et Ali Ar ikan 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Metnteşeoğkı 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağnn 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
BeSkir Sıtıkı Bayikal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
1 Cevdet Aykan 

Zihni Betdl 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat A İp an 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üç ok 

/Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 
ANKARA 

Turgut Cöbe 
Turhan1 Kapan!i (B.) 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettirt Coşkun (1.) 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eri$ 
Cemalettin İnkaya 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(1 Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre'lioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Saıbahattm Orhon 

İSTANBUL 
M. Telkin Arrburım 
(Başkan) 
Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmerf (İ.) 

KOCAELİ 

I Hikmet İsmen 
LûtO To'koğlui (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmıımm 

MARDİN 
Sait Mehmetoğhı 

MUŞ 
İsimail İlhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata yurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANİ N-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlı 
Hüsamettin Çelebi (İ.) 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Naiım Talû 
Halil Tunç 

[A ç?7>: üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

1 
1 
1 
1 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

1 
1 

— 
6 
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Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması, Devredilmesi 
Veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısına Verilen 

Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Kökıer 
İsmail Yetiş 

• ANTALYA 
Reşat Oğuz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : — 

Çekini? erler : —• 
Oya (katılmayanlar : 49 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul t 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Likaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
L Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

denler] 

\ EDİRNE 
1 Mehmet Nafiz Ergeneli 
1 ELÂZIĞ 
j Celâl Ertuğ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Niyazi Unsal 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
| Hilmi Nalbantoğlu 
j ESKİŞEHİR 
| Ömer Ucuzal 
! Hasan Ergecen 

! GAZİANTEP 
i İbrahim Tevfik Kutlar 
t GİRESUN 
ı 
| İhsan T o pal oğlu 

GÜMÜŞHANE 
N Abbas Cilâra 

1 

M
 

| N-acı Cidal 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 1 
Rahmi Erdemi j 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğaıı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sunrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Öz mumcu 

MALATYA 
Nurettin1 Akyurt 

— 44 
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MANİSA 
Doğan B a r u t çuoğlu 
Oral Kanaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruh i Tunıakan 

MARDİN 
Mehmet Ali A n k a n 

M UĞL A 

İ lyas Karaöz 
H a l d u n Memteşeoğlu 

N E V Ş E H İ R ! 
İ . Şevki Atasağı ın i 

N İ Ğ D E 
Hüseyin Avni Göktürk 

T A B İ Î Ü Y E L E R | 
E k r e m A c u n e r 
Mehmet Özgüneş 

A D A N A 
M. N u r i Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bkş. V.) 

AĞRI 
Kasım Kül'revî 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Bek at a 
T u r g u t Cebe 
Turhan Kapanb (B.) 
Mahmut V u r a l 

ANTALYA 
ŞeTafettin P a k e r 

A Y D I N 

Ali Celâl ettin Coşkun (1.) 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 
Ralf Er i ş 

ORDU 
1 Belkir Sı tkı Bayikal 

Şevket Koksal 
RİZE 

Talât Doğan 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT j 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzum İnebeyli 

[Oya Katili 

B İ T L İ S 
K â m r a n İnan 

ÇANAKKALE 
İsmail Ku t luk 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 
(İ. A) 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
Sabaha t t in Orhon 

İSTANBUL 
. M. Tefkkı Ar ıburun 

(Başkan) 
Mehmet Feyya t 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

S İVAS 
Âdi l A l t ay 
Nure t t i n E r t ü r k 
Hüsey in Öztürk 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

U R F A 
İbrahim Hali l Balkı s 
Hasan Oral 

V A N 
Feri d Melen 

nayanlar] 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecliıgil 
Samı Tu ran 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen (î.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
H a m d ı Özer 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUŞ 
i İsmail İ lhan 
i ORDU 

Se lâha t t in Aca r 
| SAMSUN 
i Refet Rendeci 

YOZGAT 
Veİi U y a r 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Mehmet Ali Pesti lci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fe th i Çelikbaş 
Sait Naci E rg in 
Sabahattiin Özbek 
Şerif Tüten 

S İVAS 
Kâzım Kanga l 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tar lan 

TRABZON 
.. 
0. LûtfÜ Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Fa ik A tayu r t 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 
CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettin Çelebi (İ.) 
Özer Derbil 
Nihat Er im 
Sadf Irmak 
Naiım Talû 
Hali l Tunç. 
Bahr iye Üçok 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
NiSde 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

45 
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171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Kal-kındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA j 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Haydar Tunçkanat 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 56 

Kabul edenler : 42 
Reddedenler : 13 

Çekinserler : 1! 

Oya katılmayanlar : 122 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Alâeddin Yılmaztürk jj Mümin Kırlı 
BURSA 1 KASTAMONU 

Şeref Kayalar jj Mehmet Çamlıca 
Cahit Ortaç p Ahmet Nusret Tuna 

ERZURUM İ KAYSERİ 
Lütfi Doğan | Hüseyin Kalpaîklıoğlu 
Sakıp Hatunoğlu | KIRKLARELİ 

ESKİŞEHİR j Ali Al kan 
Ömer Ucuzal j KQNYA 

1 Hasan Ergecen l ^r , 
! PA7-UNTFP Mehmet Varışlı 
i M , t ^ , KÜTAHYA ibrahim Tevfık Kutlar 11 

GÜMÜŞHANE | A h m c t 0 z n ™ m C H 

Ab bas Cilâra 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral K ara o sarı an oğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

[Reddedenler] 
j ÇANAKKALE jj İÇEL 
1 İ ma d ettin Elmas 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

HATAY 
1 Kemal Kılıç oğlu 

: Lûtfi Bilgen 

; İSTANBUL 
| Fikret Gündoğan 

İ KOCAELİ 
1 Hikmet İsmen 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 

i SİVAS 
| Âdil Altay 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile i 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
| Bahriye Üç ok 

[Çekin ser] 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Suphi Gürsoytrak (İ. A.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

Sezai OTvan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

İ Selâhattin Özgür 
i M. Şükran Özkava 

Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
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Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
A F Y O N K A R A H İ S A R 
M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karay iğ i t 
Kemal Şenocak ! 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 

Hıfzı Oğuz Beka ta 
T u r g u t Cebe 
Turhan Kapanh1 (B.) 
Yiği t Köfeer 
Mahmut V u r a l 

A Y D I N 
Ali Celâlettin Coşkun (İ) 
Hal i l Goral 

BALIKESİR 
Cemalet t in İr ikaya 
Neja t Sarlıcalı 

BİNGÖL . 
A. Hikmet Yur t sever 

B U R D U R 
" T ^ l ~X7~ 1 

E k r e m K a b a y 
BURSA 

t. Sabrı Çağlayangil1 (B.) 
Saffet Ura l 

Ç A N A K K A L E 
İsmail Ku t luk 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa; Yalçuk (t.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. A.) 
Ali Kemal T u r g u t 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğru 
Azmi E r d o ğ a n 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergenel i 

E L Â Z I Ğ 
Celâl E r t u ğ 
Salim Hazerdağl ı 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
Saıbahattin Orhon 

İhsan Topaloğlu 
H A K K Â R İ 

Naci Cidal j 
H A T A Y 

Mustafa Deliveli 
İ S P A R T A 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
' İSTANBUL İ L / 1 X I I 1 -1—w \J \J 

Tekin Arıburun 

(Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi E rdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Povraz 
(B.) 

İZMİR 
Nazif Çağa tay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adnan Karafküçük 

K A R S 
Sırın Ata'lay 

[Açık ü\ 

A n k a r a 1 
i s t anbu l 1 
Konya 1 
Niğde 1 

Yusuf Ziya Ayr ım 
Muzaffer Şamiloğlu 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen (İ.) 

K O C A E L İ 
Lûtf'l Tdkoğlu (B.) 

K O N Y A 
Osman Nur i Canpolat 
Fevzi Halıcı 
F a k i h Özlen 

K Ü T A H Y A 
Osman Al bay rak 

MALATYA 
H a m d i Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğru 
A. Orhan Süeraan 
Ruh i Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ıkan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
-* İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Beıkir Sıtlla Baytkal 
Şevfket Koksal 

RİZE 
Talâ t Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Balhri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

1 elikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

Yekûn 6 

Sİ İRT 
Süreyya Öner 

SINOP 
Nâzım İnebeyli 

S İVAS 
Kâzım Kanga l 
Hüseyin Öztürk 

T E K İ R D A Ğ 
H a y r i Mumcu oğlu 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Hali l Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avur t 

V A N 
FerM Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cdhat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Hüsamettinl Çelebi (İ.) 
Özer Derbil 
Sait Naci E rg in 
Niha t Er im 
Sadi Irmak 
Naiım Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten1 

»-»« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 7 . 1975 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 4 % 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun hük
münde kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun hükmünde kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

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

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

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

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

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
öner'in, Tekel idare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü

ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 
9. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 

Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

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

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

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARÎŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/44) 

14 — Cumhuriyet Senatosu Giresun, Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman işletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, iskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar ili Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil I 

özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve | 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

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

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi ÜnsaFın son günlerde vuku bula.ı bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/55) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalfnın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından söziü soru
su. (6/56) I 

m 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RBLAN IŞLER 
iv I 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ j 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 

göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

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

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

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

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

İ l . — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner* 
geleri (10/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagüı'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (10/44) (Dağıtma tarihi: 24 . 2.1975) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Biigen'in, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/20) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 



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

19. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesaplan hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21 .4.1975) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu (5/17) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 6 . 1975) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 3974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararlan 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

23. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

24. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'â ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, j 

[ 25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
I 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

25. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun b . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

28. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6.6. 197'4 tarih ve 29, 3 . 3 .1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 

I l nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 , 1975) 



30. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C.: Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1975) 

31. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 saydı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S, Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

32. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) îlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci * maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

33. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6 .1974 tarih ve 31, 6 . 3 .1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize îzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 .1974 tarih ve 50, 6 . 3 .1975 

4 - . 

tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4.7.1974 tarih ve 49, 
6.3.1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 48 saydı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Düekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarüı ve 8 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 saydı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Ddek-
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporlar: (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

39. —• Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Ddekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 , 6 . 1970 tarih ve 8 saydı 
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Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok- j 
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 I 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek- j 
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, I 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Ozaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge- I 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe I 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu I 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haf- I 
talik Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe I 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge- I 
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve I 
41, 6 , 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se- I 

natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi: 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

46. — Kütahya esM Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye tzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 saydı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
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kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

49. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 saydı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

50. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

51. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . İ969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

53. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncüek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

X 58. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/301; C. Senatosu : 1/360) (S. Sayısı : 
503) (D. tarihi : 27 . 6 . 1975) 

V 

tKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniver

siteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim -- Genç-

52. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 3 1 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 



lik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 2/249; C. Senatosu : 2/86) (S. Sa
yısı : 498) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) (Bitiş ta
rihi : 23 . 8 . 1975) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 

Ek Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/261; 
C. Senatosu : 1/357) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1975) 





Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 503 

1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/301; C. Se

natosu 1/360) 

r. c. 
Başbakanlık 1? • 6 • 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1970/3032 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 30.5.1975 
tarihinde kararlaştırılan «1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
27 Haziran 1972 tarih ve 1601 sayılı Kanunla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması silâh, araç 

ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 10 yılda 16 milyar liralık gelecek yıllara 
geçici yüklemelere girişme yetkisi verilmiştir. 

Aradan iki yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, fiyatların Türkiye'de ve dünyada umulmadık bir se
viyeye yükselmesi, son siyasî ve askerî gelişmeler nedeniyle bölgedeki silâh dengesinin sağlanması zorunlulu
ğu 1601 sayılı Kanunun değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Fiyat artışları ve Kıbrıs Barış Harekâtının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak için 1601 sayılı Kanu
nu değiştiren tasarı, Bütçeye konulması gereken 16 milyar liralık miktarı 23 milyar 700 milyon liraya yükselt
miş ve 1982 yılına kadar sirayet eden süreyi de 1978 yılına indirmiş bulunmaktadır. 1973 ve 1974 yıllan büt
çelerine bu miktarın 3 milyar 200 milyon liralık kısmı konulmuştur. 1975 yılı bütçesinde de bu maksatla 1 
milyar 600 milyon liralık ödenek yer almaktadır. Yeni hazırlanan uygulama planına göre, 1975 yılı dilimi için 
5 milyar 740 milyon liralık ödeneğin eklenmesi gerekmektedir. 

Eklenmesi derpiş olunan 5 milyar 740 milyon liralık ödenek gelir fazlası ve Hazine imkânları ile karşıla
nacaktır. 



Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/301 

Karar No. : 83 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

26 . 6 , 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun tasarısı, Millî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin katıldığı toplantıda incelendi; görü
şüldü : 

Tasarı gerekçesi ve verilen bilgilerden istenilen ve tasarıya bağlı cetvelde gösterilen (5 740 000 000) liralık 
ek ödeneğin, kurulacak Harp Sanayi ve âcil silâh, araç ve gereçlerin teminini sağlamak amacını gerçekleştir
mek için 1904 sayılı Kanunla tespit edilen 1975 yılı dilimine iblâğından ibaret olduğu anlaşılmış, sayın üyele
rin görüş ve temennilerini belirtmelerinden sonra maddelerin müzakeresine geçilerek 1 nci madde ve maddeye 
bağlı cetvel aynen; verilen önerge ile Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin (R) işaretli cetvelinde değişiklik kabul 
edilmiş, bu suretle yeni bir ikinci madde eklenmiştir. 

Bu değişiklik nedeni ile Kanun başlığı değiştirilerek, tasarının 2 nci maddesi 3 ncü, 3 ncü maddesi de 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kayseri Elâzığ 

/. Sezgin H. Nakiboğlu Muhalifim. 
H. Buz 

C. Senatosu Üyesi 
N. Talû 

Giresun 
O. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
Muhalifim. 
İV. Ölçen 

Kayseri 
Cumhurbaşkanlığı personeline ikra

miye verilmesine karşıyım. 
C. Cebeci 

Kütahya 
M, Ersoy 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İstanbul 
M. Parlar 

Kocaeli 
S. A kay 

Malatya 
A. Karaaslar 

Edirne 
M. Nafiz Ergeneli 

İsparta 
A. İhsan Balım 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
F. Özlen 

Manisa 
H. Okçu 

Manisa 
(CumhurbaşkanL'ğı personeli için 
verilen ikramiye miktarına itiraz 

ediyorum.) 
G. Sevil gen 

Niğde 
H. Özalp 

Ordu 
B. T aran oğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı: 503) 
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Samsun 
D. Kitaplı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Sivas 
V. Bozath 

Tekirdağ 
Muhalifim, şerhim eklidir. 

Y. Alpaslan 

Yozgat 
S. Ergin 

Sivas 
Muhalefetim eklidir. 

A. Durakoğlu 

Tokat 
Cumhurbaşkanlığı personelinin 
ikramiye artırımına muhalifim. 

H. Abbas 

Yozgat 
V. Uyar 

ORTAK KARŞİ OY YAZISI 

Aradaki önemli mahiyet farkını dikkate almadan, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi carî masraflarına ait bir öner
ge ile Millî Savunma Bakanlığına ait bütçe kalemlerinle değişiklik yapılmıştır. 

önergenin görüşülmesi Cumhurbaşkanlığı veya T. B. M. M. nin bütçe iie ilgili görevlileri bulunmadan 
yapılmıştır. Bu durum İçtüzük hükümlerine aykırıdır. Görüşülemez. 

Bundan ayrı olarak fazla çalışma karşılığı ikramiye ödenmesi ilke olarak adaletsizdir. 
Bu nedenlerle tasarının bu kısmına muhalifiz. 

A. Durakoğlu Y. Alpaslan A. Nejat Ölçen O. Yılmaz 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı: 503) 



HÜKÜMET TASARISI 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmının ilişik cetvelde gösterilen tertiplerine 
(5 740 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı V. 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı V. 
/. Müftüoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı V. 
S. Öztürk 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve 
(R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Ka
nununun Cumhurbaşkanlığı kısmındaki (R) işaretli 
cetvelin 150 Fazla Çalışma Karşılıkları Formülü aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

150 Fazla çalışma karşılıkları : 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi personelinin çalışma 
özelliği dikkate alınarak normal mesai saatleri dışın
da görev yapmak durumunda bulunan 1 ilâ 15 nci 
derecedeki personele, bir yıllık fazla çalışmalarına 
karşılık olarak, iki aylık maaş tutarını geçmemek kay
dı ile, Genel Sekreterin tespit edeceği esaslara göre 
yapılacak toptan ödeme ile devamlı çalışma ücretleri 
Yönetmelik hükümlerine göre bu harcama kalemin
den ödenir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

M. K. Er kov an 
İçişleri Bakanı 

O. Asiltürk 
Bayındırlık Bakanı 

F. Adak 
Gıda - T. ve H. Bakanı 

K. Özal 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

S. Kılıç 
Orman Bakanı 

T. Kapanlı 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. M. Ablum 

30 . 5 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 
Ticaret Bakanı 

H. Başol 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Turizm ve Tan. Bakanı 

L. Tokoğlu 
Genç. ve Spor Bakanı 

A. Ş. Erek 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı: 503) 



— 5 

6 
et 
O 

CU 

Hizmetin tertibi 
gr

am
 

o 
kH cu 

-•-> 
< 

tü
rü

 

pr
oj

e 

*i "S 
a> >> 

de
n 

aa
li 

O fc 

m
i k

od
u 

ı k
al

e 
e s 

ar
c 

S 

İşlem 

Tasarıya bağlı cetvel 
Açıklama Eklenen 

A 

Millî Savunma Bakanlığı 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerinin yenileştirilmesi 5 740 000 000 

01 Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi 

2 
001 Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç

lerinin yenileştirilmesi 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler 1 981 100 000 

02 Deniz Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerinin yenileştirilmesi 

2 
001 Deniz Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç

lerinin yenileştirilmesi 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler 463 100 000 

03 Hava Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç
lerinin yenileştirilmesi 

2 
001 Hava Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereç

lerinin yenileştirilmesi 
470 Savunmanın gerektirdiği al;m ve giderler 3 295 800 000 

Toplam 5 740 000 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

»9<i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı: 503) 





Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 504 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasın
daki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 

1/261, C. Senatosu : 1/357) 

(Not : M. Meclisi: S. Sayısı : 166) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 ,_ 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fedaral Avusturya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 19 . 2 . 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
17,, 19 . 6 . 1975 tarihli 89 ve 91 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 166) 

Dışişleri, Turizm ve Tan: ima Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 26 . 6 . 1975 

Komisyonu 
Esas No. : 1/357 
Karar No.: 28 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, Komisyonumuzun 26 . 6 . 1975 tarihli top
lantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

T. C. Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Ekim 1966 tarihinde Viyana'da imzala
nan ve 27 . 3 . 1969 tarihli, 1139 sayıh Kanunla onaylanması uygun bulunarak 1 . 10 . 1969 tarihinde yürür
lüğe giren Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşmasının âkit taraflarca duyulan ihtiyaçlara göre yeni-
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den düzenlenmesi gerekmiş ve Anlaşma 6 . 8 . 1974 tarihinde taraflarca Ankara'da imzalanan «Ek Anlaşma» 
ile tadil edilerek ihtiyaçlara cevap verir bir şekilde düzenlenmiştir. Tasarının gerekçesinde açıklıkla belirtilen 
bu hususları Komisyonumuz aynen benimseyerek, tasarıyı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul etmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu Kanunda 

Başkan ve Sözcü 
Bitlis 

K. inan 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Üye 
İzmir 

M. Bozoklar 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

N. Çağatay 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

N. Erim 

Başkanvekili 
Ankara 

H. 0. Bekata 

Üye 
Niğde 

H. A. Göktürk 

Üye 
Trabzon 

R. Zaloğlu 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Giresun 

/. Topaloğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

Ö. Derbil 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Toplantıda bulunamadı 
Üye 
Bolu 

T. Y. Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Bursa 

S. Ural 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 
Üye 

Ankara 
Af. Vural 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhu
riyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş

kin Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Avusturya Cumhuriyeti arasında yapılan 12 . 10 . 1966 
tarihli Anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu Anlaşmaya bazı maddeler eklenmesine ilişkin 
6 . 8 . 1974 tarihli Ek Anlaşmanın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhu
riyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Ek 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş

kin Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

kabul edilen 

kabul edilen 

kabul edilen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 504) 



Toplantı : 14 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 506 
171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki 
Kanıma Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 5'er Üye Alınmak 
Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu (M. Meclisi : 1/209; 

C. Senatosu : 1/361) 
(Not : M, Meclisi S. Sayısı : 169) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 6 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1548 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 .6 .1975 tarihli 94 ncü Birleş 'minele öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 17i sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Mîllet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 2. 12. 1974 tarihinde Başkanlıkça \}k komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 17, 19. 
24. 26.6.1975 tarihli 89, 91. 92 ve 94 ncü Birleşim erinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 169) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisjonu raporu 

C'umhııriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 28 . 6 . 1975 
Esas No. : 1/36! 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 Haziran 1975 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen, 173 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri eti hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı. Millet Meclisi Başkanlığının 27 Haziran 1975 tarihli ve 1548 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 27 Haziran 1975 tarihli 70 nci Birleşi
minde, tasarının havale edilmiş bulunduğu İçişleri ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarından beşer üyenin 
katılması sureti ile kurulması kabul edilen Geçici Kom'iyonumuzun 28 Haziran 1975 tarihli Birleşiminde, ta-
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sarının mahiyet ve müstaceliyeti gözetilerek içtüzükteki 48 saatlik bekleme sûresine tabi kıLnmaksızm görü
şülmesine dair önergenin kabulü üzerine İçişleri ve Adalet Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, 10 Şubat 1963 tarihli ve 171 saydı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti hakkındaki 
Kanunun uygulama süresi içinde boşluk görülen hususların giderilmesi ve aksaklık doğuran bazı hükümle
rinin değiştirilmesi zorunluluğu nedeni ile konulan 19 Haz!ran 1973 tarihli ve 1742 sayılı 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti hakkındaki Kanunda Değ'şiklik Yanılmasına Dair Kanunun, Anayasa Mahke
mesi tarafından 14 Mart 1974 tarihli ve Esas 1973/33; Karar 1974/9 sayılı karar ile - biçim - yönünden iptal 
olunması sonucunda ortaya çıkan - kanun boşluğu - nun giderilmesini temin edecek gerekli kanunî düzen
lemenin gerçekleştirilebilmesini öngörmektedir. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, «Temel Hak ve Hürriyetler» baş
lıklı bölümünde yer alan 28 nci maddede, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak hakkını düzenlemiş ve her
kesin önceden izin almaksızın silâhsız ve saldırısız toVanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip oldu
ğunu ve bu hakkın ancak kamu düzenini korumak için kanun ile sınırlanabileceğini hüküm altına almıştır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkına ilişkin olarak konulan 10 Şubat i963 tarihli ve 171 sayılı 
Kanun, 10 yıllık uygulama gerçekleri gözetilerek 19 Haziran 1973 tarihli ve 1742 sayılı Kanun ile günün ihti
yaçlarına uygun bir yeterliğe kavuşturulmak istenmiş ve anılan Kanun konulmuş ise de, bu Kanunun Anayasa 
Mahkemesinin 14 Mart 1974 tarihli ve Esas 1973/33; Karar 1974/9 saydı karar ile - biçim - yönünden iptal 
olunması sonucunda ortaya - kanunî bir boşluk - çıkmıştır. 

îşbu tasan, mevcut - kanun boşluğu - mülâhazası ile getirilmiş olup, 10 Şubat 1963 tarihli ve 171 sayılı 
Kanundaki - süre - nin, idare heyeti - müessesesinin, - hükümet komiseri - müessesinin, - erteleme - durum ve 
şartlarının - mahiyet- - , - nitelik - . - görev ve sorumduk - ve - ihtiyaç - yönlerinden değerlendirilerek, gü
nün şartlarına uygun biçimde kanunî düzenlemeye kavuşturulmalarını gerçekleştirmektedir. 

Bir Anayasa dereği ve ilgili olduğu hak ve hürriyetler yönünden günümüz ihtiyaçlarının olağan düzenle
mesi olarak kabul edilen kanun tasarısı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9, 10 ve 11 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III) Tasarının, Anayasa Mahkemesinin - iptal - ka-'arı 4e ortaya çıkan bir - kanun boşluğu - nedeni ile ve 
bu boşluğu gidermek üzere getirilmiş olduğunu gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını karar altına almıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Kastamonu Malatya 

R. Rendeci 4. N. Tuna Çekinserirn. 
Konuşma hakkım saklıdır. 

H. özer 

Artvin C. Bşk. Seç. Üye Malatya 
R. Kocaman N. Erim N. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

Muğla Adıyaman Tabiî Üye 
H. Menteşeoğlu S, Turanlı S. O'Kan 

C. Bşk. Seç. Üye 
S, N- Ergin 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna aşağıdaki baş
lık ve madde metni 7 nci madde olarak eklenmiştir. 

Tertip Heyeti ve Beyanname verilmesi : 

Madde 7. — Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, medenî hakları kullanma yetkisini haiz en az üç 
kişiden oluşan bir tertip heyetince düzenlenebilir. 

Tertip heyetini oluşturan üyelerden en az birinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhının bulunması 
şarttır. 

Toplantı, toplantının yapılmasından en az 48 saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı 
yerin bağlı bulunduğu en büyük mülkiye amirliğine, tertip heyetinden en az üç üyenin imzalayacağı bir 
beyannamenin verilmesinden sonra yapılabilir . 

Bu beyannamede 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, 
b) Toplantının amacı, 
c) Toplantıyı düzenleyen tertip heyeti üyelerinin açık kimlikleriyle ikametgâhları, gösterilir. 
Beyannameye, tertip heyeti içinden veya dsşmdan, toplananın düzenini sağlamak üzere yönetici oîa/ak 

görevlendirilecek en az üç kişinin açık kimliklerini ve imzalarını taşıyan bir belge de eklenir. 
Toplantıda yönetici olarak görevlendirilecek kişilerin medenî hakları kullanma ehliyetini haiz olması 

ve en az birhûn toplantının yapılacağı yerde ikametgâhının bulunması şarttır. 
Bu beyanname karşılığında alındı belgesi verilmesi zorunludur. 
Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği tarafından kabul edilmez veya karşdığında alındı belgesi verilmez 

ise, keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu hakle noter bulunan yerierde noter vasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar 
saati, beyanname verilme saatidir. Noter bulunmayan yerlerde tutanak yeter saydır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyannamenin verildiği gün ve saat gösterilir. 
Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından beyanna

me verilmiş ise, ilk verilen beyanname muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere keyfiyet hemen yazı 
ile bildirilir. 

MADDE 2. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık 
ve madde metni 8 nci madde olarak eklenmiştir. 

Toplantının Yapılması, Toplantı Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları : 

Madde 8. — Beyannameye ekli belgede toplantı yöneticisi olarak bildirilenlerden en az üçü, yöneticilerin 
tümü tertip heyeti dışmdan seçilmişse, yöneticilerle b'rlikîe tertip heyeti üyelerinden en az birinin toplantı 
yerinde bulunması zorunludur. 

Toplantı yöneticileri, toplantının sükûn ve düzenini ve beyannamede yazılı amaç clışma çıkılmamasını 
sağlamakta yükümlü ve sorumludurlar. Bunun için gereken tedbirleri ahr ve icabında zabıtanın yardımını 
isterler. Alman tedbirlere rağmen sükûn ve düzenin sağlanamaması halinde toplantının dağılılmasını Hükümet 
Komiserinden isteyebilirler. 

Tertip heyeti, yöneticilerden en az üçünün toplana yerinde bulunmasını sağlamak, bunun için gereken 
hallerde kendi üyeleri arasından veya dışardan, yöneticilerde aranan niteliğe sahip kişilerle yönetici sayısmı 
tamamlamak ve sonradan görevlendirilen bu kişilerin açık kimlik ve imhalarını taşıyan belgeyi Hükümet Ko
miserine vermek zorundadır. 

Tertip heyetinin ve toplantı yöneticilerinin sorunı f.ukları toplanü sona erinceye kadar devam eder, 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı 

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 506) 



__ 6 — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

10 Şubat İ963 tarilîll ve 171 sayılı Toplantı ve Gi>sîed Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanunun diğer 
maddelerinde geçen «İdare Heyeti» deyimi, bu kanunda yükümlülük ve sorumlulukları belirtilen toplantı yö
neticilerini ifade eder. 

MADDE 3. — 171 sayılı Toplardı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna 9 ncu madde ola
rak aşağıdaki madde eklenmiştir, 

Madde 9. — Mahallin en büyük müikiye amiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından sa
yılanlar ve adliye memurları ile jandarma dahil askerî şahıslar ve emniyet mensupları dışından bir memu
ru Hükümet Komiseri tayin eder. Hükümet Komiseri toplantı yerinde kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet Komiseri toplantının safahatını teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri gibi 
araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet Komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısıyie toplantı yönetici
lerinin isteği veya toplantının devamım imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak sözle veya fiille 
saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı dağîtmaya yetkilidir. 

Hükümet Komiserine, 1630 sayılı Demekler Kanununun 58 nci maddesinde gösterilen ödenekten, aynı 
maddeye göre tespit edilecek miktarda ücret ödenir. 

MADDE 4. — S 7i saydı toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna aşağıdaki başlık ve 
madde metni 10 ncu madde olarak eklenmiştir. 

Toplantının geri bırakılması : 

Madde 10. — Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından, beyanna
menin verildiği makama yazı ile bildirilmek şartıyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçmemek üzere geri 
birakilabillr. 

Mahallî mülkiye amiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu 
yararının, genel ahlakın ve genel sağisğm gerektirdiği hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşünü, 10 günü aşmamak 
ve bir defaya mahsus olmak üzere, erteleyebilir. Erteleme karan, gerekçesiyle birlikte tertip heyetine derhal 
tebliğ edilir ve İçişleri Bakanlığına da bilgi verilir. 

Bir il siniri arı içinde aynı günde birden çok toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenmesi halinde vali, 
emrindeki zabıta kuvvetleri ve gerektiğinde yararlanabileceği güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde yapılma
sını sağlamaya yeterli olmadığı kanaatine vardığı takdirde bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden bir kısmını ÎO 
günü aşmamak ve 1 defaya mahsus olmak üzere erteleyebilir. 

Ayn; günde birden ziyade ilde tonlardı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenip de toplantı güvenliğini sağlamak 
üzere, ilgili valilerce İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde bu isteğin Bakanlıkça karşılanamayacağı ka
naatine varılması halinde de bir kısım illerdeki toplantıların yapılmasına 10 günü aşmamak ve bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

Valilerce veya İçişleri Bakanlığınca ertelenen toplantılara ilişkin erteleme kararlan gerekçesiyle birlikte ter
tip heyetine derhal tebliğ edilir. Valilerce ertelenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına da bilgi veriiir. 

MADDE 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna 11 nci madde ola
ra!; aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Madde i l . — Şehir ve kasaba içindeki genel yollar üzerinde' yapılacak yürüyüşler 4, 7 ve 10 ncu madde
ler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca, 4 ncü madde gereğince ilân olunan yollar ve 
istikâmetlere uyulmak şarfryîe, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri sic takip olunacak yol ve dağıl
ma yeri gösterilme!; şarttır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 506) 



— 7 — 
(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü r.ıaddesi aynca kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü rıaddcsi aynea kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci raaddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Şehir ve kasabalar dışındaki genci yollarda yapıncak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler hukukîlerine 
tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrsca, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri, takip olunacak 
yol ve dağıînıa yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak yol birden fazla İlden geçiyorsa, bu beyanna
me yürüyüşün başlıyaeağı ilân valiliğine verilir. Beyannameyi a'an valilik, yürüyüş yapılacak yolîann geçtiği 
iilerin va'iüeri ile temas ederek, yürüyüş yolunu» istikametini, dağılma yerini ve trafik düzenini ve yürüyüşün 
güvenlik içinde yapılmasını sağlamak üzere lüzumlu tedbîrleri tespit ve gerekçeli olarak yazı ile tertip heyeti
ne duyurur. 

Tertip heyeti, toplantı yöneticileri ve Hükümet komiseri hakkındaki 8 ve 9 neu maddeler hükümleri yü
rüyüşlere de uygulanır. 

MADDE 6. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

13 ncü maddede yazılı hallerden herhangi birinde mahallin en büyük mülkiye âmiri veya yazılı yahut ace
le hallerde sonradan yazı ile teyit edilmek kaydıyle ç.'fahî emirle görevlendireceği en büyük zabıta amiri ve
ya zabıta amirlerinden biri toplantı veya yürüyüş y rine gelir. Gelişini münasip şekilde bildirir. Kalabalı
ğa, kanuna uyarak dağılmalarını ve dağıîmazlarsa zer kullanılscağmı topluluğun duyabileceği vasıtalarla ih
tar eder. Kalabalık dağslnıazsa zor kullanılarak da*/:tılnv, 

MADDE 7. — 171. sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine 
(ç) ve (g) bentleri olarak aşağıdaki bentler eklenmiştir : 

ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belirtilen ye "îer dışında; 
g) Toplantı ve yürüyüşün 10 ncu maddeye dayaı ılarak valilik yahut İçişleri Bakanlığınca ertelenmesi ha

linde bu kararı veren mercilerce tespit edilen erteleme süresi sona ermeden; 

MADDE 3. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyet hakkındaki Kanunun 18 nci madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

7 nci madde gereğince verilecek beyannamede t: /tip heyeti üyesi olarak gösterilen veya toplantı yöne
ticisi olarak görevlendirilenlerden, aynı maddede be'M edilen niteîlkieri haiz bulunmayanla?, toplantı veya 
yürüyüşün yapılması halinde, üç aya kadar hapis ve beşyüz; liradan binbeşyüz liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen toplantı yöneticileri i.e aym madde gereğince yönetici
leri toplantı yerinde bulundurmayan tertip heyeti üyeleri hakkula üç aydan altı aya katlar hapis ve bin lira
dan üçbfn liraya kadar ağır para cezası hükmohsnur. 

Hükümet Komiserlnce toplantı veya yürüyüşün safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için görevlen
dirilenlere, bu görevlerini yaptıkları esnada cebi? ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet saıf-
etmek suretiyle mani olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezaya gerektirmediği takdirde astı aydan iki yıla 
kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağı - para cezan hüknuoîunur. 

MADDE 9. — 171 saydı Toplantı ve Gösteri Yü/üyüşü Hürriyeti hakkında Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı hapis cezaları üçte bir nispetinde, para cezaları da üç misli artırılarak 
hükmohınur. Ancak, hükmo'unan hapis cezası beş yıl; geçemez. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürü Eğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurukı yürütür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Topianü . i4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 507 

Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen Veya İhtiyaç Fazlası Bu
lunan MalzemeleHn Satılması, Devredilmesi Veya Hibe Edilmesi 
ve Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli Hakkında 
Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 

1/238; C. Senatosu : 1/356) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 182) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6. 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1743 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi veya 
hibe edilmesi ve eğitim görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 13 . 1 . 1975 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 17, 
19 . 6 . 1975 tarihli 89 ve 91 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 182) 

Millî Savunma Komisyonunun Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 26. 6. 1975 

Esas No. : 1/356 
Karar No. : 15 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi veya 
hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı, Millî Savunma ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 26 6. 1975 tarihli toplantısında tetki ve müzakere edildi. 



Tasarı gerekçesinde de izah edildiği gibi, 1176 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde, kadro dışı edilen veya ihti
yaç fazlası bulunan silâh, araç, gereç ve teçhizat ibareleri bulunduğu halde mühimmat aksamı ibaresi bulnma-
ması nedeniyle depolarda lüzumsuz yer işgal eden mühimmat aksamının satış ve hibe yolu ile değerlendirilmesi 
olanağı mevcut değildir. Bu gibi zorlukların giderilmesi hususunda hazırlanmış bulunan iş bu Kanun tasarısı 
komisyonumuzca benimsenmiş, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 

Tasarının ehemmiyetini nazarı itibare alan Komisyonumuz; Meclisler tatile girmeden mezkûr tasarının 
kanunlaşması için, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin temennisiyle, 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdiine, 
Karar vermiştir. 
Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Nevşehir 

/. Ş. Atasagun 

Kâtip 
İzmir 

O. Kor 

Üye 
İstanbul 
A. Oğuz 

Üye 
Ordu 

S. Acar 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkan V. 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

C. Bşk. Seç, Üye 
C. Alpan 

Üye 
İçel 

T. Özdolay 

Üye 
Afyon Karahisar 

K. Şenocak 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Münhal 

Sözcü. 
Manisa 

O. Süersan 

Üye 
C. Bşk. Seç. Üye 

M. Batur 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Malatya 
H. Özer 

Üye 
Bursa 

S. Ural 
Toplantıda bulunamadı 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/356 
Karar No. : 32 

30 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1975 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen. Si
lâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemenin Satılması, Devredilmesi veya 
Hibe Edilmesi Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 6 . 1975 tarihli ve 1743 sayıiı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 30 . 6 . 1975 tarihli Birleşiminde Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Tasarı, 8 . 5 . 1969 tarihli ve 1176 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesini ve bu Ka
nuna bir ek madde ilâve edilmesini öngörmektedir. 
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1176 sayılı Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan, silâh, mühim
mat, araç ve gereçlerin satışı veya hibe edilmesi ve elde edilecek gelirlerin de Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinde özel bir fona yatırılmasını düzenlemektedir. 

Ancak adı geçen Kanun yürürlüğe girdiğinden günümüze kadar yapılan uygulamada bazı aksaklıklar mey 
dana gelmiştir. 

Silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin satışı veya hibe edilmesi ve elde edilecek gelirlerin de Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinde özel bir fona yatırılmasını düzenlemektedir. Ancak, adı geçen Kanun yürürlü
ğe girdiğinden günümüze kadar yapılan uygulamada bazı aksaklıklar meydana gelmiştir. Silâh, mühimmat, teç
hizat, araç ve gereçlerin nasıl tasfiye edileceğini belirleyen 1176 sayılı Kanunun 1 nci maddesi mühimmat 
aksamına yer vermemiştir. Bu nedenle depolarda lüzumsuz şekilde mühimmat aksamı birikmektedir. Bunun 
yanısıra 1176 sayılı Kanuna göre elde edilecek gelirlerin özellikle harp sanayiini geliştirmek için kullanılma
sı gerekmektedir. Oysa, satılanın yerine ihtiyaç duyulan, duyulanın satınalınması da zorunludur. Bazı hal
lerde satılması mümkün olmayan malzemenin mübadele yolu ile değerlendirilmesi daha da faydalı olmak
tadır. 

Yukarıdan beri açıklanan eksikliklerin giderilmesi gayesi ile ve bu Kanun uyarınca elde edilen ve ödenek 
kaydolunan tutarlara dayanarak gelecek yıllara Millî Savunma Bakanlığına geçici yüklenmeler getiren işbu 
tasarıyı Komisyonumuz benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir, 

III - Komisyonumuz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerinin ihtiyaç 
fazlasının tasfiye edilmesi, devredilmesi yolundaki büyük eksikliğini gidermek gayesi ile getirilen işbu tasa
rının, biran önce yürürlüğe girmesinde yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Talû 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
K. Kangal 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Urfa 
İ. H. Balkıs 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karakucak 

Edirne 
M. İV. Ergendi 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Yozgat 

S. Ergin 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Uşak 
M. F. Atayurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi veya 
hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci madde

lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 saydı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, mühim
mat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasal tutum ve çıkarlarına aykırı olmamak şartıyle gereğinde dost ve 
müttefik devletlere : 

1) Bağışlanmasına, 
2) Değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesine, 
3) Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesine, satılmasına veya uyuşulacak bedel karşılığın

da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp gücünü artırmak amacı ile silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, teçhi
zat, araç ve gereçlerle değiştirilmesine, 

c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmat satışından veya düşük bedelle yardım olarak verilmesinden sağ
lanacak tutarlann bir taraftan Bütçeye gelir, diğer taraftan karşılıklarının Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp 
sanayiini geliştirmek veya yukarıda sayılan malzemeyi tedarik etmek amacıyle kullanılmak üzere Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir bölüme ödenek kaydı için Maliye Bakanlığına yetki tanınma
sına, 

Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
Madde 2. — Silâh, mühimmat, mühimmat aksamı, teçhizat, araç ve gereçlerin kadro dışı olduğu veya 

ihtiyaç fazlası bulunduğu Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 
1 nci madde kapsamına giren işlemler sonuçlandırılmadan önce Genelkurmay Başkanlığının görüşü 

alınır. 

MADDE 2. — Aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE — Bu Kanun uyarınca elde edilerek ödenek kaydolunan tutarlara dayanılarak gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye Millî Savunma Bakam yetkilidir. 
Ancak, bu suretle gelecek yıllarda ödenmek üzere yüklenime bağlanacak işlerin tamamının karşılığı yük

lenimin yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı tutulur ve ertesi yıllarda yerine getirilecek yüklenimin kar
şılıkları, saklı tutulan ödenekten, yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıllara devir suretiyle ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç faz
lası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi ve
ya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı 
kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek mad

de eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç faz
lası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi ve
ya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı 
kuvvetler personeli hakkında Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek mad

de eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen abaî edilmiştir. 

metninin 1 nci 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 2 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen abul edilmiştir. 

metninin 2 nci 

MADDE 3. — MiUet Meclisi 
maddesi aynen abul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
maddesi aynen abul edilmiştir. 

meninin 3 ncü 

metninin 4 ncü 
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