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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin Tu
zun; Anayasa Mahkemesinin özel yüksek okul
larla ilgili kanun maddesinin iptali hakkında 
aldığı kararın isabetini, hazırlanacak yeni ka
nunda dikkate alınması gerekli hususları dile 
getirdi. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer, Anayasa Mah
kemesinin iptaline karar verdiği 625 sayılı 
Kanunun birinci maddesi şümulüne yalnız özel 
yüksek okulların değil; ilk, orta ve teknik öğ
retim özel okullarının da girebileceğini, Anayasa 
Mahkemesinin kararın gerekçesini biran evvel 

neşrederek yeni kanunun hazırlanmasına imkân 
sağlaması gerektiğini ifade etti. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; Personel 
Kanunu tatbikatından doğan aksaklıkların biran 
evvel halledilmesini, öğretmenlerin 12 nci de
receden başlamaları gerekirken 13 nçü derece
den kadrolar verildiğini, dörtbin öğretmenin 
tâyin beklediğini beyanla, bunlara çare bulun
ması gerektiğini bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
Genel Kurulun çalışma saatlerinin Salı, Çar
şamba ve Perşembe günleri saat 14 - 19 olarak 
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ayarlanmasına dair karan okundu ve tasvibo-
lundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu ile Dilekçe Karma Komisyonu ve 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçimde salt çoğunluğun sağlanamadığı 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Öz-
dilek ve arkadaşlarının, asayiş ve anarşik ey
lemler konusunda bir genel görüşme açılmasına 

dair önergesi üzerinde bir süre görüşüldü. 
19 Ocak 1971 Salı günü saat 14,00 te top

lanmak üzere birleşime saat 19,10 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ın, araştırma, sözlü ve yazılı soru öner
gelerinin Resmî Gazetede yayınlanması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
miştir. (6/558) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nin, din hizmetlerinde bulunan 
personelin intibaklarına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/726) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin içme 
suyuna dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/727) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde aldığımız karar dairesinde, saatin de 14,00 ü geçmekte olma
sına binaen, Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Arkadaşlara iyi duyarullamadığı anlaşılıyor. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş- Celseyi saat 15,00 e 'bırakalım. 

kan, zaten kimse yok, boşuna yoklama yapma- BAŞKAN — Saat 15,00 te toplanılmak üze-
ym re Birleşimi kapatıyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Kapanma saati : 14,05 

»••<«»-—<•" 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTtPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun; ] 
Teknik personel direnişine, teknik personelin ye-
tişmesindeki güçlük ve özelliklere, yatırımcı Dev
let dairelerinden büyük sayıda ayrılanlar oldu
ğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki konuşma iste
mi var. Sayın Topaloğlu, teknik personel soru
nu hususunda, buyurun efendim. 

M. ÎHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; son günlerde 
teknik personelin 14 günlük bir direnişini hepi
miz öğrenmiş bulunuyoruz. Bu gibi hareketleri 
bugünkü Anayasa ortamında normal karşıla
mak icabeder. Her ne kadar geçen aylarda çı
karılan Personel Kanunu birçok sorunları çöz
mek iddiasında ise de, maalesef, devlet 10 mil
yara varan bir yük altına girmesine rağmen me
seleleri çözememiş durumdadır. Bu Personel Ka
nunu neden bu sonuca vardı hususu üzerinde 
durmak, kanataimce, Senatonun ve diğer Meclis
lerin görevi haline gelmiştir. Bu kanun çıkarı
lırken demokratik rejimlerde gelenek haline ge
len usullerden uzak kalınması kanunun meslek 
gruplarım tatmin etmiyecek halde çıkmasına 
sebebolmuştur. Bilindiği veçhile Batı âleminde, 
demokrasilerin kökleşmiş olduğu ülkelerde mes
lek odalarının, sendikaların, derneklerin önem
li bir yeri vardır. Büyük toplumlara hitabeden 
bu kanunlar, bu derneklerin fikri alındıktan 
sonra çıkarılır. Maalesef 1965 yılından sonra 
Personel Kanununun değişmesi, bu odaların 
fikri sorulmadan yapılmış; hattâ Personel Dai
resi bir tarafa itilerek bir avuç insan tarafından 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, efen
dim. 

I hazırlanmıştır. Meclislerden süratle geçirmek 
için bir metot olarak kullanılan, itirazları önle
mek için bir yol olarak kabul edilen bu sakîm 
sistem, bugün bütün personeli, meslek grupla
rını ayağa kaldırmıştır, idareciler, doktorlar, 
teknik elemanlar; her kesimde, her Devlet gö
revlisi kesiminde direniş haline geçmişlerdir. Bu 
yapılan hataya misal olarak size burada bir ça
lışmadan bahsedeceğim. 

1966 da inorganik istihsal ekonomisinde gö
revli teknik gücün en geniş randımanla çalışa
bilmesini temin amacı ile Başbakanlık, yatırım
cı bakanlıklar, T. B. M. M. komisyon başkanları 
ile inorganik üretim ekonomisinde görevli tek
nik mesleklerin odaları arasında yapılacak pe
riyodik toplantılardan sonra ayrı bir teknik ele
man kanun ve statüsü hazırlanması tavsiye edil
miş ve 1966 da teknik Devlet memurları kanun 
teklifi ve gerekçesi hazırlanarak ilgililere su
nulmuştur. Ama görüyoruz ki; bu Personel Ka
nununda bu çalışmaların hiçbir etkisi olmamış
tır. Bu yıl ortaya çıkan teknik personel meselesi 
doğrudan doğruya bu gibi davranışların sonun
da olmuştur. Binaenaleyh, Personel Kanunu, 
demin de söylediğim gibi; demokratik usullere 
uymıyan, her gün demokrasinin devamını beyan 
eden bir Hükümetin, demokrasiyi bir tarafa iten 
davranışı, bugün bir anarşi yaratmıştır. 

Şunu kabul etmek mümkündür. Bu gibi ge
niş büyük kanunlar (memleketlerde bâzı hıısur-
suzluklar, bâzı eksiklik yaratabilir. Ama, bu
günkü ortam bunu çok aşmış, Personel Kanunu 

.. memleketimizde "bir yara haline gelmiş, buna 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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karşılık Devlet dar bütçesinden 10 milyara va
ran bir külfet yüklenmiştir. Bu, 'hiç kimseyi 
tatmin etmiş değildir; çünkü bu zihniyetin al
tında yalnız para vermekle meseleyi halleden 
ticari bir anlayış yatmaktadır. Devlet idaresin
de parJa dağıtımı, kararlar ciddiyetle tetkikden 
sonra alınır ve o kararlar 'tatbik edilir. Bugün 
getirilen ek ödenekler sorunu, meseleyi hiçbir 
zaman doğru halletmiyecek, geçici merhem ha
linde kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden birçok 
kereler teknik personelin önemi anlatıldı. Bu
gün memleketimiz bakımından o kadar önemli 
birkcnudur ki, bu konu üzerinde bir 'defa daha 
durmayı memleket yararına gördüğüm için sab
rınızı suiistimal edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, her mesleğe şahsan 
hürmetkarım. Ama her meslekin de ayrı bir 
önem taşıdığını kabul edenlerdenim. Bir dok
toru, vazifesine sabah saat 9,00 da gidip akşam 
saat 17,0D de çıkanla mukayese edemezsiniz. 
Bir teknik elemanın memleketin hizmetinde 
ağırlığı, gücü vardır. Bir teknik elemanın ye
tişmesi çok uzun çabalara ve emeklere ve büyük 
kabiliyetlere ihtiyaç gösterir. Araştırıcı, proje
sini yapan veya şantiyede çalışan bir teknik 
elemanın çalışma şartları tamamen başkadır. 
Bunun yalnız yan Ödeneklerle halledeceğini dü
şünen insanlar sonunda aldandıklarmı yakında 
göreceklerdir, kifayet etmediğini de anlıyacak-
lardır. 

Bugün içinde bulunduğumuz şartlar içinde 
teknik elemanlar görevi erinden hızla ayrılmak
tadırlar. Sevk edilen ödenek kanunu bunu tut
maya kifayet etmiyecektir. Dediğim gibi tek
nik personelin huzur içinde çalışacağı, mesleki
ni icra edip, yetkisini rahatlıkla kullanacağı bir 
düzenin getirilmesi şarttır. 

iSize şunu buradan bildirmek isterim. Devlet 
Su işlerinde 1 . 3 . 1969 dan 1 . 11 . 1969 a 
kadar inşaat, maikina mühendisi, maden ve elek
trik mühendisi olarak 135 kişi ayrılmıştır. Bun
lardan bir tanesi genel müdür muavini, ikisi 
daire başkanı, ikisi daire başkan yardımcısı, 
ikisi bölge müdürü, birisi de bölge müdür yar
dımcısı olmak üzere 8 üst kademeden perso
neldir. 

1 . 11 . 1969 dan 1 . 11 . 1970 e kadar 
ise : 133 inşaat mühendisi, 42 makina mühen
disi, 13 maden mühendisi, 10 elektrik mühen
disi, 44 muhtelif mesleklerden mühendis, cem'aaı 
242 kişi, yalnız Devlet Su işlerini terketmiştir. 

ıSayın arkadaşlarım, Lübnan'da Kanada'nın 
Muhaceret Bürosu vardır. Bu Muhaceret Büro
sunun müdürü halen istanbul'da, Hilton'dadır. 
15 günden beri Kanada'ya gitmek üzere Türk 
teknik elemanlarının en iyilerini aramaktadır, 
seçmektedir. Bu zata müracaatın sayısı 1 100 
dür. 

Bütün bunları açıkladıktan sonra bu mese
lenin üzerine süratle eğinilmesi lâzım geldiğine 
inananlardanım. Yine tekrar ediyorum, Perso
nel Kanunu, bütün iddialara rağmen, bu mese
lelere çözüm yolu getirmemiştir. Türkiye Mn 
kalkınması, eğer hedefimiz ise, bu kalkınmayı 
çoğunlukla teknik personelle yapacağız. Tek
nik personellin tecrübeleri dışarı memleketlere 
giderse, yine Ortak Pazar Anlaşması içerisinde 
serbest dolaşım imkânları sağlandığına göre 
memleketin köşebaşları 'dışarıdan gelecek tek
nik elemanlarla dolacaktır. Az yetişmiş - ken
dilerinin talihsizliğine yormaktayım - özel okul
lardan çıkan, yetişme imkânı olmıyan bir çok 
edemanlar Devlet kademelerinin, birçok yerle
rinde hizmet alacaklardır. Bu şartlar içerisinde 
Türkiye'nin gelecekte kalkınacağına ben şah
san inanmamaktayım. Eğer biz teknik personel 
meselesini hızla ve bir ölçüde çözemezsek gele
cek yıllardaki yatırımlar hızla düşecek, yapılan 
yatırımlar da ümidedilen sonuçları vermiye-
cektir. 

Bütün bunlar karşısında tekrar Yüksek Se
natodan istirhamım, bu mesele üzerine artık 
Meclisler ve Senato olarak eğilmektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğ-
lu'nun; yurdun içinde bulunduğu güç duruma, 
memleketin huzura kavuşabilmesi için Hüküme
tin ve iktidar partisi grupunun gerekeni yapma
sına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Cizrelioğlu, 
memleketin durumu ve Hükümetin tutumu hak
kında gündem dışı konuşma talebetmektedir. 

— 635 — 
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Buyurun efendim. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) 

— Sayın Başkan, muhterem senatörler; gündem 
dışı görüşme talebini muhtevi önergemde de be
lirttiğim veçhile memleketin içinde bulunduğu 
durum ve Hükümetin tutumu hakkında konuş
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Son günlerde Sayın Devlet Başkanının, geç 
olmasına rağmen, giriştiği, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu ortama bir çözüm yolu bulmak için 
olduğu zannedilen teşebbüs, milletçe yakından 
ve dikkatle takibedilmektedir. Haklı, yerinde 
ve isabetli olduğu sanılmıyan, resmen açıklan
madığı için de henüz bilinmiyen bir sebeple sa
dece siyasi teşekküllerin bir kısmının liderleri 
ve diğer kuruluşlarla temas şeklinde cereyan 
eden bu çabanın, ümit ve temennilere rağmen, 
müspet bir sonuca varamıyacağı bidayetten iti
baren bâzı çevrelerce düşünülmüş ve ifade edil
miştir. Bununla beraber yine de müspet bir ne
tice ümidiyle temenniler devam etmektedir. 

Bizzat Sayın Başbakanın bazan şikâyette bu
lunduğu, bazan da sığındığı Anayasanın, mües
seseler Anayasası olduğunu kabul ederek daha 
evvelden ve herkesten önce böyle bir teşebbüsün 
içine girmesi elbette ki, çok daha iyi ve mese
lelerin de bu noktaya gelmesini önleyici, isabetli 
ve yerinde bir hareket olurdu. 

Fakat nedendir bilinmez, Sayın Başbakan de
mokratik rejimin ve Anayasanın ihmal edile
mez bir icabı olan bu gibi temaslardan sakınır 
görünmektedir ve bu da tabiatiyle durumları 
tedricen ağırlaştıra ağırlaştıra bugünkü hale 
getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başbakanın öteden beri siyasi teşek
küller, müesseseler ve kuruluşlarla temastan iç-
tinabeyler bir tutum içinde görülmesi, kendisi 
hakkında sosyal, hukukî ve siyasi yönlerinin 
zayıf olduğu yolunda bir kanaatin husulüne ve 
yaygınlaşmasına sebebolmaktadır. Siyasi te
şekküller, müesseseler ve kuruluşlarla yerinde 
ve zamanında temaslar, Anayasa ve demokratik 
rejimin icabı olduğu gibi, bunlardan gelişigü
zel, rastgele bahsetmemek de bir ciddiyet ve 
ağırlığın icabıdır. 

Bu itibarla Sayın Başbakan karanlık sokak
ta giderken korkusunu teskin için kendine mo
ral takviyesi olarak şarkı söyliyen küçük bir 
çocuk misali hemen her konuşmasında, ister ye

ri olsun, ister yeri olmasın ve ancak kendisince 
malûm bir sebeple itiyat haline getirdiği, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinden sık sık bahsetmekten 
vazgeçebilirse her haldeki bundan en büyük ve 
derin memnuniyeti, ciddiyet, vekar ve ağırlık 
sahibi Türk Ordusu duyacaktır, şeklindeki bir 
kanaate de vesile olmaktadır. 

Milletin ve rejimin yanında olması, mevcu
diyetinin sebebi olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
milleti tehdideden bir kuvvet olarak göstermeye 
kimsenin hakkı olmadığı gibi Silâhlı Kuvvetleri 
kendi yanındaymış gibi göstermek beyhude 
gayretinde bulunmaya da kimsenin hakkı yok
tur. 

Gerçi hakiki demokraside iktidar ancak san-
dıksal olabilir. Fakat normal icrayı Hükümet, 
işlerin iyi yürütülmesi, idarenin muntazam iş
leyişi ve meselelerin kolaylıkla halli, iktidarın 
sadece sandıksal olmasiyle değil, aynı zamanda 
Hükümetin Anayasa ve ihtisasa hakkiyle hür
met eden güçlü, ehliyetli ve güvenilir bir Hükü
met olmasiyle mümkündür. 

Hükümetlerin güçlerini yitirip acz içine düş
tüklerinde milletin nazarlarını kendi aciz durum
larından uzaklaştırabilmek gayretkeşliği ile, 
zaman zaman baş vurdukları komünizm geliyor, 
kürtçülük cereyanı var, Kıbrıs meselesi kritik 
safhada gibi klâsik ve demode olmuş sloganlar, 
günümüzde artık miadını doldurmuş bir plâk
tan çıkan nahoş sesli, usandırıcı ve dinlenmez 
bir terane haline gelmiştir. 

Anayasa ve Anayasa müesseselerine gereken 
saygıdan yoksun, meselelere ciddiyetle eğilebil-
mekten uzak, problemlere çare bulmak yerine, 
mevcut düzenin, iktisadi sistemin Türkiye'yi 
çıkmazlara sürüklediği yolundaki isabetli iddi
aları, komünizm. Doğu'nun sosyal, iktisadi, kül
türel eşitlik hususundaki haklı isteklerini, kürt
çülük. Kıbrıs politikasındaki kendi ademi mu
vaffakiyetini, Kıbrıs kritik safhada şeklinde 
tavsif ve tesmiyeye nafile gayreti, işsizlik, aç
lık, emniyetsizlik ve güvensizliğin gittikçe ka
rartmakta olduğu ufukları, nurlu ufuklar ola
rak gösterebilmek çabasiyle, millete notasız, 
akortsuz nağmeler dinletmekte musir ve vazife
si değilmiş de, sanki millete lûtufta bulunuyor 
muş gibi, milletin başına kakar tarzda yaptık-
lariyle övünür görünen bugünkü Hükümet, eği
tim sisteminin aksaklıklarını gidermeye, genç-
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lik meselelerinin nedenlerini bilmeye, Anayasa
ya uygun bir üniversite reformu hazırlamaya, 
Türkiye için zaruri toprak reformunu gerçek
leştirmeye, işsizliği giderici sosyal güvenlik ve 
sosyal adaleti gerçekleştirici tedbirleri almaya, 
Personel Kanununun tatbikatındaki hata, ak
saklık ve eşitsizlikleri düzeltmeye, fiyat artış
larını önleyip, hayat pahalılığına mâni olmaya, 
milleti işsizlik, açlık, sıkıntı ve ıstıraplardan 
kurtaracak iktisadi tedbirler almaya, öğrenci, 
işçi, memur, emekli, esnaf, köy ve köylü sorun
larını isabetli teşhisle halletmeye, emniyet ve 
asayişi temin ve tesise, toplumdaki huzursuzlu
ğu bertaraf etmeye, Türkiye gerçeklerine en uy
gun bir seçim mevzuatı hazırlamaya, iktisadi 
sistemde reform yapmaya, bölgeler arasındaki 
dengesizliği gidermiye, Kıbrıs meselesini rayına 
oturtmaya, hülâsa olarak toplumun bütün dert
lerini kendine hakkiyle dert edinmeye ve bütün 
bunlar için de sihirli değnek yokluğu iddiasın
dan vazgeçmeye niyetli ve muktedir bulunmadı
ğı gibi, meselelerin birçoğuna bizzat kendi tu
tum ve davranışlarının sebebokhığunu, her ta
raftan gelen seslere rağmen, biraz olsun anla
mak dahi istemiyen bir Hükümet durumunda
dır. 

idarecilerin dahi direnişte bulunmak mecbu
riyetinde kaldıkları Türkiye'de, bugün çekilme-
mekte ısrar eden tek teşekkül olarak, sadece 
Hükümet kalmıştır. Milletçe arzu edilmesine 
ve beklenmesine rağmen, Hükümetin hâlâ çekil-
memekte ısrar ve inadedişinin sebebi, her halde 
ki, kendi anlayışına göre, millete karşı direnme 
hakkına sahip bulunduğunu zannetmesidir. En 
haklı direnişleri dahi, tenkid eden Hükümet, 
bizzat kendisi hem de millete karşı haksız ve 
yersiz bir direniş içinde görünmektedir. Türki
ye'nin mevcut problemlerinin halli ve ileride da
ha da içinden çıkılmaz badirelere sürüklenmesi
ne mâni olabilmek için, en mühim meseleleri da
hi sathi bir şekilde ele alan, demagoji, çelişkiler 
ve acz içinde bulunan bir Hükümet yerine, Ana
yasa ve Anayasa müesseselerine samimiyetle 
saygılı, Türkiye gerçeklerinin ve meselelerinin 
derinliklerine inebilen, hakiki nedenlerini anlı-
yabilen, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik 
problemleri, mevcut kanunlar çerçevesinde, ak
li, mantıki ve şuurlu bir tarzda halledebilecek, 
politik politese vâkıf, ciddî, güçlü ve ehliyetli 

bir Hükümetin biran evvel kurulmasında bir 
zaruret olduğu, şüphesiz ki, iktidarın muhterem 
gruplarının da itiraz etmiyecekleri bir gerçek
tir. 

Muhterem senatörler; çözüm yollarının ön-
şartı ve formülü olan bu hususta, gerekli vazife 
herkesten ve her teşekkülden önce, iktidarın 
muhterem gruplarına düşmektedir, ileride si
yasi tarih bu mevzudaki mesuliyet tevziine, pek 
tabiî ki, iktidarın muhterem gruplarından baş-
lıyacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kurtuldunuz 
yani bu işten, bir istifa kâfi geliyor. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Güçlü ve ehliyetli bir Hükümet lâzımdır 
demek, demagojik izahların tamamen aksine 
olarak, dolayısiyle de olsa iktidarı sarsmak, 
zayıflatmak anlamına gelmez, gelemez. Hattâ 
bunun zıddı bir mâna taşır. Zira, zayıf bir Hü
kümet nasıl M, herşeyden evvel iktidarı müş
kül durumlara sokuyor, zayıflatıyor, eritiyorsa, 
kuvvetli bir Hükümet de, her şeyden önce, ik
tidarı güçlü ve kuvvetli bir hale getirir. Hükü
met, düşüş kaderi rotasına çoktan girmiş bu
lunmaktadır. Neticede düşüş mukadderdir, arzu 
edilen bu düşüşün iktidarı iktidar olmaktan 
çıkaracak sert bir düşme yerine yumuşak bir 
düşüş1 olmasıdır. 

iktidar içindeki açık seçik kaynaşma ve 
çözülmelere rağmen, Hükümetin yersiz direnişi, 
partisine iktidar olma Ekseriyetini kaybettirme 
yoluyla düşmeye niyetli ve kararlı olduğu inti
baını vermektedir .Bu itibarla, içinde mevcut 
Hükümet ve başı gibi, asgari birkaç Hükümet 
ve Başbakan çıkarabilecek iktidarın muhterem 
gruplarının, kendilerine yakışır bir tarzda, al-
ternatifsizlik kompleksinin üstünde bir davra
nışla, bu meselede kendilerine düşen gerkeli ba
siretli hareketi göstermelerini istemek ve bek
lemek, Türkiye'nin bugünü ve yarını için her
kesin en tabiî hakkıdır. Bunun kabul etmek ve 
gereğini yapmak ta, iktidarın muhterem grup
larının kaçınılmaz vazifesidir. 

Meseleleri izah ve yapılan hizmetleri sıra-
layışjta, tenkid ve iddialara cevapta, polemik, 
mugalâta ve demagoji edebiyatı, ciddiyet sa
hiplerinin iltifaJta tenezzül daihi etmiyecekleri 
basit bir yoldur. Zor olan, feragat ve fedakâr
lıkta bulunmak, izzeti ikbâl ile babı Hükümet-
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ten çekilmektir ki, buna Hükümetin yanaşma- ] 
ması açık tutumu karşısında, iktidann muhte
rem gruplarından beklenen ve ifası zaruri hale i 
gelmiş bulunan, Hükümeti iş başından uzaklaş
tırma yoluna biran evvel girilmesidir. Memle
ketin ve milletin selâmeti bakımından, akli se
limin icabı olan bu istikamette hareket edecek
leri kuvvetle tahmin edilen iktidarın muhterem 
gruplarının, bu çözüm yoluna önümüzdeki büt
çe sebebiyle girmekte tereddüdedecekleri ihti
maline karşılık, belirttilecek husus, ya bu büt
çeyi tekablbül edecek bir Hükümet teşkil et
meleri veya bütçeyi mütaaMp bu yola girecek
leri hususunda açık ve kesin bir tutum içine 
girmeleridir. 

Bütçe mevzuunda ise, geçen devre bütçesi
nin üç ay bir zaman gecikmesinin memlekette 
yarattığı sıkıntılar ve devalüasyonun da vuku-
bulduğu bu devrede yaratacağı daha büyük sı
kıntılar nazara alınarak, ona göre hareket edil
mesi gerektiğini işaret, her haldeki bilinen ve I 
düşünüleni ifade etmektir. 

İktidarın muhterem gruplarının, başta ken- I 
di partileri olmak üzere, milleti ferahlatıcı bir } 
tutum içine en kısa zamanda girecekleri ümi
diyle sözlerime son verir, nepinizi hürmetle se
lâmlarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tuna, isteğiniz nedir I 
efendim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, grupumuza sataşmalar vardır, 
söz talebediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir 
dakika efendim, hatibe arzı cevap edelim. 

Sayın Tuna, zatıâlinize şunu ifade etmek is
terim. Hatibi dikkatle ben de takibettim. Gru-
punuza gayet müeddep bir ifade ile bâzı temen
niler izhar etti. 

ORHAN KOR (izmir) — SMn arzunuza 
uygun. I 

1. — 5.6. 1965 tarihli 625 sayılı Kanunun 
1 nci, 13 ncü maddeleri ile 8 nci maddesinin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ve 48 nci 

BAŞKAN — Benim, şu anda işgal ettiğim 
mevkide böyle bir arzuyu izharım mümkün de
ğildir. Kendimi bundan tenzih ederim. 

Sataşmada söz istemekte hakkınız vardır. 
Başkanlık, sataşma görmemiştir, ısrar buyurur
sanız usul hükümleri dâhilinde halledelim, 
efendim. 

Hükümetin sayın 2 üyesi, sayın hatip ko-
nuşmıya başladığı zaman, salonu terketmişler-
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bu itibarla zâtıâliiniız eğer sataşma konusun
da ısrar buyuruyorsanız oya vaz'edeyim, neti
ceyi halledelim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Israr ediyorum. (C. H. P. sıralarından «Sataş
ma yok ki» sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, efendim, 
rica ederim, istirham ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık vazifesini yapıyor, 
istirham ediyorum. 

Sayın Nusret Tuna, Sayın Cizrelioğlu'nun 
konuşmalarında A. P. Grupuna sataşma vâki 
olduğunda direnmiştir, bu nedenle oyunuza 
sunmak mecburiyetindeyim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sataşma nere
de, ben sataşayım da bari, ondan sonra versinler. 

BAŞKAN — Sataşma nedeni ile Sayın Nus
ret Tunaya söz verilmesini ka/bul buyuranlar 
işaret etsinler, efendim. Kabul etmiyenler... 

SAFFET URAL (Bursa) — Hangi kelime
de sataşma var, Sayın Başkan? Onu niye oya 
koymuyorsunuz ? 

BAŞKAN — 37 kabule karşı 41 ret oy ile 
talebiniz reddedilmiştir, efendim. 

ORHAN KOR (izmir )— Sayın Başkan, içe
riye sonradan girenler olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, tetkik ettim, lütfe
din, efendim. 

Çok değerli senatörler, yarın 20 Ocak 1971 
Çarşamba günü saat 15,00 te T .B. M. Mec
lisi toplantısı vardır. Bilgilerinize sunulur, 
efendim. 

maddesinin özel oklularla ilgili hükmünün Ana
yasaya aykırı olduğundan iptaline ve iptal kara-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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tının 9.7. 1971 gününde yürürlüğe girmesine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi yazısı 
var, okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu

nun bâzı maddelerinin iptali hakkında açılan 
dâva üzerine yapılan inceleme sonunda : 

1. 8 . 6 . 1965 günlü, 625 sayılı özel öğ
retim kurumları Kanununun 1 nci maddesinin 
özel yüksek okular bakımından Anayasaya 
aykırı olduğuna ve bu yönünün iptaline; 

2. Aynı Kanunun 13 ncü maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğuna ve iptaline; 

3. a) Aynı Kanunun 8 nci maddesinin 
özel yüksek okullara ilişkin ikinci üçüncü ve 
dördüncü fıkralarının, 

b) 48 nci madenin yüksek öğrenim veren 
özel okullara ilişkin hükmünün iptal kararı kar
şısında uygulanmama sonucu doğduğundan 44 
sayılı Kanunun 28/2 nci maddesi uyarınca ip
tallerine. 

4. iptal kararının 9 . 7 . 1971 gününde yü
rürlüğe girmesine, 12 . 1 . 1971 gününde 1969 
31 -1971/3 sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
i. Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Çok değerli arkadaşlarım., 
(bir Başbakanlık Sunuşundan evvel bir hususu 
arz ötmek zorundayım. 

1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Bilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu seçimine geçiyoruz. Geçen 
birleşimde yapıldığı gibi, tasnif kurulunu tâ
yin ettikten sonra vakit tasarrufu için oy ku
tuları dolaştırılacaktır, efendim. 

Sayın Acuner (Tabiî Üye) ? Yok. 
Sayın Ahmet Yıldız (Tabiî Üye)?. Yok. 
Sayın özkaya (Tabiî Üye) ? Yok. 
Sayın Fikret Gündoğan (istanbul)? Yok. 

(«Hasta» sesleri). 
Sayın Ferid Melen (Van)? Yok. 

Birkaç birleşimdir Kamu iktisadi Teşebbüs' 
leri Karma Komisyonu seçimi yapılamamakta
dır. Bu neden ile müzakereleri takibe'tmeleririi, 
arkadaşlarımın ve seçimlere katılmalarını istir
ham ediyorum. 

Gündeme geçiyorum. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Tayfur Sökmen'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/961) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı tezkeresini 
okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Tayfur Sökmenin, mazeretine binaen, 5.1.1971 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 11 . 1 . 1971 
(tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
C. Senatosu Başkanı 

Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen, filhal 
Genel Kuruldadır, buyurunuz, efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — izinden feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

Sayın Hikmet ismen (Kocaeli)? Yok. 
Sayın Süersan (Manisa)? Yok. 
Sayın Mahmut Vural (Ankara)? Yok. 
Sayın Berkol (istanbul)? Yok. 
Sayın Salihoğlu (Sakarya)? Yok. 
Sayın Turanlı (Adıyaman)? Burada. 
ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, Mn verirseniz 3 arkadaş gönüllü çıkalım 
ve bu işi de bitirelim. 

BAŞKAN — TaMbolan olursa, memnuniyetle. 
Sayın Ömer Ucuzal. Başka arkadaşımız var

sa? Sayın Suphi Karaman ve Sayın Turanlı. 
Teşekkür ederim efendim, lütfettiniz. 
Oy kutuları gezdirilecektir, efendim. 

5. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
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6. — CUMHURİYET SE] 

i. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Ozdüek ve arkadaşlarının:, asayiş ve anarşist ey
lemler konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/18) 

'BAŞKAN — Değierîi arkadaşlarım, gıeçen 
(birleşim, Tüzüğümüzün 128 nci maddesi muci-
'bince, Sayın Fahri Özdilek ve arkadaşlarının 
genel görüşme istemi üzerindeki müzakereler 
Sonuçlanmıştı. Oylama işleminle sıra gelmişti. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Daha önce söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurumuz, efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
daha önce sataşma için söz istemiştim, geçen 
^birleşimde sataşma isnadından dolayı söz vere
ceklerini beyan etmişlerdi ve müzakereler bu 
safhada kalmıştı. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz, gündem ile alakalı 
olarak yerimden bir maruzatta bulunmak isti
yorum. Süresi biten kanunlar var. 

BAŞKAN — Efendim, var, var. Müsaade 
buyurursanız daha sunuşlardayız, beyefendi, 
lütfediniz, efendim. 

Sayın Sırrı Atalay, son birleşime ait tutana
ğın son sayfasına göre zatıâliniz hakikaten söz 
istemişsiniz, Sayın Yıldız da söz istemiş. Zatı-
âlinize Başkanın hitabı şu şekildedir: Bunumla 
meselenin maıhlül bir hale geldiği kanısındayım. 

«BAŞKAN — Sayın Atalay, zatıâliniz söy
lediğiniz sözlerin izafesi bakımımdan söz istemiş
tiniz. Fakat vaktimiz doldu, onun için istirham 
lediyorum. 

Komisyon seçimlerinin neticesine ait... 
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Ben de 

söz istemiştim. 

BAŞKAN — Zatıâlinize söz veremiyeceğim 
efendim. 

Çünkü, zâtıâlinize izafe olunan sözleri tasrih 
ettirdim, o bakımdan size ait her hangi bir şey 
kalmıadı efendim.» 

Ve bu suretle de bu mesele kapanmış hale 
gelmiş. Şimdi, izin verirseniz, arz ediyorum efen
dim : Ben geçen birleşime ait tutanakları sayfa 
sayfa okudum. Zatıâliniz bu oturum da sataş
ma nedeniyle söz istiyorsunuz. Sayın Yılmaztürk 
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LTOSU ARAŞTIRMASI 

konuşurken, zatıâliniz size ait sözlerinizi tasdik 
etmişsiniz. Aoalba, benim gözümden kaçan baş
ka bir sataşma var mı? Onu lütfen izahat bu
yurursanız... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
A. P. Grup Başkanı Sayın Tuna konuşmasında, 
«Atalay sövüyor, sayıyor, ortalığı karıştırıyor» 
kelimelerini bu kürsüden ifade ile sataştılar bu, 
foir. 

Yine eski yargıç A. P. Grupu Başkanı Sayın 
Tuna, «Sırrı Atalay, 1950 - 1960 arasında reji
mi yıkmaya çalışmıştır.» şeklinde çok ağır ve 
kirli isnatta bulunmuştur, İM. 

BAŞKAN — Yalnız istirlham ediyorum, bi
raz daha temiz dille lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yine eski 
yargıç A. P. Grupu Başkanı Tuna, «Sırrı Ata
lay, Personel Kanununu bir jandarma çavuşuna 
yaptırmak istiyor, Parlâmentoyu bu hale getir
mek istiyor.» şeklinde çok ağır sataşmada bu
lunmuştur. 

Bolu senatörü Sayın Yılmaztürk de, «Bozuk 
bir Türkçe» tabiriyle sataşma da bulunmuş
tur. 

Yine, Bolu Senatörü l&aym Yılmaztürk, 
«hem namaz kıldır» diyor, hem de 30 milyon 
Türk'e hakaret ediyor» şeklinde bir isnatta 
bulunmuştur. «Yan çıkman, sağ çıkman, sol 
çıkman» tâbirlerini kullanarak benim söyleme
diğim fikirleri de bana isnadetmiştir. 

Yine Sayın Yılmaztürk, «Bir jandarma ça
vuşu mu memleketi idare edecek» şeklinde is
natlarda bulunmuştur. Benim sözterimden do
layı Saym Yılmaztürk sataşmada bulunmuş
tur. Okunmuştur zabıtlardan Ben dedim ki, 
«A. P. Grupu ile Hükümeti ^birbirinden ayırde-
demiyorsunuz.» Bu sataşma sayılmıştır. Biraz 
evvel okuduğum isnatlar ve sataşmalar sataş
manın da çok ötesinde ağır isnatlar ve ağır sa
taşmalar... O bakımdan geçen birleşimde Sayın 
Başkan 1»ana söz vereceklerini ifade etmişler
di. Sayın Yılmaztürk ve Sayın Tuna benim fi
kir olarak söylemediğim isnatları bana izafe 
etmişlerdir. Bundan dolayı, 65 nci maddenin 
birinci fıkrası gereğince, hem sataşma ve hem. 
de fikirlerime isnat dolayısiyle ayrı ayrı söz 
istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Şimdi, zatıâlinizin, sataşma ne
deniyle söz istemenize mütaallik izahınız mu
vacehesinde benim Yılmaztürk'ün konuşmala
rında aatıâlinize bir sataşma görmediğim yolun
daki izhar edilmiş bulunan kanaatim neticesin
de Heyeti Umumiyeden bir ruhsat almak mec
buriyetindeyim. Sayın Sim Atalay... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bu kelimeleri sataşma olarak takdir etmiyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben Yılmaztürk'
ün konuşmalarında zatıâlinize bir sataşma va
ki olmadığı kanaatini izhar ettim. Eğer zatıâli-
niz yalnız Sayın Nusret Tuna'nın konuşmasına 
atfen sataşma hususunda söz istiyorsanız, bu 
konuşmalar nedeniyle söz verebilirim. Fakat 
siz mevouden Sayın Yılmaztürk'ün... 

SIRRI ATALAY (Kars) — İM, ayrı ayrı... 

BAŞKAN — iki, ayrı ayrı ama, bir konuş
mada halledilmesi lâzımıgelen konuya taallûk 
ediyor. Şimdi ifade buyurduğunuz sözler «söy
lemedim» şeklinde Sayın Nusret Tuna tarafın
dan tekzibedilmediğine göre, Sayın Nusret Tu
na'ya atfen söz verebilirim. Fakat Yümaztürk'e 
ait konuşmaların bir çoğunu, zabıtları incele
dim, tasdik buyuruyorsunuz. Bu nedenle Yü
maztürk'e matuf sataşma nedeni ile söz iste
minden vazgeçerseniz... 

Sayın Nusret Tuna'ya aidolmak üzere bu
yurun, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Bozuk Türk
çe» kelimesi bir sataşma mıdır, değil midir? 33 
milyona 

BAŞKAN — Sayın Atalay, istirham ediyo
rum.. Onu okudum. Zatıâliniz yerinirden, usu
le de aykırı olarak, bunun cevabını vermişsi
niz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır verme
dim. 

BAŞKAN — Verilmiş, zabıtlarda yazılı. 
«Çok güzel Türkçe» diye cevabını vermişsiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 33 milyon 
Türk'e hakarettir. Sataşma değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, böyle madde madde 
sorulu cevaplı olmaz, lütfedin. Eğer, Sayın 
Nusret Tuna'nın, tekrar ifade ediyorum, ko
nuşması nedeni ile söz istiyorsanız, buyurun. 

Sayın Yılmaztürk'e ait sataşmaya mütaal
lik konuşmayınız, istirham ediyorum, zatıâüniz 

1 çok değerli bir parlömantersiniz, ikinci bir sa
taşma nedeni ile söz istemine sebebiyet verme
mek suretiyle iradei kelâmınızı rica edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna, 
«Sırrı Atalıay sövüyor, sayıyor ortalığı kanştı-

[ rıyor» şeklinde çok ağır ve temiz olmıyan bir 
ı isnatta bulundu. Temiz olmıyan bu isnadın, 

gerçekten sövme ve saymanın bizim lûgatımız-
da yeri nedir? Benim konuşmamı yüksek he
yet takilbetmiştir. Benim konuşmam, gerçi gü
dümlü bir muhalefetin sesi değildir. Benim ko
nuşmam, mert ve görüşlerini açıkça ifade eden 
bir insanın davranışıdır. 21 ylhk Parlâmento 
hayatımda benim davranışımın niteliği budur. 
Bunu Sayın Nusret Tuna beğenmiyebilir. Be
nim üzerinde durduğum husus, Hükümetin ya
ni Demirel yönetiminin, mazbut ve âdil bir dev
let nizamından çok uzağa gittiğini, artık umu
mun selâmetini yürüten bir iktidar niteliğini 
kaybettirdiği yolundadır ve bunu ifadeye ça
lışıyorum. Eğer, Demirel yönetimine artık ye
ter demek bir sövme ise; etraf, asıl dayanak 
olan ve iktidarları felâkete götüren grup içeri
sindeki bu zihniyet, bu görüş, çeşitli kader bir
liği niteliği içerisinde «yönetim giderse benim 
halim nice olur» yarışı içerisinde iktidara yapış
mak ve yönetimden yana olmayı daima savun
mak bir zihniyet ise bu zihniyetin giderilmesini 
istiyenlerin davranışlarını arkadaşım bir haka
ret olarak niteliyebiliyor. Demirel yönetiminin 
çekilmesini ifade edeceksiniz, bunu sövme say
ma olarak sayacak. Sayın Nusret Tuna eğer 
temiz bir görüşün sahibi ise benim konuşmam-
daki Türk lügatında, hukuk lügatmda sövme, 
sayma ile karıştırmayı ifade eden kelimeleri 
burada söyliyecek. Ama, ben çok açık ve seçik 
hudutlar ve sınırlar içerisinde Demirel yöneti-

I mini, eleştireceğim, beğensenizde beğenmesemiz-
I de. Gayet ciddî olarak eleştirmeye devam ede

ceğim. Sizin rahatınızı kaçırabilir. Bu, belki si
zin uykunuzu da kaçırabilir. Ama, sövme de-

I ğildıir. Bu, sayma değildir, bu, karışma değildir. 
Bu, karıştırma da değildir. Belki işlerinize ka-

I rışıyoruz ama karıştırma da değildir. Ama, rü
yalarınıza giriyor. Sövme değildir. Ama, belki 

I birçok çevrelerin... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niye rüya-
1 imza girsin? 

641 — 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Yarar endi
şeleri karışıyor, bu yine karıştırma değildir. 
Bu, bir görüşün ifadesidir. Bunlar... 

ORHAN KOR (izmir) *— Kendi sözlerini 
zabıtlardan bir defa oku. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, söy
lediğim sözleri bile sövme ve sayma diye saya
bilirsiniz. Ama... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz ne di
yorsunuz, niye rüyamıza girsin? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfedin efen
dim. 

ORHAN KOR (izmir) — Kendiniz, zabıtla
rı okuyun, baştan aşağı küfürdür. 

BAŞKAN — Sayın Kor, müsaade buyurun 
da müzakerelerin selâmetle cereyanını sağhya-
lım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Tu
na, sövme sayma dediği zaman sövme ve say
ma kelimelerini ifade edecek bir tek cümleyi 
okudular mı ki, «zabıtlar» diyorsunuz Sayın 
Kor? Hayır. 

ORHAN KOR (izmir) — Kendi sözlerinizi 
zabıtlardan bir kere daha okuyunuz. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin, Sayın Ata-
lay, devam buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim gö
rüşlerimi getirdiler, bu görüşleri sövme ve say
ma şeklinde ifade ettiler. Sataşmanın biri bu 
idi. Sövme ve sayma nedir? Kişiye doğrudan 
doğruya şahsına matuf bir naMsa iras etmek
tir. Yoksa, siyasi iktidarın oluşlarını eleştirme 
küfür değildir. Anlaşmadığımız nokta bu. Siz 
bunu sövme ve küfür olarak alıyorsunuz, ben 
Demirel kardeşlerinin 19 milyon lira kredileri
ni yakışıksız bir hareket olarak tavsif ederim, 
bu size göre sövmedir, bana göre yerine geti
rilmesi gerekli millî bir görevdir, görüyor mu
sunuz farkı.. 

ORHAN KOR (izmir) — Nedir bunlar hep 
aynı şey... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, devam buyurun 
efendim. Sayın Kor görüyor musunuz? Bir 
mevzu hakkındaki görüşü biterken, uzuyor 
efendim. Lütfedin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sövme ile 
eleştirinin farkı buradadır. Sdze göre sövme; 
bana göre yasa görevinin yerine getirilmesidir. 

Sayın Tuna'nın, ikinci sataşma konusu; kı
sa konuşacağım, «1950 - 1960 arasında rejimi 
yıkmaya uğraştı» 1961 Anayasasının, eğer di
bacesini okurlarsa, başlangıç kısmını okurlar
sa 1960 yılında Türk Milleti bütün olarak di
renme hakkını kullanmıştır. Meşruiyetsizliğe 
uğramış bir iktidara karşı. 1950 - 1960 arasın
daki iktidarın meşruiyetsizliğe uğradığını 1961 
Anayasası başlangıç kısmında kesin olarak 
hükme bağlanmış ve millete nııal etmiştir. Esa
sında meşruiyetsizliğe uğramış bir iktidara kar
şı genç bir milletvekili cesaretle kendisine dü
şen görevi yerine getirmiş ise, 10 yıl sonra 
Adalet Partisi Grupunun Başkanı olan eski bir 
yargıç çıkacak, bunu rejime karşı işlenmiş bir 
ihanet olarak tavsif etmeye çalışacak. Bu, bir 
maksadın ifadesidir. Bu maksat bir gün olacak; 
iskender Recaioğlu MiUet Meclisinde cesaretle 
bir meseleyi konuştuğu zaman ona yüklenmek 
istenecek; bir zaman gelecek; Cizrelioğlu vic
danının emrettiği bir sesi ifadeye çalışacak, 
kirli diller ona uzanacak. Ama, bir zaman gele
cek maksatlı ve kirli bir zihniyet içerisinde 
Sırrı Atalay'ın 1950 - 1960 arasındaki mücade
lesini, meşruiyetsizliğe uğramış bir iktidar dö
nemi karşısındaki cesaretle mücadelesini, bir 
rejimi yıkmaya matuf, yani Demirel yönetimi
ne yönelen bu eleştirilerini tıpkı 1950 - 1960 
arasındakine benzer intibaını yaratabilmek ve 
göz dağı vermek, korkutmak... Bunlar boşuna 
çabalardır. Bunlar şaşırmış bir yönetimin ve 
ondan yana çıkan kimselerin göz dağlarıdır. 
Ama, kimse bunlara papuç bırakmaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, gene 
eski yargıç bir isnatta bulundular. Dediler ki, 
«Sırrı Atalay diyor ki, Orta - Doğuya güvenlik 
kuvvetleri gitmiştir, muayyen bir görevi yerine 
getirecekler, onun dışında her hangi bir hare
kette buflunmıyacaklardı» Doğru.. Bunu, ben 
ifade ettim, dedim ki; ister bir mahkeme kararı 
ile olsun bir öğrenci yurdunda veyahut üniver
sitenin her hangi bir yerinde arama yapmaları, 
isterse Orta - Doğu Teknik Üniversitesi idareci
lerinin, çok akıllı ve Demirel yönetiminin çeşitli 
niyetlerine meydan vermiyecek şekilde, banka 
soygunundan sonra derhal Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde araştırma ve arama istemelerini 
kaJbul etmelleri ve bu talepte bulunmaları, büyük 
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"bir hevesi de kursağında bıraktı. Neydi bu ara
manın yapılması, arama niçin yapılmıştı? Mu
ayyen suç delillerini elde edebilm'ek için. Muay
yen suç delillerinin sınırı içinde kalır ve ceza 
muhakemeleri.... 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sayın 
Başkanım, bunun ne alâkası var. Suç delilleri 
orada bulunmuştur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Beyefendi... 
SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hatibe 

müdahale ederlerse, biz de onların grup başkan
larını konuşturmayız.. 

ORHAN KOR (îzmir) — Onun kadar konu
şan yok. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfedin 
efendim. îki tarafta anlayış göstermezse, zaten 
müzakereler çıkmaza girer. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Adalet Par
tisi Grupu Başkanı eski yargıç ye eski avukat 
der ki, arama elbette yapılacaktır. Buradan na
sıl oldu da bir irtibat kurdu. Zina suçunu işli-
yen kadına karşı erkeğin öldürme hakkının ol
duğunu da söylediler. Bizim Ceza Kanunumuz, 
eski yargıç ve eski avukatın ifade ettiği gibi, 
hiç kimseye öldürme hakkı vermez. Meşru mü
dafaa hakkı vardır, bir de cezaların indirilme 
imkânları vardır. Yani cezaların tahfifi vardır, 
meşru müdafaa vardır. Yoksa bizim Ceza kanun
larımız hiç kimseye öldürme haklan vermez. 
Görüyor musunuz öldürme hakları bile bu kür
süden eski bir yargıç tarafından bir fetva veril
miş misillû... 

BAŞKAN — Sayın Atalay; bu nokta, onun 
şahsi bir görüşüdür, size ait bir sataşma değil, 
lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şüphesiz de
ğil, şurada diyorlar ki, «Sırrı Atalay diyor ki, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde» 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Olmıyacak şeyler, bunlar... 

ORHAN KOR (îzmir) — Suçluları mı koru
yacak. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, Sayın Kor, 
gerekli ikazı da yapıyoruz. istirham ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — işte gözü
nüzün önünde cereyan ediyor. «Orta - Doğu» 
kelimesini kullandığımız zaman «suçluları mı 
koruyorsunuz» diyorsunuz. Görüyor musunuz, 
nasıl bir zihniyetle karşı karşıyayız, Gözlerini

zin içine baka baka cereyan ediliyor ve hepini
zin taze zihinleri içinde cereyan ediyor. Ben, 
«Orta - Doğu» kelimesini kullanıyorum, «suçlu
ları mı müdafaa ediyorsunuz» diyorlar, işte gö
rüyorsunuz... Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya
yız... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Silâhlar ne
rede bulundu? 

SHtRI TURANLI (Adıyaman) — Mermiler, 
tabancalar nerede bulunmuştur? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim. Böyle bir müzakere usulü yok, Sayın Ucu-
zal... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüyor mu
sunuz nasıl bir zihniyetle karşı karşıyayız, nasıl 
güçlüklerle karşı karşıyayız ve bu zihniyetle 
mücadelenin bir tarafta güçlüğü vardır, bir ta
raftan da gerçekten bu kadar sabırsız, bu kadar 
beceriksiz bir zihniyetle mücadelenin de zevki 
vardır. Hakikaten hiçbir devirde, iktidar bu de
recede beceriksiz ve karşı tarafa da yani, mu
halefet karşısında bu kadar acz içinde bir du
rum da göstermemiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, sataşma nerede. Bunları her zaman söy
ler, on seneden beri söyler.. 

BAŞKAN — Beyefendi, müsaade buyurun 
da... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Adam gibi 
oturup dinlemesini öğren. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Adam de
ğilsen niye bağırıyorsun, kaba kuvvetin tem
silcisi. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk ri
ca ederim. (Gürültüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne bağırı
yorsun.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Otur yeri
ne.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaba kuv
vetin temsilcisi.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Adam gibi 
otur, yerinde. 

SAFFET URAL (Bursa) — Otur yerine. 
(Gürültüler) (A. P. sıralarından «Arenaya, 
areneya» Besleri) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica ediyorum. 
Sayın Öztürk, rica ediyorum.. Devanı edin 
efendim. 
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SIRRI ATALÂY (Devamla) — Bir diğer 
şey; Sayın Adalet Partisi Grupu Bıaşkanı eski 
avukat ve eski yargıç dediler ki, «Sayın Sırrı 
Atalay bir taraftan bayramdan bayrama et yi
yen insanlardan bahsediyor, bir taraftan da 
takunyalı plânlamadan bahsediyor» Evet, Do
ğu - Anadolu'da bayramdan bayrama et yüzü 
görebilen milyonlarca insan vardır. Takun
yalı Devlet Plânlama Teşkilâtı son iki buçuk yıl 
içinde bu memleketin 14 milyar lirasını bir avuç 
vurguncu ve soyguncuya peşkeş çekmiştir. Bu 
takunyalı Devlet Plânlama Teşkilâtı.. îstiyorsa
nız. varsanız benim Doğu - Anadolu kalkın
ması ile ilgili Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
•önergem vardır, bunu hemen alıp görüşelim. 
Görüşelim ki, bana hangi hakla «Devlet Plân
lama Teşkilâtına takunyalı Devlet Plânlama 
Teşkilâtıdır diyorsunuz. Bir taraftan da bay
ramdan bayrama et yüzü görmiyen insanlardan 
bahsediyorsunuz» diyorsunuz ve bunu, bir sa
taşma konusu olarak, buraya kadar getirmeye 
Taran bir şekilde söz ediyorsunuz. Eğer var ise
niz, Doğu - Anadolu'da çekilen ıstıraplar, Do
ğu - Anadolu'daki yokluk ve yoksulluk bütün 
ayrıntılariyle meydana çıksın, Devlet Plânlama 
Teşkilâtına, son 2,5 yıl içinde; gözünüzün 
içine baka baka -kelimelerin üstüne basa 
basa ifade ediyorum - vergi muafiyeti ile, ver
gi indirimi ile, gümrük taksitlendirmesi ile, 
gümrük muafiyeti il'e, özel döviz fonlariyle 14 
milyar lirayı bir avuç vurguncu özel teşeb
büse yağma ettirdiniz, diyorum* İtham budur. 
Açıkça diyorum, gelin hesabını verelim. 

ORHAN KOR (îzmir) — Getirin görüşelim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Böyle karşı

lıklı konuşma değil, bir önergeyi hep beraber 
verelim ve hemen bugün görüşelim. 

(A. P. sıralarından «görüşelim» sesleri) 
Bugün görüşelim açıkça. îşte bu memleket 
meselelerini görüşme bir sövme midir, ^ay-
marnıdır, karıştırma mıdır, yoksa rejimi yık
mak mıdır? Yoksa meselelere sahip çıkmak 
mıdır? İşte mesele burada, var mısınız şimdi 
görüşelim? 

ORHAN KOR (izmir) — Varız, getir de is
pat et. 

BAŞKAN — Lütfen, Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Çoğunluk 

partisinin G-rup Başkanı eski yargıç, eski avu

kat arkadaşım. Bir önerge verin gündemde gö
rüşülmesini temin edin„ hep Iberaber görüşe
lim. Bakalım bayramdan bayrama et bulan 
insanların yekûnunu, onların çektiği ıstırapla 
mutlu azınlığın 14 milyar lirayı nasıl yağma 
ettiğini ve bu fakir milletin sırtına nasıl yük
lediğinin muhasebesini açıkça yapalım, var mı
sınız? A, P. sıralarından «varız» sesleri) 
(ö. H. P. sıralarından alkışlar) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım, sözlerim tahrif edildi, söz is
tiyorum. (C. H. P. sıralarından «olmaz» ses-
lerir 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. -

Buyurun Sayın Tuna. Sizden istirham ediyo- • 
rum, tekrar sataşma nedeni ile bir söz istemi
ne vesile vermiyecek bir uslüp içinde lütfedin 
konuşun. Gündemimiz yüklüdür. Lütfen, gün
deme bir an evvel geçelim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamfonu) — 
Evet. 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir arkadaşı kır
ma hususu aklımdan geçmemesine rağmen Sa
yın Sim Atalay'ı ve diğer bir iki arkadaşımla 
gücendirdiğimi anlıyorum. 

Arkadaşlar, buradaki kasdım, amiyane bir 
şekilde küfretme değil. Ben, şimdi burada ders 
verir gibi bir duruma da düşmek istemem. Ce
za Hukukunda böyle bir küfür vardır, bir de 
ısövme vardır. Sayın Sim Atalay, «Bir misal 
ver, ben sövmem, saymam» diyor. En son ko
nuşmasını biifcirirken, «Takunyalı bunlar, efen
dim bir avuç vurfguncuya takunyalı...» 

RIZA ISITAN (Samsun) — Hakikat. 
BAŞKAN — Sayın Isıtan, lütfedin efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Takunyalı mı, 
değil md? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşımı gücendirmi
şim, benim kasdettiğim bu idi. Burada bulun-
mıyan, kendini müdafaa imkânı olmıyan bir 
kimseye «Devletin şu kadar parasını çaldırdı, 
çırptırdı, takunyalı gifbi.» sözlere lüzum yok ar
kadaşlar. Bak diyorsunuz ki, ben de buna 
inandım, «Bir önerge verelim.» Âmenna. Diğer 
iönergelere karşı tutumumuz ne ise sizin o öner
geniz karşısında da tutumumuz belli olacaktır. 
Biz, mutlak ve muhakkak murakabe taraftan-
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yılz. Ama bu dövme şeklimde olmamalıdır. işte, 
benim dediğim, sövmenin bu şekillerini izaha 
birbirimizi mecbur bırakmayalım. işte bu, bir 
sövmedir. Devlet Plânlama Teşkilâtı filâna, fi
lâna lâyık olmaryanlara şu parayı ödemiştir. 
Burada bir haksızlık, burada bir menfaat var
dır, ıdenir. 

Güzel, bir önerge verilmiş, o önerge zamanı 
ilgili bakan gelecek, o bakana malûma/t vere
cek olan eşhas gelecek, bunların arasında bu 
mevzu münakaşa edilecektir. 

Muhterem arkadaşım, ikasdım bu. Yoksa 
Saiyın Atalay'a, bunca zamandır bize Başkan
lık yapan bir kimseye, burada küfretti, de
medim. Bu arz ettiğim husus da, Ceza Huku
kunu taitJbik edenler bilir. Buna sövme derler. 
Şimdi bir, ;bu. 

«iktidar giderse (benıim halim nice olur» di
ye çırpınan kimselerin âvazesi.» Muhterem ar
kadaşlar, şurada hep birlikte beraberiz. Yani 
bir çeşit mânalar var ama tekrar konuşmayı 
oelbedecek bir mevzua girmeyeyim. Muhatap
larınızı da lütfen en az kendiniz kadar, namus
lu görün. 

Şimdi, diğer hususlara girmeden arzum; ko
nuşmaları yeni baştan tahrik edip zaman kay-
ibı değil, kasdettiğimJz hulsus bu idi. Elbet bir 
yolsuzluğa bir uğursuzluğa Parlâmanter muttali 
olur. Elhamdülillah 200 yıllık mücadeleden son
ra hür bir kürsü elde ettik, fakat burada konu
şurken bizi, Türk efkârı umulmiyeısi, milletin 
Parlömanteri olarak dinliyor. Daha müeddep 
bir eda ile, mevzuulmuzu daha iyi ifade edecek 
kelimelerle, hiçbir feragatte bulunmadan, hiç 
onları himaye ötmeden dertlerimizi ortaya koy
mamız millet hayrına olacak mevzuları bura
da deşelememiz mümkünldür. Arzum bu idi, 
burada ohnıyan kimseleri kıracak yollara sap
mayalım. 

Diğer husus; «İktidar giderse benim halim 
nüce olur» gilbi, «dört ele sanılup çırpınanlar» 
gilbi sözlerin muhatabı fbiiz 'olmadığımızı lütfen 
kendisi de kabul buyursun. Muhataplarının 
en ,az kendisi kadar namuslu odluğunu da ka-
Ibul buyursunlar. Arzım buldur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Grupu-
muza karşı, «Aşırı solu tahrik etmeyin» dedi
niz mi, demedinıijz mi? 

BAŞKAN — Lütfen Hazerdağlı. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Simidi, muhterem arkadaşlarım; şu muhterem 
topluluğumuz elbet hep beraber bunu istiyo
ruz. Millet; bizi buraya Senatör diye gönderi
yor. Senatör yani ingiltere'ye göre Lord, 
bizim evvelki mevzuatımıza göre Ayan. 

Muhterem arkadaşlar, burada yani şu top
lulukta fikirlerimizi ifade etmek için elimizde 
hakikaten medenî bir İçtüzük var, Başkanları
mız bize bu imkânı veriyor. Meclislerde şahıs
lar, kendilerine alınmasın, çok zaman, sepetin
de pamuk olmıyan kimseler, konuşan hatiplere 
söz atmak suretiyle onları şaşırtmak, mevzuu 
ters istikametlere sapıtmak gibi yollara gider
ler. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen te
vil etme. «Aşırı solu tahrik etmeyin» diyemez
sin. Bundan, senin sepetinde pamuk olmadığı 
anlaşılıyor. Şerefli adam bunu açıklar. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bu sözün za-
tıâlinize matuf olduğunu nasıl kabul ediyorsu
nuz efendim. Rica ediyorum efendim. Rica ede
rim, Sayın Tuna'nm size hiçbir hitabı yok, lüt
fen efendim, 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Be
nim anlattığım mevzua güzel bir örnek verdi. 
Arkadaşlar, şu 36 milyonun, bütün milletin bir 
yardım beklediği Türkiye Cumhuriyetinin Bü
yük Parlâmentosunda bu kabil işlerle zaman 
kaybetmemeliyiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Nasihati bı
rakın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özden, ikazı ya
pıyoruz efendim. 

Lütfen sataşmaya gelin Saym Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Söyliyeceğiniz bir şey varsa bunu gelir burada 
ifade ederiz, fakat illâ ve illâ Parlâmentoyu ko
nuşamaz hale getirmekte fayda yoktur. 

Şimdi, arkadaşım bir mevzuun açıklanması
nı istediler, oraya geliyorum : 

BAŞKAN — Yalnız sataşmaya hasredin Sa
yın Tuna, istirham ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi, arkadaşlar ben evvelki günkü konuş
mamda kimleri karşımıza alıyoruz sözünün ba
şında büyük bir giriş yaptım. 10 000 000 genç 
var dedim. Bu 10 000 000 gencin içinde 
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120 000 - 140 000 yüksek tahsil yapma imkânı
nı bulan yavrularımız var. Geriye kalan kısmı 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinde hizmetler gö
rüyorlar, köyde, kentde çalışıyor buraya intibak 
ediyorlar, bunlara yardım etmekten gayri bir 
düşüncemiz olamaz. Bu 120 bin gencin içerisin
de, yüksek tahsil yapma imkânını bulabilen 
gençlerin içerisinde, büyük bir kısmı dersleri
ne, mektebine sadakatle çalışıp, mezun olmak 
için çaba sarf ediyorlar. Bunların içerisinde, sol 
ideolojiyi kabul edenler var, bunlara bir diye
ceğimiz yok; zabıtlar burada. Bugün, Türkiye 
îşçi Partisi bir sosyalist partidir. Benim Ana
yasam kabul etmiştir ve meşru olarak faaliyette 
bulunuyor. Bunlara bir diyeceğim yoktur; za
bıtlara bakın. Ama, bunların içerisinde, Türk 
Bayrağını kaldırıp, kızıl bayrak asmak, Ata
türk'ün panosunu kırmak istiyen, hocasının 
önüne geçip zorla not istiyen, «Falan suali sor
mazsan seni burada barındırmam» diyen, hoca
sını döven, hocasına söven, okuma ve okutma 
hürriyetini kaldıran bir zümre var. Bunda içti
mai faydamız yoktur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, bunların ne alâkası var? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi, muhterem arkadaşım; bu şekilde ayen 
beyan, açıkça bunu ifade ettikten sonra, zabıt
lar var, zabıtlar tetkik olunur. Eğer arkadaşı
mın aklından bu geçiyorsa, «Siz bununla Halk 
Partisini kastediyorsunuz» diyorsa, ben sözü
mün başında T. î. P. i dahi tatbikatında meş
ru bir parti gibi kurulmuş olmakla beraber, bâzı 
zevatın etrafında çöreklendiği bir partiyi dahi, 
buna dâhil etmedim. 

SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Halk 
Partisini tenzih ederim, diyeceksiniz... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağli, rica ede
rim. 

Sayın Tuna lütfen bu oturumda vâki sataş
maya cevap vermeyin, lütfen sadede Igelin efen
dim, lütfen. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) >— Di
yeceksin ama senin demene göre ben lâf edecek 
değilim. Ben, Halk Partisini konuşmamın ba
şında kemaliyle ayırdettim. inönü'nün oğlu'na 
«hakikaten vatanperverane bir hizmette bulun
du, ge]çii; mektebenim böyle şaibeli kalmaması 
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için, aranması için o müracaat etti» şeklinde 
konuşmuş' bir arkadaşınızım. 

(SALİM HAZERDAĞLİ (Elâzığ) — Sonun
da, sonunda... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşım, rica ederim, rica ede
rim; şu zabıtlar meydandadır, ben müvekkil 
değilim oraya, alın bakın. Lüzumsuz atılışlar 
yapıyorsunuz. Burada bu kabîl jestler partiyi 
koruma değil, partiye fayda olmak değil, par
lâmentoya hizmet değil. Bunun seviyesini yu
karıda tutalım. 

Hepinizi (hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Değerli arkadaşlarım, Genel görüşme üze

rinde, içtüzüğümüzün 128 nci maddesinin ilik 
fıkrasının emrettiği muameleler, tamam ol
muştur. Sayın Fahri özdilek ve arkadaşları
nın genel görüşme açılması istemine ilişkin 
önergeyi oylarınıza sunacağım. 

AHMET NUıSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz yerimden 
bir hususu arz etmek istiyordum. 

Biz, muhalefetimizi arz ettiğimiz zaman, «iki 
tane araştırma önergesi vardır, eğer siz de il
tihak ederseniz evvelâ araştırmayı, sonra genel 
görüşmeyi yapalım» dediğim zaman, arkadaş
larımın oturdukları yerlerden olumlu karşıla
dıklarını beyan eden durumlanı mimikleri var
dı. Şimdi arkadaşlar genel görüşmenin açılma
sında ısrarlı mıdır yoksa değil midirler?.. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Nusret Tuna, ban 
tüzük hükümlerini uygulamak mevkiindeyim. 
Eğer önerge sahipleri zatıâlinizin şimdi buyur
duğunuz istikamette bir talepte bulunacaklar-
sa, kendileri buradalar, bulunabilirler. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabu Üye) 
— Yok öyle şey... 

MUCİP ATAKLI (Tabu Üye) — iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tekrar 
ifade ediyorum, tüzüğümüzün 128 nci maddesi
nin ikinci fıkrasına gere, genel görüşme açıl
masını kabul buyuranlar işaret etsinler efen
dim. Teşekkür ederim, kabul etmiyenler lüt
fen... Sayın arkadaşlar, sonradan gelenler de 
olmuştur. O sebeple lütfen ayağa kalkmak su
retiyle zahmetinizi istirham edeceğim. Kabul 
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edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim, teşek
kür ederim efendim. Kabul etmiyenler lütfen... 
Genel görüşme açılmasınla kabulünü derpiş 

1. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) ben
di ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklen
mesine dair kanun teklifinin 3Iillet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclîsi 2/145; Cumhu
riyet Senatosu (2/300) (S. Sayısı : 1480) (1) 

BAŞKAN — Efendim, ikinci bir önerge var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmımda bulunan T. 0. Emekli Sandığı Kanu
nunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına 
bir (N) bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin, öne
mine ve mahiyetine binaen, gündemdeki diğer 
işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — önerge sahibi buradalar. Yüce 
Senatonun ıttılaına arz etmek durumunda ol
duğum bir yazı var, onu okutuyorum. 

Maliye Bakanı adına konuşmaya müsteşar 
muavini Hakkı özkazanç'ın yetkili bulunduğu
na ait bir belge gelmiştir. Sayın Hakkı özka-
zanç da buradalardır. 

Önerge üzerinde konuşmak istiyen var mı 
arkadaşlarım?.. Yok. 

önergede : «Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) 
ben'di ve sözü geçen kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin önemine 
ve mahiyetine binaen gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesi» teklif edilmek-

(1) 1480 S, Sayılı basmayazı tutanağın so^ 
nundadır, 

eden arkadaşlar 40, reddini öngörenler 44. Bu 
nedenle genel görüşme açılma istemi reddedil
miştir efendim. 

tedir. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Hükümet namına Sayın özkazanç ve Komis
yon hazırdırlar. 

Teklifin görüşülmesine geçiyoruz. Raporun 
okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabull edenler... Kabul etmijyenler... Okunma
ması kabul edilmiştir, efendim. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul' 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, efendim. İvedilik tek
lifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... İvedilik teklifi kabul edil
miştir, efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) 
bendi "ve sözü geçen kanuna geçici iki madde 
eklenmesine ve 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 
tarihli ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile 
eklenen Ek maddede değişiklik yapılmasına da
ir kanun teklifi : 

Madde 1. — '5434 sayılı T. 0. Emekli San
dığı Kanununun «sandıktan faydalanacaklar» 
hakkındaki 12 nci maddesine aşağıdaki (n) 
bendi eklenmiştir : 

n) Emekliliğe tabi görevlerde bulunmadan 
ilerin daimî komisyon üyeliğine seçilenlerle, 
emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla ilgilenme
den belediye başkanlığına veya Parlamento 
üyeliğine seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay 
içinde yazı ile Sandığa müracaat ederek emek
lilikle ilgilenmelerini istedikleri ve emekli ke
seneklerini ödedikleri takdiride, kesenek karşı
lıkları da ilgili kurumlardan alınmak sure
tiyle, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerin
de. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN* — Buyurum, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maliye temsil
cisinden bâzı hususları öğrenmek istiyeceğim. 
Mesele şu; belediye başkanlarının daha önce 
emeklilikle ilgili olmıyan bir işte çalışmaların
dan sonra, onların Emekli Sandığından yarar-
lanmıaları, yani emekli işlemlerini sürdürmeleri 
bir nis'bet dâhilinde haklı görülür ise de; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçilmeden 
önce devlet memuriyeti, yani kamu görevlisi 
olarak her hangi bir işte çalışmamış iseler, - da
ha önce kamu görevlisi olarak çalışmamış ise
ler - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine se
çilmeleri onları kamu hizmeti içerisine alır ni
telikte gözüküp, emekli işlemlerini yürütefoile-
eekler midir ve bu doğru mudur? Eğer, her han
gi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, se
çilmeden önce bir kamu görevlisi değil ise, sa
dece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine se
çilmek onun Emekli Sandığına tabi tutulması 
ve geçen yıllara ait hizmetlerimin değerlendiril
mesinin vuzuha kavuşması gereklidir, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenler bura
da hangi şekilde istifajde edeceklerdir? Bu isti
fade her hangi bir Devlet memurluğu durumu
nun dışında istisnai bir muamele getiriyor mu, 
getinmiyoır mu? Eğer istisnai bir muamele geti
riyor ise, bunun aleyhinde oy kullanacağımı. 
istisnai bir muaimele getirmiyor ise, yani her 
hangi bir kamu görevlisi gibi işlem görmesi 
mümkün ise bir diyeceğim yok... Tereddüdüm 
vardır, oyumu rahatlıkla kullanabilmek için bu 
hususların berraklığa kavuşması lâzımdır. Bu
rada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 
söz edilmesinden maksat nedir? Neler sağlana
caktır? Hangi imkânlar getiriliyor Lütfen bu 
hususlar izah edilsin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye temsil
cisi, müsteşar muavini Hakkı Özkazanç. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ — Sayın Başkan, sayın sena
törler; bu tasan ile sadece emeklilik hakkı ba
kımlından bir durum yaratılmaktadır. Yani ev
velce belediye reisliğinde bulunup da veya ha
len de belediye reisi olanların sırf belediye re
isliğinde geçen müddetleri emeklilik kesenek
leri kesilmek ve karşılıkları ödenmek şartiyle 
emekliliklerime ilâve edilecektir. Bir memuri
yet hakkı doğmamakta sadece emeklilik bakı

mımdan bir durum yaratmaktadır. Bu kimse
ler Meclis üyesi olduğu takdirde, yine kemdi ih
tiyari ile, borçlanmak şartiyle bu devam ede
bilecektir. Memur statüsünde bir durum yarat
mamakta, sadece emeklilik yönünden bir âmme 
hizmeti olan belediye reisliğini uzum seneler yap
mış kimselere, ihtiyarları ile borçlanmak sure
tiyle bir emeklilik hakkı doğurmaktadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri için? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ (Devamla) — T. B. M. M. üye
leri için de durum aynıdır, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yami daha ön
ce... Bir sual sormama müsaade var mı? 

BAŞKAN — Bitirsin de, lütfen efemdim. Bi-
tinsinler... 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri için esasen Meclis üyesi ol
duktan sonra dileği ile barçlanmak müessesesi 
mevcuttur, buma belediye reisliğimden - o da bir 
âmme hizmetidir - veyahut Genel Meclis üyeli
ğinden gelenler için de bu imkân sağlanmakta
dır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Belediye Mec

lisi üyeliğinden değil, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliğime, bir Devlet yami kamu görev
lisi olmadan gelenler yararlanacak mı, yarar-
lanmıyacak mıdır? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ (Devamla) — Hayır, yararlan-
mıyacak beyefendi. Bu kamunla, borçlanmak su
retiyle yararlanacaktır, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onlar da yarar
lanacak. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ (Devamla) — Evet efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hiçbir kamu gö
revi almadan gelenler yani tüccar olarak bu
raya gelenler de emeklilik işlemini yaptırabile
cektir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ (Devamla) — ihtiyarlarına 
bağlı efettıldim. 

BAŞKAN — Sayın Özkazanç teşekkür ede
rim. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
-M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Söz istiyorum, 
^efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Faik Atayurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; Sayın Sırrı Ata-
lay tarafından 1 nci madde üzerinde eleştirmede 
bulunuldu ve bâzı sorular tevcih edilmiş oldu. 
Müsaade ederseniz evvelâ tedvin edilmek üzere 
bulunan bu kanun teklifinin 1 nci maddesinin 
esas mahiyetine bir kere nüfuz etmemiz gerek
mektedir. 

•1 nci maddedeki, Millet Meclisi metninden 
•farklıdır, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 12 nci maddesine bir (N) bendi eklen
mek suretiyle emekliliğe tabi görevlerde bulun
madan, illerin daimî komisyon üyeliğine seçi
lenlerle, emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla il
gilenmeden belediye başkanlığına veya parlâ
mento üyelliğine seçilenlerin istedikleri takdirde, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanunu ile tanınan haklardan yararlanmala
rını Öngörmektedir. Malûmları olduğu üzere. 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işa
retli fıkrasının (E) ve (L) bendleri ile emekli
lik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan son
ra iller daimî komisyon üyeliğine, belediye baş
kanlığına veya parlâmento üyeliğine seçilenle
rin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilmeleri sağlanmış, ancak emeklilik 
hakkı tanınmadan mezkûr görevlere seçilenler 
bu hüküm dışında bırakılmışlardır. 

Birinci madde, 5434 sayılı Kanunun tedvin 
gayesine de aykırı bulunan bu farklılığı gider
mek ve aynı kamu hizmetini gören kişiler ara
sında eşitlik sağlamak üzere hazırlanmış bulun
maktadır. Madde metninin kanuniyet kesbetme-
si ile emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulu
nanlardan iller daimî komisyon üyeliğine, bele
diye başkanlığına veya parlâmento üyeliğine 
seçilenlerin de Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile irtibatlandmlmaları sureti ile sosyal 
güvenlik sisteminin içine alınmaları gerçekleşti-
Tİlmiş olacaktır. 

ıBirinci maddede bir küçük değişiklik daha 
yapılmıştır ki; o da şudur : Bu maddede yazılı 
(N) bendi ibaresi, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 

maddesindeki sıralamaya uygun olarak (n) har
fi şeklinde değiştirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, burada Anayasanın 
Öngördüğü sosyal güvenlik müessesesinin diğer 
bir şümullü tatbikat şekli komisyonumuzdaM 
görüşe uygun düşmüş ve bu değişiklikler ya
pılmıştır. Bununla burada bahis konusu edilen
ler hakkında her hangi bir memur statüsü ya
ratılmak istenilmemektedir. Ancak, kendi ihti
yarları dâhilinde ve borçlandırılmak suretiyle 
(kanunun genel esprisi de budur) ve her hangi 
bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğının iştirakçilerinin biriktirmiş olduğu, tevdi 
etmiş olduğu meblâğlara katiyen el uzatmamak 
kayıt ve şartiyle ve Anayasanın sosyal güven
lik tedbirleri esprisi içerisinde, bu arz etmiş ol
duğum noktai nazar, birinci maddede bu deği
şiklikleri ile komisyonca kabul edilmiştir. Ceva
ben arz ederim. Teşekkür ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sadece bu 
hizmette geçen süreleri emekliliğe sayılacak 
değil mi efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — Ga
yet tabiî, hizmette geçen süreleri. Gayet tabiî 
ki; kamu hizmeti niteliğinde olan bu hizmet
leri ifa ettikleri süreler bahis konusudur. Ka
tiyen bunun dışındaki hizmetler bahis konu
lu değildir. Birinci maddenin muhtevası, mün-
derecatı tamamen bunları istihdaf etmekte
dir. Memuriyet statüsü ile zinhar alâkalı de
ğildir, kendi ihtiyarları dahilindedir. Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının diğ-er kanuni iş
tirakçilerinin bu sandıktan temerküz etmiş olan 
meblâğlarına el uzatmak veyahut da o sandığı 
güçten düşürmek gibi bir noktai nazar güdül-
memiştir. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Soru soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Efendim, koo
peratiflerde çalışan vatandaşlarımız var. Ko
operatiflerde çalışan vatandaşların hizmeti ka
mu hizmeti niteliğinde midir? 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Devanüa) — 
Kooperatifler bu mevzuun dışında görülmüş
tür; esasen Millet Meclisinin müzakere ederek 
bu kanunun kapsamına aldığı mevzu, kanun dı
şında da kalmaktadırlar. Bu itibarla birinci 
madde onları istihdaf etmemektedir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istemiştim, 
(efendim. 

BAŞKAN — Söz mü istemiştiniz? Soru zan
nettim. Sizden evvel Salih Tanyeri var. 

Teşekkür ederim Sayın Atayurt. 
Buyurun Sayın Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun malî hükümlerini yürürlü
ğe koyan 1327 sayılı Kanun yürürlüğe girdik
ten bugüne kadar, onun muvakkat bir mad
desi ile 1201 sayılı Kanunun ilkelerinden ca
yan Hükümetin Parlâmentoya emeklilerin du
rumlarını ıslah edecek bir kanun getirmesini 
beklerken bugün, şimdiye kadar hiç kamu hiz
metinde görevlenmemiş, Emekli Sandığına öde
mede bulunmamış ve ileri yaşında milletve
killiğine seçilmiş kimselerin emeklilik durum
larını tanzim eden bir kanun getirilmesi ve bu
nun ivedilikle görüşülmesini görmek çok hazin
dir. 

Bugün yurdun her tarafında, hayat pahalı
lığının tazyiki altında inliyen dullar, yetimler ve 
emekliler, memurların durumlarını ıslah eden 
Personel Kanununun malî hükümlerinin, 1201 
sayılı Kanun gereğince, otomatik olarak kendi
lerine de intikalini beklerken ve Hükümetin, en 
kısa zamanda ve her halde 1 Mart 1971 den ev
vel bu kanun tasarısını meclislere getirerek, du
rumlarının ıslah edileceği va'adini büyük bir 
sabırsızlıkla beklerken, bunun ihmal edilerek 
bu kanun buraya getirilmesi büyük bir talihsiz
liktir, 

Sayın Hükümet temsilcisinin ve komisyonun 
değerli sözcüsünün verdikleri izahatı dinledik. 
Emekli Sandığı ile ilgili ya da Sosyal Sigorta
larla ilgili hizmetlerde bulunduktan ve bu hiz
metlerin devamı esnasında Parlâmentoya gel
miş kimselerin nevema bu hizmetlerin devamı 

mahiyetinde olan Parlâmento hizmetlerinin 
emeklilikten sayılmasını anlamak bir raddeye 
kadar doğrudur. Bunun bir anlamı vardu*. Fa
kat şimdiye kadar Emekli Sandığına hiçbir öde
mede bulunmamış, kamu hizmetinde görevlen
dirilmemiş kimselerin ileri yaşlarında milletve
kili ya da senatör seçildiklerinden dolayı ve bu 
sıfatları ile Emekli Sandığına el uzatmaları ve 
dolayısiyle binlerce ve binlerce emeklinin hak
kına tasallut etmelerini ben doğru bulmuyo
rum. Bu itibarla bu kanunun Yüce Senatoda 
reddedileceğini ümidetmek isterim ve en kısa 
bir zamanda, Hükümetin vâdettiği 1327 sayılı 
Kanunun da öngördüğü, 1201 sayılı Kanun ta
dil edilecekse, o tadilâtın adalet, nasafet ve sos
yal adalet ilkeleri içinde düzenlenerek Meclise 
getirilmesi ya da Hükümetin bir beyanda bu
lunarak böyle bir kanun getirilmiyeceğini, 1201 
sayılı Kanunun emeklilik hayatında bir reform 
olduğunu bu itibarla 1201 sayılı Kanun hüküm-" 
lefinin 1327 sayılı Kanunun memurlara tanıdı
ğı refah imkânları oranında mutlaka uygulana
cağım ve en kısa bir zamanda uygulanacağını 
beyan etmesini istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Atalay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet adma 
burada bulunan sayın temsilciden sorduk, dedi
ler ki; «Yasama organı üyeliğine seçilenlere an
cak seçimden sonraki durumları ile ilgili ola
rak emeklilik iltibatı temin edilecelrtir.» Fakat 
benim anladığım kadarı ile yasa metni böyle 
değildir. Eğer, böyle olsa idi pek mahzurlu sa
yılmazdı; bir kimse yasama organına gelirdi, 
bu kamu hizmeti denilirdi, bir kamu görevi de
nirdi, 5 sene, 6 sene, 10 sene görevde kaldıktan 
sonra bu görevi sona erebilirdi. Buradan sonra 
eğer kamu görevine gitmiş olsa idi, orada da 
devamı mümkündü. Ama, mesele öyle değildir, 
öyle olmadığını 1 nci madde ve spnra geçici 
madde 2 nin metninden anlamak mümkündür. 

Meselâ, şimdi geçici madde 1 in (b) bendi
ni okursak: «Halen yasama organı üyeliğinde 
bulunanlardan 1 nci maddede yazılı süre içinde 
yazı ile müracaat edeceklerin, yasama organı 
üyeliğinde geçen süreleri için 1046 sayılı Ka
nun hükümleri de nazara alınmak suretiyle tes-
bit edilecek emekli keseneğine esas derecede 
tutarları üzerinden o tarihlerde kesilmesi gere-
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ken emekli kesenekleri hesaplanarak adlarına 
borç kaydedilir ve ödeneklerinden 12 eşit tak
sitle tahsil edilerek Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına gönderilir». 

Eğer devamı sırasında olsaydı, devamı anın
dan itibaren zaten ödiyecekti. Demek ki, geç
miş yıllara daha önceki yıllara bir irtibat gö
türülüyor ki, bir borçlandırma meydana geli
yor. 

Bir diğer husus da, Kurucu Meclis; aradan 
10 yıl geçmiştir. Biraz sonra yine beraberce gö
receğiz ki, Kurucu Meclis üyeleri için de bu 
irtibat var. 

Ayrıca, zaten Komisyon Başkanı ifade etti, 
gerekçede de mevcut, komisyonun gerekçesin
de de mevcut; komisyon diyor ki: «Daha önce 
5434 sayılı Kanunun tedvini gayesine de ay
kırı bulunan bu farklılığı gidermek..» Hangi 
farklılığı gidermek? Daha önce emeklilik irti
batı çeşitli hususlar için kurulmuştu; bunda Be
lediye Meclisi üyeleri, daimi encümen üyeleri, 
belediye başkanları ve T. B. M. M. üyeleri kal
mıştı. Şimdi sosyal adaleti sağlamak ve eşitliği 
temin etmek için bunları da ilâve edelim. 

Şimdi sosyal adalet anlayışımız biraz farklı 
olacaktır. Anayasa sosyal adaleti gerçekten 
herkes için getirmek ister. Keşke o gün gelse 
de biz Türkiye'de - nüfusumuz bugün 35 000 000 
dur. - 35 000 000 insan için sosyal adalet ilkele
rini temin edebilsek. Ama sosyal adalet ilkele
rini bugün biz Türkiye'de ancak çok az bir se
viyede yahut miktarda vatandaşlar için temin 
edebilmişiz, büyük bir miktarı tutan insanlar 
bunun dışındadır. 

Şimdi T. B. M. M. üyeliklerine seçilenler 
için hemen aklımıza sosyal adalet ilkelerini 
gerçekleştirmek ve farklılığı gidermek.. Büyük 
bir farklılık, büyük bir haksızlık olmuş. Dik
kat ederseniz, belediye meclisi üyeleri ve baş
kanlar için demiyorum, T. B. M. M. üyeleri için 
bu ifadeyi kullanıyorum. Bu hususta bir öner
ge vereceğim. Sadece yasama organı üyeleri 
kelimesi çıksın, T. B. M. M. üyeleri çıkısın. Di
ğerleri için kalsın, yasama organı üyeleri için 
bunu çıkaralım. Bal tutan parmağım yalar; 
yani her yerde T. B. M. M. üyelerine imkânlar 
ve imtiyazlar tanımak. Kaybolan hak nerede? 
Şunu getirelim. T. B. M. M. üyeleri, T. B. M. M. 
üyesi bulunduğu müddetçe Emekli Sandığı ile 

irtibatı olsun. Sizinle beraberim, bir kamu gö
revi. T. B. M. M. üyesi seçildiğinde bu müddet 
devam edecek, bundan önceki müdetler için 
bir borçlanma olacak, ikisi ortasında bir yeri 
bulmaya mecburuz. T. B. M. M. üyesi seçildiği 
andan itibaren emeklilik irtibatı temin edilsin. 
Burada sizinle beraberim, bu temin edilsin. 
Yok, maziye doğru gitme, borçlandırma ve irti
batı kurma.. Buna evvelâ, hayır. Bu bir eşit
liği temin değildir, bir haksızlığın tescili, bir 
haksızlığı yeniden davettir. Yani bir haksızlık 
olmuş, o haksızlığa yeni haksızlıklar eklemek 
suretiyle bir haksızlık tamiri manasında sosyal 
adalet mümkün değildir. 

Bu sebeple bir önerge vereceğim. Zaten bi
zim komisyonumuz bir değiştirme yapmıştır. 
Teklif Millet Meclisine gidecektir. Yani, bu
nu hemen çıkaralım da yasalaşacaktır denirse; 
Hayır. 

Bu yasalaşma, yani kanunlaşma tâbiri üze
rinde, yeri değildir ama, Devlet radyosuna bir 
sözümüz olacaktır. Gece Millet Meclisi görüş
melerini takibediyordum, Devlet radyosunda, 
diyor ki: Cumhuriyet Senatosu metni kabul 
edildi ve madde kanunlaştı. Madde kanunlaş-
maz. Madde kabul veya reddedilir. Ancak Mil
let Meclisinin iradesi o yasanın tümü için iz
har edildikten sonra Cumhurbaşkanının ka
bulü, Resmî Gazetenin ilânından sonra kanun
laşır. Yoksa Millet Meclisinde veya CumJhuriyet 
Senatosunda bir metnin kabulü kanun olar'ak 
kabul edilmiş sayılmaz ve bunun kamu oyunda 
Devlet radyosunda verilmesi yanlıştır. Kabul 
veya ret diye verilmesi gerekir. Madde kanun
laştı tâbirini Devlet radyosunun vermesi çok 
gariptir. Bir düzeltilme yapılması gerekir. 

İrtibatı kurayım için söylüyorum. Şimdi tek
lifte değiştirme vardır, bu sebeple hemen bu 
kanunlaşmıyacaktır. Yani bizdeki kabul veya 
red bir kanunlaştırmayı, bir geciktirmeyi 
icabettirmiyecektir, Millet Meclisine gidecek
tir. O halde metin üzerinde sağlam bir yolu 
bulalım. Madem ki değişme vardır, Millet 
Meclisine gidecektir, sağlam yolu beraberce 
bulalım. Çünkü umumiyetle «canım gecikme
sin, şunun Millet Meclisine tekrar gitmesi mah
zurludur» deniyor. Bu mahzur yok şimdi, de
ğiştirme olmuştur; sağlam bir metni Millet Mec
lisine gönderelim, bu metin içerisinden de bir 
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tâbiri çıkartalım. Parlâmento üyeleri değil; o 
da yanhş, yasama organı üyeleridir T. B. M. M. 
üyeleri tâbirini bunun yerine koyalım. Nereden 
çıkardınız parlâmento üyeliğini? Tâbir olarak 
kullanıyoruz Parlâmento üyesini ama neden 
Parlâmento üyesi? Bu da yanlış. Ya yasama or
ganı üyesi diyeceğiz veyahut Anayasa terimi ile, 
T. B. M. M. üyeliğine diyeceğiz. Burada ko
nuşurken ağzımızdan Parlamento üyeliği çıka
bilir ama yasa metinlerinde hakkımız yoktur 
Parlâmento üyeliği demeye. Gelişi güzel ka
nunlar kabul etmiyelim, gelişi güzel metinler 
kabul etmiyelim. T. B. M. M. üyeliği tâbirinin 
(kullanılması lâzımdır, bir. 

Bir de bunun çıkarılıp: «T. B. M. M. üyeliği 
devresinde ancak irtibat kurulur, önceki devre
lerle hiçbir ilişki kurulmaz» şeklinde bir önerge 
vereceğim. Lütfeder kabul ederseniz iyi bir iş 
yapmış oluruz. • 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, bu
yurun. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ — Sayın Başkan, sayın sena
törler; evvelâ Sayın Tanyeri'nin. buyurdukla
rı hususa arzı eevabedeyim. 

Yüksek malumları olduğu üzere bu bir Hükü
met tasarısı değil, bir tekliftir. O bakımdan 
Sayın Tanyeri'nin buyurdukları 1101 sayılı Ka
nunu değiştiren tasarı da pek yakında Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

Sayın Atalay buyurdular ki, bu teklif bu
günden itibaren yasama organına üye olanlar 
içindir. Yani daha evvelce geçen sürelerin na
zarı itibara alınması derpiş edilmemiştir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere memuriyet
ten gelen Meclis üyeleriyle, Sosyal Sigortalardan 
gelen Meclis üyelerinin emeklilik hakkı devam 
etmektedir. Burada yegâne boşluk gerek Emek
li Sandığı ile gerek Sosyal Sigortalarla ilgilen-
meksizin doğrudan doğruya T. B. M. M. üyeli
ğine gelenler için olan boşluğun kapatılması
dır. Bu kimselerin Meclis üyesi olduktan iti
baren, ihtiyarları ve borçlanmalarından itibaren 
başlıyaoak olan emeklilik süresi bahis konu
sudur. Ancak geçici maddelerle, ileride tetkik 
buyurulacak geçici maddelerle, daha önce en
cümen üyeliği ve belediye reisliğinde bulunan
lara da bu şekilde Parlâmentoda geçen müddet

lerine ilâveten yine borçlanmak suretiyle emek
liliklerin bir müddet daha uzatılması bahis ko
nuludur. 

Maruzatım bu kadardır, Saygılanıhla. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclislere 
gelen tasarı ve teklifler, cemiyetin ihtiyacı olan 
birtakım meseleleri halletmek için getirilir. Bu 
teklif de, tetkik ettiğinizde gördüğünüz gibi, 
bugüne kadar Emekli Sandığı hizmetine gire
cek vasıftaki hizmetleri yapıp da menşeinde 
Devlet memuriyeti kabul etmemiş olan kimse

lerin, gerek) il daimî komisyonlarında yaptık
ları âmme hizmetinin karşılığı olarak, gerekse 
belediye riyasetine seçildikten sonra yine âmme 
hizmeti olan bu vazifeleri yaparken ve gerkse 
Yüce Meclislere seçilip de başlangıçta memuri
yette yani, 5434 sayılı Kanun veya Sosyal Si
gortalar Kanununa dâhil bir görevde bulun-
ınıyan arkadaşlarımızın, bu seçildikleri yerdeki 
hizmet sürelerince kendilerine emeklilik hakkı
nı tanımak gibi hizmetlerine karşılık bir imkân 
sağlamaktadır. Her ne kadar 5434 sayılı Ka
nun, bug'üne kadar bu seçilmiş üyelere menşe
inde memuriyeti varsa, buralarda yaptığı hiz
metlerde geçen müddetlerde emeklilik müdde
tine sayılır imkânını sağlamakta ise, bugün se
çilip gelen bu arkadaşlarımızda, bu millete 
hizmet ettiği aşikâr. Belediye Reisi olarak âm
me hizmeti görüyor, il daimî komisyonlarında 
âmme hizmeti görüyor. Yüce Meclislerde mil
letvekili olarak, gerek senatör olarak da Türk 
Milletine hizmet ediyor. O halde bu hizmetlerin
de geçen müddeti 5434 sayılı Kanun bir değişik
lik yaparak, bir emeklilik hakkı verirsek bura
da adalet ölçüsünü aşan hangi tutumun içeri
sine girmiş oluruz. 

Farz edelim ki. bir milletvekili arkadaşımız 
seçildi geldi... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — 10 sene 
Belediye Reisliğinden sonra. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gelirken Be
lediye Reisliği yapmış olabilir, gelirken il daimî 
komisyonunda vazife yapmış olabilir veya hiç 
yapmamış olabilir; âmme mutlaka 5434 veya 
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bir yerde gö
rev almadın diye, buradaki hizmet yıllarını 
karşılıksız bırakmak da bir adalet ölçüsüne sığ-
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maz. Geldi buraya arkadaşımız, iki devre seçil
di, üç devre seçildi, 5 devre seçildi; muayyen 
bir hizmet müddetini doldurduğuna göre, 5434 
sayılı Kanun veya Sosyal Sigortalar Kanunun
dan istifade eden arkadaşlarla gece gündüz bu 
Meclislerde çalıştığına göre, bunlara bir hak 
tanımak adaletin ta kendisi olur. Getirilen tek
lifte böyle bir boşlukta geçen hizmetleri değer
lendirmek içindir. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, falan kanun ge
lecekti, filân gelecekti, gelmesini de hepimiz 
arzu ediyoruz. Getirilecek her kanunu da in
ceden inceye tetkik edeceğiz, ama bugüne ka
dar hizmeti geçip de bu haklardan istifade et
memiş olan kimselere, ne yapalım kanun böyle 
bir hakkı vermedi demek bizi kanun yapan in
sanlar olarak vicdan huzuruna kavuşturur mu? 

Türk Milletine hizmet eden kimselere, ne
rede olursa olsun mutlaka hizmetin karşılığını 
bu millet kendisinden esirgemez; millet kendi
sinden bu hizmetin karşılığını esirgemediğine 
göre, biz gelen bu metni kabul ederek hizmeti 
bugüne kadar geçmiş olan arkadaşlara ve bun
dan sonra hizmet verecek arkadaşlara da bir 
imkân sağlamak üzere bu teklifin kabul edil
mesi büyük adalet ölçüsüne girmektedir, benim 
kanaatim bu yoldadır. Yüce Heyetinizi saygiyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı. 
MUSTÂFA TIĞLI (Sakarya) — Efendim 

aynı şeyi söyliyecektim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atayurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Salih Tanyeri 
arkadaşımızla, Sayın Sırrı Atalay burada mâ
ruzâtta bulunmamış olsalardı tekrar huzurları
nızı işgal etmemiş olacaktım. Muhterem arka
daşlarımızın çok calibi dikkat olan görüş ve 
mütalâalarını itina ile takibettim, dinledim. Fa
kat, bu kanun teklifinin birinci maddesinde is
tihdaf edilmek istenilen gayenin, biraz kanunu 
maksadından ve tedvin icaplarından, prensiple
rinden farklı mütalâa ettiklerini ve farklı de
ğerlendirdiklerini görmüş bulunyorum. Bu iti
barla, komisyonun başkan ve sözcüsü sıfatiyle, 
zapta geçmiş bulunan esas ifadelerimizin bu 
kanunu sarih olarak tesbit etmiş olacağını tek
rar teyidetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Salih Tanyeri, 
Hükümetin bir kanun tasarısı getirmek suretiy
le emeklilik mevzuatının yeni durum karşısında 
revizyona tabi tutulmasını, reform hükümleri
nin uygulanmasını halisane temenni etmiş bulun
maktadırlar. Hatırlıyaoaksınız 1970 malî yılına ait 
genel bütçe kanunda 21 nci madde ile emekli
lik mevzuatı üzerinde hepimizin de oylariyle 
kabul edilmiş bir hüküm sebebiyle bir erteleme 
yapılmıştır. Bu süre zarfında komisyonumuzda 
cereyan etmiş bulunan müzakerelerde Hükümet 
tesilcileri, bu mevzuatın Hükümet tasarısı şek
linde Yüce Meclislere sevk edileceğini beyan 
ve ifade etmişlerdir. Nitekim, burada benden 
evvel Hükümet adına tekrar Yüce Heyetinize 
mâruzâtta bulunan Sayın Hakkı özkazanç'ta bu 
noktayı nazarı, bu ifadeyi bir kere daha tasrih 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu, sadece bir küçük 
değişikliği tazammun eden, muhterem arkadaş
larımızın bir kanun teklifinden ibarettir. Ka
nun tasarısı değildir, bumun bu tarzda değer
lendirilmesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; gayet tabu ki, ka
nun metninde yer almış ifade ve ibarelerden 
daha önce kabul edilmiş kanunlarda ki, tabir 
ve ifadeler bakımından herhangi bir çelişki 
mevcut ise, bunların tashihi ve düzeltilmesi, vu
zuha kavuşturulması yüce Senatonun görev 
ve yetkileri cümlesindendir. Komisyon olarak, 
bunları biz de sizler adına tetkikat yaparken 
aynen, bu noktai nazarı benimsemiş bulunu
yoruz. Parlâmento üyeliği tabiri yerine, 
T. B. M. M. üyeliği gibi bir tabirin kullanılma
sı muadil ifadeler olması bakımından, uygun 
olabilir, doğrudur ve değiştirildiğine göre ha
kikaten tekrar bu tasarı Millet Mecdisine gide
cektir. Bendenizin burada Komisyon adına tek
rar söz almaktaki maksadım, birinci konuş
mamda da katiyetle ifade etmiş bulunduğum 
veçhile, katiyen memuriyet statüsüyle, hiç me
mur olmamışları aynı statü içersinde mütalaa 
etme noktai nazarında istinadetmemektedir. 
Bilâkis, bir boşluğun hakkaniyet ve hukuk 
esas ve prensipleri dâhilinde doldurulması im
kân ve çarelerinin araştırılıp derpiş edilmesi 
noktasına dayanmaktadır. T. B. M. M. üyeleri
nin bu kanunun kapsamı dışında kalıp kalma
ması keyfiyeti de şüphesiz Senatomuzun alaca
ğı karara vabeste bir keyfiyettir. Saygılarımla 
arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Ata-
yurt. Madde üzerinde başka söz istiyen... Yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz mü istediniz efendim, bu
yurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin II işaretli fıkra
sına bir (n) bendinin eklenmesi ile ilgili olarak 
getirilen bu kanun teklifi, bu maddesi ile bir 
sosyal adaleti, bir hukukî adaleti de yerine ge
tirecektir. Şöyle M, bundan önce yüksek oyla-
nnızla kabul edilen avukatlarla ilgili ve avu
katlık hizmetinin emekliye sayılması ile ilgili 
kanunla karşılaştırdığımız zaman., bu çok daha 
makbul, bu çok daha yerinde bir tekliftir. Çün
kü bunlar hem Parlâmento üyesi olarak, T. B. M. 
Meclisi üyesi olarak ve hem de âmme hizmetin
de yıllardır daimî encümenlerde, belediye baş
kanlıklarında ömür vermiş insanlar olarak, on
ların bu hizmetlerini bu şekilde değerlendir
mekle bir sosyal adaleti, hattâ bir vicdani ada
leti de yerine getirmiş olacaksınız. 

Bu bakımdan, kanunda bu şekilde yapılacak 
bir ekleme ile belediye başkanlıklarında geçen 
hizmetlerin, daimî encümende geçen hizmetle
rin ve yine Büyük Millet Meclisi üyesi olarak 
bu millete yaptıkları yüksek hizmetin karşılığı
nın memur statüsü içerisinde bile kabul etme
den bir emeklilik ile yetinir halde konması bir 
adaleti yerine getirecektir. Yoksa bu, T. B. M. 
Meclisinin çoğunluğunu hukukçular teşkil et
tiği için, kendi yararına kanun çıkarıyor, işte 
biz millete hizmet eden belediye başkanları ve 
daimî encümen üyeleri bu işten mahrum kalı
yoruz, diye bir sürü, Büyük Millet Meclisi aley
hinde propagandaların gelişmesine vesile ola
caktı. Bu kanunu küçümsemiyelim. 

Bu kanunun aynı zaman politik bir ağırlığı, 
yükü vardır. Bu bakımdan bu maddenin ekle
necek fıkra ile kabul edilmesi lâzımdır. Hattâ 
avukatlardan müddeti içerisinde müracaat ede
meyip de hâlâ milletvekili, senatör olarak o 
haktan faydalanmamış olan arkadaşlarımızın 
da bulunduğu, onların da yine müracaatla bu 
yitirmiş oldukları zamanı buradan faydalana
rak tamamlıyacakları, o mağduriyetinden kur
tulacakları ve o hukukî hakları alacakları da 
bu kanunla getirilmektedir. 

Kanun gayet isabetlidir. Bu maddenin yerin
de olduğu kanaati ile saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Değerli arkadaşlarım, Kamu iktisadi Teşeb

büsleri Karma Komisyonu ile Dilekçe Karma 
Komisyonuna üye seçimine aidolarak oyunu 
kullanmıyan var mı?.. («Var» sesleri) Lütfen 
kullanınız. 

Oy verme işlemi sona ermiştir, efendim 
Madde üzerinde iki değiştirge önergesi var, 

okutuyorum, efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Birinci madde metninden «Parlâmento üye
si» tâbirinin çıkarılmasını saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Sayın Başkanlığa 
1480 S. Sayılı, 5434 sayılı Türkiye Cumhu

riyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci mad
desinin II işaretli fıkrasına bir (n) bendi ve 
sözü geçen kanuna geçici 2 madde eklenmesine 
ve 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen ek 
maddede değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifinin (n) bendinin (m) bendi olarak değişti
rilmesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ikinci konuşma
nızda önergenizin izahını yapmıştınız. Tekrar 
söz istiyor musunuz, efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır. 

BAŞKAN — O zaman Sayın Atalay'ın tek
lifi biraz evvel okundu. Tekrar okunmasına ih-
tiyacolmadığı kanısındayım. 1 nci madde met
ninden «Parlâmento üyesi» tâbirinin çıkarılma
sını istiyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, önergeye katılıyor 
musunuz?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, Komisyonumuzda yapılan müzakereler so
nucunda Parlâmento üyelerinin de bu kanun 
kapsamına alınmış olması gerçekleştirilmiş bu
lunmaktadır. Burada çıkartılması hakkında 
yeni bir teklif ile karşı karşıya bulunuyoruz. 
Bu bakımdan biz Komisyon olarak orada tezek
kür etmediğimiz bir hâdise karşısında mesele-
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nin hallini tamamen Senatonun takdir ve ka
bullerine arz ederiz. 

BAŞKAN — Bu bir tekliftir. 
Hükümet Temsilcisi bir mütalâa serd edecek 

mi efendim? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK

KI ÖZKAZANÇ — Takdir Yüce Senatonundur, 
efendim. Bizim ayrıca bir mütalâamız yok. 

BAŞKAN — Yüce Heyetiniz, Hükümet Tem
silcisi ve Komisyon Sözcüsünün mütalâalarını 
duydular. Bu itibarla Sayın Sim Atalay'ın bi
raz evvel okuduğum ve 1 nci madde metninden 
«Parlâmento üyesi» tâbirinin çıkarılmasını ön
gören önergesini oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir ; reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum, efen
dim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — «Parlâmento 
üyeleri» tâbiri yerine «T. B. M. Meclisi üyeleri» 
desek olmaz mı? 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. 
(İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önerge sahibi yok. Sayın Ko

misyon Sözcüsü?.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, katılmıyoruz. 

1 nci maddeyi de arz ederken, yaptığımız de
ğişiklikte, Türk alfabesinin silsilesine uyarak 
bu izahı yapmıştık. 

BAŞKAN — Onun izahı raporda var, efen
dim, yapılmıştır. 

Hükümet temsilcisinin bir mütalâası var mı 
efendim? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK-
Ki ÖZKAZANÇ — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum, efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir, efendim. 

Birinci maddeyi tekrar okutarak oylarınıza 
sunacağım, efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atayurt. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) Sayın Başkanım, 
Sayın Sırrı Atalay, «Parlâmento üyeleri» tâbi

ri yerine «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri» ifadesinin yerleştirilmesi ve o şekilde 
metnin okunmasını teklif etmişlerdi. Bendeniz 
de Komisyon adına ve vuzuh verme bakımın
dan, daha doğru ifadesi bulunması dolayısı ile 
kabul ettiğimi arz ederim. 

O şekilde tashih edilmesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, Sayını 
Sırrı Atalay'ın önergesi hakkındaki mütalâanı
zı söylediniz ve Sayın Sim Atalay'ın önergesi 
Genel Kurul tarafından reddedildi. 

Şimdi maddeyi Komisyona geri alırsınız, 
Komisyonda icabeiden redaksiyonu yaparsınız. 
(«Yeni bir önerge verilsin,» sesleri) Yahut, ye
ni bir önerge verilir, istirham ederim, bunun 
metodu, bu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yeni bir önerge 
vermeye lüzum yok. Çünkü ben verecektim, Ko
misyon kabul ettiği için vermedim. Komisyon 
kabul ediyor, diyor M... 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmedi, Sayın 
Sim Atalay. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Ediyor. 
BAŞKAN — Şimdi bizim içtüzüğümüzde, 

zatıâliniz de iyi takdir buyurursunuz, tadile 
mütaallik hususta yok böyle bir şey, efendim. 
Rica ederim. («Bununla ilgili olarak bir öner
ge veriyoruz,» sesleri) 

Birinci madde üzerinde tekrar bir tadil 
önergesi gelmiştir. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Madde metnindeki «Parlâmento üyesi» tâ
biri yerine «T. B. M. M. üyeleri» tâbdrinin yer 
almasını saygı ile talebederim. 

Kars 
Sun Atalay 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı 
ve sözcüsü. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Biraz evvel mâruzâtta bulundum, mucip sebep
lerini arz ettim, kabul ediyoruz önergeyi. 

BAŞKAN — önergeyi Komisyon Başkanı 
ve sözcüsü kabul etmiştir, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 
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Birinci maddeyi kabul edilen önerge ile oy- I 
lannıza sunacağım. Lütfen birinci madde okun
sun, efendim. 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (n) 
bendi ve sözü geçen kanuna geçici İM madde 
eklenmesine ve 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 
tarihli ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile 
eklenen Ek Maddede değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

Madde 1. — 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandı
ğı Kanununun «sandıktan faydalanacaklar» 
hakkındaki 12 nci maddesine aşağıdaki (n) 
bendi eklenmiştir : 

n) Emekliliğe tabi görevlerde bulunma
dan illerin daimî komisyon üyeliğine seçilenler
le, emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla ilgilen
meden belediye başkanlığına veya T. B. M. M. 
üyeliğine seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay 
içinde yazı ile Sandığa müracaat ederek emek
lilikle ilgilenmelerini istedikleri ve emekli ke
seneklerini ödedikleri takdirde., kesenek karşı
lıkları da ilgili kurumlardan alınmak suretiyle, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka-

- bul edilmiştir, efendim. 
Madde 2. — 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 

tarihli ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile 
eklenen Ek Maddede yazılı (10) yıllık süre, 
(15) yıla çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç, buyu
runuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, 545 sayılı Kanunla kabul edi
len 10 yıllık süre, şimdiki bu metinde 15 yıla 
çıkarılmaktadır. Hakkaniyet ve adaleti sağla
mak için 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Ka
nunla değişik hükmüne göre, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna tanınan 10 yıllık sürenin de 15 yıla 
çıkarılması icabeder. Bu hususu Yüce Heyeti
nizin takdirlerine arz ediyorum. Saygılar su
narım. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen? Buyurun Sayın Atayurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, buradan 
arzı cevabedeyim. Sayın Artukmaç'm mütalâa- | 

sı yerindedir. Ama tedvin tekniği bakımından 
yeri bu kanun değildir. Sosyal Sigortalara iliş
kin mevzuatta yapılacak değişiklikte olması 
gerekir. Arz ederim. Bir temenni mahiyetinde 
Hükümetçe dikkate alınması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
de ikiyi tekrar okutup oylarınıza sunuyorum 
efendim. 

(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir, efendim. 

Geçici Madde 1. — a) Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 1 nci maddede yazılı gö
revlerde bulunanlarla, bu görevlerden ayrılıp 
emeklilikle ilgili görevlere geçmiş olanların, 
sözü geçen göreverdeki hizmet süreleri, 5434 
sayılı Kanuna ek 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sa
yılı Kanun esaslarına göre borçlandırılmak 
suretiyle emekliliklerinde fiilî hizmet olarak 
saylıır. 

b) Halen yasama organı üyeliğinde bulu
nanlardan 1 nci maddede yazılı süre için yazı 
ile müracaat edeceklerin, yasama organı üyeli
ğinde geçen süreleri için 1046 saydı Kanun 
hükümleri de nazara alınmak suertiyle tesbit 
edilecek emekli keseneğine esas derece tutarları 
üzerinden o tarihlerde kesilmesi gereken emek
lilik kesenekleri hesaplanarak adlarına borç 
kaydedilir ve ödeneklerinden 12 eşit taksite 
tahsil edilerek T. C. Emekli Sandığına gönde
rilir. 

Bunların emeklilik kesenek karşılıkları ku
rumca toptan T. C. Emekli Sandığına ödenir. 
(31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 
Ek Geçici 34 ncü maddesi hükmü saklıdır.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
arkadaşımız? Yok. Geçici 1 nci madde üzerinde 
bir değişiklik önergesi var okutuyorum, efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunulan, «5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 
II işaretli fıkrasına bir (n) bendi ve sözü ge
çen kanuna geçici iki madde eklenmesine ve 
5434 sayılı Kanuna, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen, ek 
maddede değişiklik yapılmasına dair kanun tek-
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lifi» nin, geçici 1 nei maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Geçei Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

a) 1 nei maddede yazılı görevlerden bele
diye başkanlığında ve illerin daimî komisyonu 
üyeliklerinde bulunanlarla, bu görevlerden ay
rılıp, emeklilikle ilgili görevlere geçmiş bulu
nanların ; belödiye başkanlığında ve illerin daimî 
komisyonu üyeliklerinde geçmiş olan hizmet 
sürelerinden ombeş yılını, 5434 sayılı Kanuna ek 
23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sayılı Kanun hü
kümlerine göre borçlanma istekleri üzerine 
borçlandırılarak, emeklilik fiilî hizmet sürele
rine eklenir. 

b) 1 nei maddede yazılı görevlerden halen 
yasama organı üyeliklerinde bulunanlarla, ev
velce yasama organı üyeliğinde bulunup da ha
len belediye başkanlığında, illerin daimî komis
yonu üyeliklerinde veya emeklilikle ilgili diğer 
görevlerde bulunanların yahut halen açıkta 
olup da sonradan sözü geçen görevlere geçecek
lerin; yasama organı üyeliğindeki hizmet sü
releri 1046 sayılı Kanun esasları dairesinde dik
kate alınarak tesbit edilecek emeklilik kesene
ğine esas derece aylık tutarları üzerinden, o 
tarihlerde kesilmesi gereken emeklilik kese
nekleri hesaplanarak adlarına borç kaydedilir 
ve ödenek veya maaşlarından on iki eşit tak
sitle kurumlarınca tahsil edilerek T. C. Emekli 
Sandığına gönderilir. 

Bunların emeklilik kesenek karşılıkları ise 
kurumlarınca toptan T. C. Emekli Sandığına 
ödenir. 

Kesenek ve karşılıkların ödenmesinde; 
31 , 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 34 noü maddesi hükmü dikkate alınır. 

Sivas 
Âdil Altay 

GEREKÇE 

Memleketimizde, vatandaşın sosyal güvenli
ğine lâyık olduğu ehemmiyetin benimsenmesin
de gecikilmiş bulunduğu bir vakıadır. 1961 
Anayasasının bu hayati meseleye geniş bir yer 
vermesi üzerine, Devletin malî imkânları öl
çüsünde ve hattâ biraz da bu imkânlar zorlan
mak suretiyle belirli meslek ve hizmet sahiple
rinim sosyal güvenlik haklarına kavuşturulma-
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sini kanun vâzıı ele almış bulunmaktadır. Bu 
maksatla çıkarılmış kanunlara, bu kanun tek
lifi ile bir yenisinin eklenmesi gayretini mem
nuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Bu kanun teklifi ile seçildikleri tarihe ka
dar gerek T. 0. Emekli Sandığı ve gerekse Sos
yal Sigortalar Kurumu ile hiçbir suretle ilişiği 
sağlanamamış olan belediye başkanları ve ille
rin daimî komisyonu üyeleri ve yasama organı 
üyeleri; geçmiş hizmet sürelerinin de belirli 
kısımlarını borçlanmak suretiyle sosyal güven
lik haklarına kavuşturulmak istenmektedir, 
Böylece ehemmiyetli bir boşluk doldurulmuş 
olmaktadır. Zira millî irade ile işbaşına getiri
lip devamlı kamu hizmeti yapmakta olan bu 
kimselerin sosyal güvenlik dışında kalmaları. 
mühim bir noksanlık olmaktan kurtulamaya
caktır. 

Ancak sosyal güvenlik gibi hayati bir hak
kın mahiyet ve muhteva bakımından kapsamı 
tây în edilirken kanun tekniğinin vazgeçilmez 
bir unsuru olan hukukta genellik prensibimde 
çok titiz davranmak gerekmektedir. 

Seçimle gelinen hizmetlerin devamlılığı 
mümkün olamamaktadır. Kanun teklifinde sa
yılan hizmetlerin devamlılığı mümkün olama
dığına göre daha önce aynı hizmeti yapmakta 
iken bugün için yerini yeni seçilenlere devret
miş bulunanların da aynı hizmetlerinin nazara 
alınmasında hukukan ve mantıkan zaruret var
dır. Bundan dolayıdır ki, halen ve daha önce 
yasama organı üyeliğinde bulunanların kanun 
teklifinin kapsamında aynı tutmak gerekmek
tedir. İşte değişiklik teklifim bu maksada hiz
met etmekte ve geçici 1 nei madde metninde
ki tekerrür ve noksanlıkları gidererek tatbi
kattaki aksaklıkları ortadan kaldırmaktadır. 

Geçici 1 nei maddenin (b) bendinde, yasama 
organı üyeleri hakkında yapılacak işlem açık
landığı halde, ayrıca (a) bendindeki borçlanma 
hükmüne de dâhil edilmiş bulunmaktadır.... Bu 
durum ise tatbikatta müşkülât ve karışıklıklara 
yol açacak bir nitelik taşımaktadır. 

Diğer taraftan, (b) bendinde evvelce yasa
ma organı üyeliğinde bulunmuş olanlar halikın
da yapılacak işlem gösterilmemekte ve bu hu
sus meskût geçilmektedir. Böylece hem ortaya 
ikilik çıkmış bulunmakta hem do kanunun tat
bikatında bir boşlukla karşıla-sılnıış olması du
rumu hâsıl olmaktadır... 
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Bu sebeplerle, gerek (a) ve (b) bendleri ara
sındaki çelişmeyi gidermiş olmak ve gerekse ya
sama organı üyeliğinde bulunanlar arasındaki 
eşitliği sağlamak mülâhazası ile geçici I nci 
maddede değişiklik yapılması gereklidir. 

Bu hizmetlerin ehemmiyeti karşısında gerek 
hizmetlilerin adedinin gerekse dikkate alınacak 
hizmet sürelerinin cüzi denilebilecek kadar az
lığı da malî bir külfet doğurmıyacağı da yetki
lilerce kabul ve ifade edilmekte olduğu itibariy
le değişiklik teklifimin iltifat göreceği ümidimi 
Yüce Heyetinizin takdirlerine saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, gerekçenizi de 
okuttuk. Ayrıca tadil önergeniz üzerinde ko
nuşmaya lüzum hissediyor musunuz? 

ÂDİL ALT AY (Sivas) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Faik 
Atayurt. Sayın Âdil Âltay'm önergesi üzerinde
ki komisyon görüşünü lütfen... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem 
Başkanım, geçici madde, iki fırkadan ibarettir. 
Bunlardan birisi (a) fıkrası, diğeri (b) fıkra-
sıdır. Yapılmış olan değişiklik önergesinde, 
(a) fıkrasındaki hükümler, bu kanun teklifinin 
1 nci maddesinde ayrı ayrı tadat ve tesbit edil
miş olan hüküm ve ifadeleri, yani bu kanunun 
kapsam ve şümulüne girenleri tekrar burada 
tadadetmektedir. Halbuki, mevcudolan tadilen 
getirilmiş bulunan komisyon teklifinde ise, 1 nci 
maddeye atıf yapmak suretiyle aynı gaye istih
sal edilmiş bulunmaktadır. Yüce Heyet (a) 
fıkrası bakımından eğer haşiv demez ve daha 
fazla vuzuh arzu ediyor da mutlaka bunları tek
rar teyiden ifade etmek isterse, bu takdirde Yü
ce Heyetin takdirlerine vabeste bulunmaktadır. 
(b) fıkrasındaki hüküm ile kanunun şümulü bi
raz daha genişletilmektedir. Komisyon olarak 
böyle teklifle evvelâ burada karşılaşılmış bulu
nulmaktadır. Bu teklifin, bâzı mütehassıs arka
daşlarımızın bu şümul karşısında Emekli Sandı 
ğı imkânları ?le yapacakları hesapları, haliha
zır hesapların ve müstakbel hesapların nazarı 
itibara alınarak, Emekli Sandığı imkânları içe
risinde ölçülmesi gerekmektedir. Komisyon ola
rak (b) fıkrasına katılabilmemiz, ancak Hükü
metin burada, huzurlarınızda olumlu cevap ver
mesine ve bu fıkrada derpiş edilmek istenilen 

hükmün de kabulüne vabeste olduğunu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi, bu 
teklif hakkında bir düşünceniz olacak mı efen
dim? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ — Efendim, geçici maddenin 
(b) fıkrası ile (a) fıkrası arasında şimdi Sayın 
Altay'm verdikleri önergede ufak bir çelişiklik 
giderilmektedir. Bu bakımdan (a) ve(b) fık
raları arasındaki bu çelişkiyi gidermek ve bir 
boşluğu önlemek bakımından bu önergeye Hü
kümet olarak katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — (a) ve (b) fıkralarına şâmil 
olmak üzere önergeye katılıyorsunuz. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ — Katılıyoruz, (a) fıkrasında, 
bir ilâve vardır, yani mânayı ve muhtevayı de
ğiştirmemektedir. Fakat (b) fıkrasında, halen 
ve evvelce yasama organında oluş, tâbiri ile bir 
ufak boşluk giderilmektedir. Bu bakımdan ka
tılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ko
misyon Sözcüsü ve Başkanı, siz Hükümetin ka
bulüne mütevakkıf olmak kaydı ile (b) fıkra
sındaki tadilâtı öngören teklife katılabileceğini
zi ifade buyurmuştunuz. Şimdi (a) fıkrası hak
kında Sayın Hükümet temsilcisinin izahları mu
vacehesinde tekrar mütalâanızı değiştirmeye 
yer görüyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M.FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, Sayın Hükümet iltibasa mahal bırakmıya-
cak tarzda (a) fıkrasını da benimsemiş olduğu
na göre, kanunun da maksadı pratikte kolaylık 
sağlamak olduğu cihetle katılmaktayız. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet tadil 
teklifine katıldıklarını vuzuhla ifade etmişler
dir. Buna göre Sayın Altay'ın tadil teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir, efendim. Kabul 
edilen bu önerge ile birlikte geçici 1 nci madde
yi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

a) 1 nci maddede yazılı görevlerden bele
diye başkanlığında ve illerin daimî komisyonu 
üyeliklerinde bulunanlarla, bu görevlerden ay-
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rılıp, emeklilikle ilgili görevlere geçmiş bulu
nanların; belediye başkanlığında ve illerin 
daimî komisyonu üyeliklerinde geçmiş olan 
hizmet sürelerinden onbeş yılını, 5434 sayılı Ka
nuna ek 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sayılı Ka
nun hükümlerine göre borçlanma istekleri üze
rine borçlandırılarak, emeklilik fiilî hizmet 
sürelerine eklenir. 

b) 1 nci maddede yazılı görevlerden halen 
yasama organı üyeliklerinde bulunanlarla, ev
velce yasama organı üyeliğinde bulunup da ha
len belediye başjkanliğinda, illerin daimî ko
misyonu üyeliklerinde veya emeklilikle ilgili di
ğer görevlerde bulunanların yahut halen açıkta 
olup da sonradan sözü geçen görevlere geçecek
lerin ; yasama organı üyeliğindeki hizmet süre
leri, 1046 sayılı Kanun esasları dairesinde dik
kate alınarak tesbit edilecek emeklilik keseneği
ne esas derece aylık tutarları üzerinden, o ta
rihlerde kesilmesi gereken emeklilik kesenekleri 
hesaplaralk adlarına borç kaydedilir ve ödenek 
veya maaşlarından oniki eşit taksitle kurumla
rınca tahsil edilerek T. C. Emekli Sandığına 
gönderilir. 

Bunların emeklilik kesenek karşılıkları ise 
kurumlarınca toptan T. C. Emekli Sandığına 
ödenir. 

Kesenek ve karşılıkların ödenmesinde; 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 34 ncü maddesi hükmü dikkate alınır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde bu okunan 
şekli almıştır. Okunan şeklini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Geçici 1 nci madde okunduğu şekilde kabul edil
miştir. Geçici madde 2 

Geçici madde 2. — Durumları, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına 
5951 sayılı Kanunla eklenen (e) bendi şümulüne 
girenlerle, Kurucu Meclis üyeliğinde bulunmuş 
olanlardan halen emeklilik hakkı tanınan gö
revlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bulu
nanlardan; tanınan altı aylık süre içinde mü
racaat etmemiş olanlar için bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bir yıllık 
süre tanınmıştır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Sayın Komisyon 
Sözcüsü buyurun, 

I BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, Geçici madde 2 okunurken bir diye 
okundu (e) bendidir. O şekilde tashih edilme
sini, rakamla değil, harfle ifadesini arz ede
rim. 

BAŞKAN — O şekilde tashih edilecektir 
efendim. Geçici 2 nci madde üzerinde bir tadil 
teklifi vardır. 

Yalnız önergeyi Nahit Altan imzalama
mıştır, Sayın Adil Altay'a mahsus olmak üze
re önergeyi kabul etmiş oluyoruz. 
. Önergeyi otkutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunulan, «5434 sayılı T. C. 

Emekli SaJndığı Kanununun 12 nci maddesinin 
II işaretli fıkrasına bir (n) bendi ve sözü ge-

I çen kanuna geçici iki madde eklenmesine ve 
5434 sayılı Kanuna, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile eklemen, ek 
maddede değişiklik yapılmasına dair kanun tek-

1 lifi» nin geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmeısi arz ve teklif olunur. 

I Geçici madde 2. — Durumları, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrası
na 5951 sayılı Kanunla eklenen (L) bendi şü
mulüne girenlerle, Kurucu Meclis üyeliğinde bu
lunmuş olanlardan halen emeklilik hakkı tanı
nan görevlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bu
lunanlardan; tanınan altı aylık süre içinde mü
racaat etmemiş akınlar ile 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 1238 sayılı Kanunla değiştirilen 
geçici 3 ncü ve 4 ncü maddelerinde yazılı süre
ler içinde müracaatını yapamamış bulunanlar 
içim bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren yeniden bir yıllık süre tanınmıştır. 

Çanakkale Sivas 
Naihöit Altan Âdil Altay 

Gerekçe 

Teklif edilen değişiklik; 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun 1238 sayılı Kanunla değiştirilefni 
geçici 3 ncü ve 4 ncü maddeleri metninde, sen 

I tarihler olaırak yer almış bulunan 1 Ocak 1971 
ve 1 Nisam 1971 tarihlerinin, bu kanunun yürür
lüğe gireceği tarihten itibaren bir yıl daha uza-

I tıliıiış olmasından ibarettir. 

I T. C. Emekli Sandığı Kanununun tedvinin-
I de, sırf tatbikattaki kolaylık mülâhazası ile ka-
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nun tekniği ve hukukun temel prensiplerine göl
ge düşürülerek, zamanla sosyal güvenlik hak
larına kavuşturulan meslek sahiplerinin, bu hak
larının kullanılmasındaki müracaat süresi altı 
ay gibi bir müddette sınırlandırılmaik hatasıina 
düşülmüş olup bu hatanın telâfisi için de za
man zaman mezkûr müddetin temdidi yoluna 
girilmesi zorunluğn doğmuş bulunmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere memleketlimizde son 
Senato seçimleri 2 Haziran 1968 günü yapılmış 
ve avukatlık mesleki sahiplerine sosyal güven
lik hakkı tanıyan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
ise 7 Temmuz 1969 günü yürürlüğe konüla/bü-
anistir. Bu iki tarih arasındaki geçen müddet ise 
bir yılı aşkındır. 

Böylece Senatör seçilmiş bulunan avukatlar; 
seçildikleri tarihten itibaren altı ay içerisinde 
T. C. Emekli Sandığına müracaat etmenin ka-
nuini imkânsızlığından dolayı Avukatlık Kamu-
•mıunuın kendilerine tanımış olduğu sosyal güven
lik gibi hayati bir haktan f aydalanamıyacak du
ruma düşürülmüşlerdir. Demek oluyor ki; bir 
kanun hak tanıyor, diğer bir kanunun tedvinin
de düşülen hata bu hakkın kullanılmasına im
kân vermiyor. 

Bu gibi çelişmezlik hallerinde kanun vâzıı 
tarafından, müracaat müddetinin zaman zaman 
temdidi zcrunluğu doğmaktadır, işte bu mülâ
haza ile bâzı sayın üyeler tarafımdan kanun 
teklifinde bulunulmuş ise de, geçen dönemdeki 
parlâmento çalışmalarının, hepimizce malûm 
olan olağanüstülüğü ve Hükümetçe getirilen çok 
mühim kanım tasarılarının tatilden önce yetiş
tirilmesi gayreti ile gündemde mevcut diğer 
maddelerin görüşme dışı bırakılması sebebiyle
dir ki, bunlardan hiçbirisi henüz kanunlaşabil-
mis değildir. 

Bunlardan en önde gideni ise görüşmekte ol
duğumuz kanun teklifidir. Bu kanun teklifin
de de Senato Komisyonlarınca bâzı değişiklik
lerin yapılmış olması tekrar Millet Meclisine 
dcınmesini gerektirmektedir. Millet Meclisinde I 
komisyonların henüz teşekkül etmiş olması ve 
Bütçe - Plân Komisyonunun teşekkül eder et
mez bütün işlere takdimen T. B. M. M. ne gel
miş bulunan 1971 malî yılı Bütçe kanun tasa
lısını görüşmeye başlaması da hesaba katıla
cak olursa bu kanun teklifinin kanunlaşarak, 
neşredilip yürürlüğe girmesi bile hayli zamana | 

ihtiyaç göstermektedir. Halbuki Avukatlık Ka
nununun geçici 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin ta
nıdığı son tarih olan 1 Ocak 1971 gününü geri
de bırakmış bulunmaktayız. 

Diğer taraftan kataunen tanınan bir hakkın, 
hem de sosyal güvenlik gibi hayati bir hakkım^ 
diğer bir kanundaki aksaklık dolayısiyle kul-
lanılamamalsı hem bir mağduriyetin ifadesi hem 
de kanun vâznnm maksadının hâsıl olmaması 
sayılacağımdaln Avukatlık Kanununun geçici 
3 ncü ve 4 ncü maddelerindeki son tarihler ola
rak metinde yer alan 1 Ocak 1971 ve 1 Nisan 
1971 tarihlerinin de temdidi zorunluğunu orta
ya çıkarmaktadır. 

Geçici 2 nci maddenin, Millet Meclisince dü
zenlenen ve Senato Komisyonlarınca da aynen 
kabul edilen metninde; sosyal güvenlik gibi ha
yati bir hakkın kullanılmasının altı aylık bir 
süre ile sınırlandırılmasındaki aksaklığın ge
çici olarak telâfisiyle yetmilmiş, bu aksaklığın 
doğurduğu dolaylı mağduriyetlere yer verilme
miş bulunulmaktadır. Bu ise bir mağduriyet ve 
aksaklığım bütünüyle giderilmesi sayılaımıyacak-
tır. Kanundaki bir aksaklığın veya hatanın 
meydana getirdiği mağduriyetlerin topyekûn 
mütalâası ve telâfisi ise hukuk ve mantığın vaz
geçilmez gereğidir, iste değişiklik teklifimiz 
meselenin yarım olarak ele alınmış olmasını ön-
lamakte ve mağduriyetleri topyekûn ortadan 
kaldırmaktadır. 

Diğer taraftan, bu kanun teklifinin komis-
yoiîi raporlarında Avukatlık Kanununun mezkûr 
geçici maddelerine atıfta bulunulmak suretiyle 
bu iki kanun arasındaki birlik ve beraberlik ko
misyonlarca da kabul edilerek değişiklik tekli
fimizin isabetine zımnen de olsa iştirak edilmiş 
bulunulduğu hususundaki kanaatimiz Yüce He
yetinizin takdirlerine saygıyla arz olunur. 

BAŞKAN — Sayın Altay gerekçeniz okun
du, buna ayrıca ilâveten görüşmek istiyor mu
sunuz efendim? 

ÂDİL ALTAY (Sivas) — Gerekçemde açık
lanmıştır, ayrıca konuşmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Gerekçede açıklandı diyorsu
nuz. Öinıerge üzerinde Komisyonun Sayın Baş
kanı ve Sözcüsü lütfen mütalâanızı söyleyiniz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz bu önerge üzerinde kısaca 
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maruzatta bulunmak istiyorum. 1106 sayılı Avu
katlık Kanununun 26 . 2 . 1970 tarihli ve 1238 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 3 ve 4 ncü 
maddelerinde yer alan 1 Ocak 1971 ve 1 Niöan 
1971 tarihlerinim birer yıl ileri alınarak 1 Ocak 
1972 ve 1 Nisan 1972 durumu'nıa getirilmesi mâ
nasını istihdaf eden bir önerge ile karşı karşı
ya bulunmaktayız. 

Sayın Başkanım, 1136 ve 1238 sayılı Avu
katlık Kanunlarınım burada müzakereleri sıra
sında memleketimizdeki çok muhteremi avukat
larım sosyal güvenlik meselelerimin kendi ka
nunları içerisinde ve kanunlarımın. bu sistemati
ği içinde yer etmesi tesbit edilmiş ve Emekli 
Sandığı ile ilişkileri kabul edilmemişti. Bu defa 
tedvin usulü ve tekniği bakımımdan burada yer 
almaması gerekten bir teklifle karşıkarşıya bu
lunduğumuz cihetle Komisyonumuzca kabul 
edilmiş bulunam metne sadık kalıyor vte ancak 
böyle bir hakkın tesbitimin bahis konusu ka
nunlarda yapılacak bir değişiiklik teklifi ile 
mümkün olacağıma inanıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teklif hakkında Hükümet tem
silcisinin bir mütalâaisı olacak mı? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HAK
KI ÖZKAZANÇ — Sayın Komisyon Başkanının 
teklifine aynen katılıyoruz. Önergeye katılmı
yoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı ve Hükü
met temsilcilimin mütalâasına Genel Kurul ıttı
la hâsıl etti. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyemler... Önerge 
reddedilmiştir, efendim. 

Geçici 2 nıci maiddeyi tekrar okutup oyları
nıza sumaoağım efendim. 

(Geçici madde 2, tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyemler... Madde ka
bul edilmiştir efendimi. 

MADDE 3. — Bu kanum yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylarımıza arz ödiyorum. Kabul 
edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyemler,,, Kabul edilmiştir. 

I Tümü üzerinde Sayım Hüseyin Atmaca söz 
istemiştir, lehimde veya aleyhinde olduğumu 
lütfen ifade buyurun, efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — üzerim
de. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) ~ üzerinde ol
maz efendim... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Lehim
de. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kabul ettiği
miz kamumla bir kısım kamu hizmeti görenlerim 

I geçmişte zayi olam haklarımın verilmesi gibi ye
mi bir hizmet yapmış bulunmaktayız. Ancak, 
emekli mevzuatındaki düzeltmeler, böyle par
ça parça yamalı bohça gibi geldiği için, uygu
lamacılar olsun, emekliler olsun, birtakım güç-

I iüklerle karşı karşıya gelmektedirler. Bu ba
kımdan emekli mevzuatının toptan gözdem geçi
rilmesi lüzumuna inanmaktayım. Uzun yıllar 
Devlet hizmeti yapan emekliler, çeşitli kanun
larla farklı emekli maaşı almaktadırlar. Emek
lilerin, emekli aylıkları arasındaki bu büyük 
adaletsizlikler yıllar yılı sürüp gitmektedir. 
Bu adaletsizliğin giderilmesi zaruridir. Eski 
emekliler geçim sıkıntısı içindedirler ve bir kıs
mı gerçekten çok muhtaç durumdadır ve al
dıkları emekli aylıkları da çok cüzi olduğu için 
geçinememektedirler, hattâ içlerinde başkala
rına avuç açanlar olduğunu söylersek, gerçeği 
ifade etmiş oluruz. Personel Kanunu memur 
maaşlarımı ayarlamış olmasına rağmem, emekli
ler ihmal edilmiştir. Demek ki çalışanlar, uzum 
yıllar Devlet hizmeti yapmış, köşesine çekil
miş, artık çâlışamıyacak durumda olanları ih
mal etmekte, görmezliğe gelmektedirler. 

Halen çalışanila, uzun yıllar kamu hizmeti 
görmüş ve bu yüzden hastalanmış, yaşlanmış 
veya dul, yetim kalmış olanlar arasında, emekli 

I maaşı ve sosyal haklar yönünden ayrıcalık ya
pılmaktadır. Memurlar Devlet hastanelerinde 

I ücretsiz muayene ve tedavi olurlarken, emeklli-
ler bu haktan faydalanamamakta; memur ilâç 

I gözlük gibi tedavi ile ilgili birtakım reçete be
dellerini Devlet Hazinesinden alırlarken, en çok 
ihtimama muhtaç ve en çok geçmiş hizmetleri 
dolayısiyle korunması gereken emekliler, bu 

! hakların hiç birinden faydalanamaz haldedir-

661 — 



O. Senatosu B : 26 19 . 1 . 1971 O : 2 

ler. Bu geçmiş hizmete değer vermeme anlamına 
gelirki, genç Devlet memurları için de iyi bir 
örnek olmaz kanısındayım. Bu ayrıcalığa hiçbir 
arkadaşımızın da gönlünün razı olmıyacağı 
inancındayım. 

Geçen yıl emekli maaş oranlarının % 70 e 
çıkarılması hakkındaki kanun görüşülürken, 
emekli aylıkları arasındaki ayrılıkların, bü
yük farklılıkların giderilmesi, emeklilerin mu
ayene ve tedavisinin ücretsiz yapılması, ilâç 
bedellerinin, gözlük bedellerinin ödenmesi, 
emeklilerden bakacak kimsesi ohnıyanlar, ya
talak hastalar, felçliler için dinlenme ve huzur 
evleri açılması için ek maddeler teklif ettiği
mizde, Sayın Maliye Bakanı bunların yerinde 
bir teklif olduğunu ancak Hükümetin bu ko
nuda hazırlık yaptığını, en kısa zamanda emek
lilerimizin bu sosyal haklarının ve aradaki ma
aş farklarının giderilmesi için yeni bir kanun 
hazırlandığını, en kısa zamanda Meclise geti
rileceğini vadetmişti. Aradan birbuçuk yıl 
geçmiş olmasına rağmen, hâlâ bu kanunun Yüce 
Meclislere sevk edilmediğini üzüntü ile ifade 
etmek isterim. Emeklilerimizi görmeliyiz, genç 
Devlet memurları için iyi bir örnek olur. Bu 
Devlete uzun yıllar 'hizmetleri ile ömür vermiş 
bu emektarların unutulmamasını tekrar rica 
ediyorum; Maliye Bakanının yaptığı bu va'di 
biran evvel yerine getirmesini diliyerek, hepini
zi saygıyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.., Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı arz etmek 
mecburiyetindeyim. Teklif Millet Meclisinden 
geldiği şekilde Senatomuzdan çıkmamıştır. Ev
velâ Bütçe ve Plân Komisyonunda tadil edil
miştir, sonra da Genel Kurulumuzda geçici bi
rinci maddesi tadile uğramıştır. Anayasanın 
92 nci maddesinin zaruri bir icabı olarak Baş
kanlık bu teklifin açık oya konulmasını zaruri 
görmektedir. Bu itibarla, bu konuya bu tatbi
kata ait bir itiraz varsa, bir usûl müzakeresi 
açabiliriz. Olmadığına göre teklif açık oylarını
za sunulmuştur efendim. 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/403; Cumhuriyet Senatosu 1/1148) (S. Sa
yısı : 1498) 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/376; Cumhuriyet Senatosu (1/1147) (S. 
Sayısı : 1499) 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa, bağlı (A/l) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/404; Cumhuriyet Senatosu 
1/1146) (S. Sayısı : 1500) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'.nun, Cumhuriyet Senatosu 
1970 yılı Bütçesinin (A/l) ve (R) işaretli cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/418; Cumhuriyet Senatosu 2/301) 
(S. Sayısı : 1501) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum efendrim : 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler kısmında bulunan, aktarmalarla il
gili 1498, 1499, 1500 ve 1501 sıra sayılı kanun 
tasarı ve tekliflerinin müstaceliyeti sebebiyle 
gündemde mevcut bütün işlere takdinıen, ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif öderim. 

Bütçe Karma Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı Komisyonu Sözcüsü 

Rize Milletvekili Ankara Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Eriol Yılmaz Akçal, ko
misyon başkanı olarak buradalar. Hükümet 
temsilcisi de buradadır. 

Müzakeresi ikmal edilerek açık oya sunulan 
kanun teklifi hakkında oy kutuları dolaştırıl
sın efendim. 

önerge üzerinde söz istdyen var mı efendim? 
Olmadığına göre önergede yazılı taşanların 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum'. Kabul edenler,,. Etmiyemler... Kabul edil
miştir efendim. 
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2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/403; Cumhuriyet Senatosu 1/11-18) (S. 
Sayısı : 1498) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ©diyorum. Okunma-
ısmı kabul edenler... Etimıiıyenler... Okunmanıaisı 
ıkaibul edilmiştir. 

SIRRI AT AL AY (Kars) —- Tüı m üzerinde 
söz rica ediyorum. 

BASK A F — Buyurun Sayın At alay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun ayın üyeleri, bu tasarı ile Tanın Ba
kanlığının bütçesi ürerinde bâzı değişiklikler 
yaparak 15 milyon lira bir ek ödenek istenmek
tedir. Ek ödenek, sanırım 1970 yır bütçesi gö
rüşüldüğü sırada, Bütçe Karına Komisyonunda 
mücadele için, özellikle tarım sahasında müca
dele için bütçeye 4 milyon lira daha fasla para 
konması istenmiş idi. Çoğunluk partisinin Büt
çe Karma Komisyonundaki sayın üyeleri. Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in bu teklifini 
reddetmişlerdi. Bütçe samimiyeti yönünden 
önemli olan bu konu harcamaların, bütçenin ya
pılışı sırasında bilâhara tahakkuk edecek bütçe 
sıhhati yönünden uzun yıllardan beri karşılıklı 
tartışmamızdı, devam eder. Bütçenin sıhhati, 
samimiyeti, bütçe açığı şu kadardır, değildir 
ifade edilir, tartışmaları yapılır, iktidarda bu
lunanlar umumiyetle harcamaları az gösterir
ler. Yılı içerisinde yığın yığın ek ödenekler, de
ğiştirmeler birbirini takibeder gelir. Bakın şim
di yasa sayıları gün geçtikçe artmakta ve bun
dan şikâyetçiyiz. Sanırım Tarım Bakanlığın
dan burada yetkili var mıdır? Hayvan hastalık
ları ile ilgili Doğu - Anadolu illerinde şap ve di
ğer hastalıklar dolayısiyle birçok hayvanlar öl
dürülmüştü. Aradan 8 - 9 ay getçti, yarı fiyatı 
verilebilen hayvanların bedelleri bugüne kadar 
ödenmemiştir. Köylü mustariptir, hayvanı öl
dürülmüştür, tazminat yarı yarıya dahi alın
mamıştır. Soruyorsunuz Tarım Bakanlığı Vete
riner işleri Genel Müdürlüğüne «köylü müsta

fi,) 1498 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

rip, hayvanı Devlet tarafından öldürülmüştür, 
yikde 50 bile karşılık verilmemiştir. Aylardan 
beri. bunu alanuyor.». «ödeneğimiz bitmiştir, bir 
ek ödenek veyahut bir aktarma istenecektir. Bir 
yasa teklifi gelecektir.» Nerede yasa teklifi? 
Yok. Niçin beraber erimiyor? Tarım Bakanlığı 
bünyesi içerisinde ak lamala r ve değiştirmeler 
veyahut ek ödenekler neden hep bir arada gel
mez, beraber istenmez? Beyle dağınık halde ge
lir, ayrı ayrı görüşmelere konu olur ve yasala
rın numaraları da sher gider, her biri bir yasa 
numarası alacaktır. Bana şimdi cevap versin
ler, hayvan hastalıkları ile ilgili ölümlerden do
layı. Devletin köylüye yahut üretici çiftçiye olan 
borçları ödenemiyor. Bunun için ya bir aktar
ma, ya bir ek ödenek istenecek bunun için de 
hazırlıklar ve teklifler var. Mabye Bakanlığına 
intikal etmiştir. Niçin bunlar beraber gelmiyor? 
Bunların beraber gelmesi lâzım, ayrı ayrı gel
memesi l'iZlTü. 

Şimdi şunu öğrenmek istiyorum; bu hayvan 
hastalıkları için bütçenin görüşülmesi, sırasında 
ek ödenek muhalefete mensup milletvekilleri 
tarafından talebedilmesine rağmen, neden kon
maz? E, bunlar da var, harcanmış paralardır, 
şimdi ek ödenek olarak gidecektir. Ben uzım 
yulardan ben. bunun şikâyetçi siyim. Harcana
cak, endan sonra gedecek, ek ödenek istenecek
tir. Bu şekilde harcamalar Devlet maliyesine 
bazan - bunun iein demiyorum, belki bu % 100 
isabetli kullanılmıştır a™a - külfetlere, isabetsiz 
harcamalara yol açar. 

Bu sebeple öğrenmek istiyorum; 12 yahut 15 
milyon lira nerelerde kullanılmıştır? Bu bir. 

Veteriner Umum Müdürlüğünün köylüye 
olan borcu, ki o da Tarım Bakanlığı bünyesi 
içerisindedir, şimdiye kadar niçin gelmemiştir 
ve bu yasa tasarısı içerisinde niçin yer almamış
tır? Bütün bunların beraber gelmesi iktiza eder 
idi; bu hususların aydınlatılmasını genç Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanından istemekteyim. 
Bu iki... 

Tarım Bakanlığı ile ilgili kısımların da Ta
rım Bakanlığı temsilcisi tarafından - Maliye de
ğil - cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Karma Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKOAL (Rize Milletvekili) — 
Başka söz istiven var mı acaba? 
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BÂŞKAH — Hayır efendim. Buyurun Sayın 
Er o). Yılmaz Akçal. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ESOL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Sayın senatörler, Sayın Sırrı Atalay'm beya
nını iki noktada hülâsa etmek kabil. Bir tane
si, bu tahsisatların bütçenin meclislerde görü
şülmesi sırasında yeteri mikt arınca konmadığı 
i'kinö-isi, zamanında ek ödenek taleplerinin ta
mamının birden getMlmemiş olması. 

Kanaatimizce birinci sualine veyahut beya
nına, şu şekilde cevap vermek kabil. Sayın Sim 
Atalay, her sene hayvan sağlığı dolayısiyle 
Meclise bir ek ödenek Kanunu getirildiği hu
susunu ifade buyuramazlar. Eğer öyle olsaydı 
teşriî organ 6813 sayılı Kanunu çıkartmaz ve 
fevkalâde hallerde Hükümete kanun çıkmadan 
evvel sarfiyat yetkisini vermez idi. 

E.3ar;en huzurlarınızda bulunan kanun tasa
rısınla malûmu olduğu üzere, derpiş edilen 
ödenek 6313 sayılı Kanuna istinadeden 7/1505 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile sarf edilmiş 
bulunmaktadır, acele hallerden bulunması do
layısiyle. Bütçe meclislerde iken hiçbir zaman 
için kabartılmak islenmez. Sene içerisinde büt
çenin hangi kalemle.J.nden tasarruf yapılabile
ceği çok daha iyi belli olur. Bu bakımdan bil
hassa özel kanunlarla yetki verilen hallerde se
ne içindeki tasarrufların bu âcil durumlara 
'kaydırılması, intibak ettirilmesi suretiyle zan
nediyorum Hükümet çok daha dar bir sahada 
bütçeyi tutma imkânına sahifeolabilir ve en 
âcil konulara yönelme imkânına sahilbolabilir. 

Siy m Sırrı Atalay'm itirazının ikinci nok
tasına da müsaadenizle bir cümle ile temas ede
yim. Doğudaki şap hastalığı dolayısiyle ha
zırlanmış bulunan ek ödenek kanunu da çok ya
kında huzurunuza gelecektir, sevkedilmiş bu
lunmaktadır. 

SIEEI ATALAY (Kars) — Ne zaman? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Acele-
lik durumuna göre Sayın Atalay. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 

HÜSEYİN ATMADA (Denizli) — Var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bütçe teklifleri 
Hükümet tarafından gerçek ihtiyaçlara göre 
hazırlanmadığı ve Bütçe komisyonlarında ve 
Genel Kurulda da denkliği bozmamak ve Hü
kümet teklifleri üzerinde fazla tasarrufta bu
lunmama zihniyetiyle »olduğu gribi geçmekte 
ve bu yüzden her yıl Ocak ve Şubat ayları ek 
ödenek ve aktarma furyası ile yeni kanun tek
lifleri karşımıza emrivakiler olarak çıkmakta
dır. Yıllar yıkıdır bu ek ödenek ve aktarma böy
le devam etmektedir. Bütçe yılının bitmesine 
39 gün var. Yine 15 milyon lira isteniyor, mü
cadele mevsimi değildir. Bu para nereye har
canacak veya bu, sayın Bütçe Karma Komis
yonu Başkanının dedikleri gibi, harcanmışsa, 
niçin harcanma zamanında bu ek ödenek isten
miyor, bugüne kadar geliniyor? Bu harcamalar 
veresiye yapılmak suretiyle daha pahalıya ma-
lediliyor. Mutlaka ki; bunlar, alınan mücadele 
ilaçlan veya makinaları veresiye alınmak su
retiyle Devlet zarara girmiş ve böylece daha 
çok ödeneğin sarfı zarureti hâsıl olmuştur. Bun
lar zamanında düşünülmeli zamanında tedbir 
almalı. Bunlar aynı zamanda Hükümetini itibarı 
ile de ilgili meselelerdir. Bir kısım Devlet daire
lerinin ek ödenek alacağız diye veresiye al
dıkları ve zamanında ödiyems'meleri dolayısiyle 
düştükleri güçlükleri bilen arkadaşlarınızdan 
birisi olarak temennim şudur ki; bu bütçe ger
çek ibtiyaçlaar göre hazırlanmalı ve yahut da 
buna rağmen ihtiyaç kâfi gelmezse ek ödenek 
veya aktarmalar zamanında gelmelidir. Bugün 
yarın Millî Eğitimden de en azından 4 - 5 tane 
aktarma veya ek ödenek teklifleri gelecektir. 
Çünkü, öğretmenler 2 - 3 aydan beri ek ders üc
retlerini alamamaktadırlar. Bütçe Komisyonun
da ve Genel Kurul toplantısında, bütçe müza
kereleri yaparken bu ödeneklerin kâfi olmadı
ğını, gerçek olmadığını, bütçenin tümünün 
denkliği veya ihtiyaçlara cevap vermiyeceği 
hakkında, bu küçük misaller parlâmento üyele
rini ve kamu oyunu şüpheye düşürdüğünü de
falarca söylediğimiz halde maalesef her sene 
tekrar edilir. Bu aktarma harcanmıştır; 
elbette Devletin, Hükümetin harcadığı, bu ka
nuni taahhüde girdiği işleri parlâmento kabul 
edecektir; ama bundan böyle hiç olmazsa bütçe-

I nin daha realist, ihtiyaçların daha gerçek he-
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saplara dayanmasını temenni eder, hepinizi say-
giyle selamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümıoğlu buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YIIİMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Başka söz istiyen var mı, efendim? Söz isti-
yecektim. 

BAŞKAN — Sayın Kürümıoğlu var. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; bu konu uzun 
zamanıdır beni de işgaleden bir mevzu olduğu 
için siöz almak durumunda kaldım. 

Bu yıl hiç hesapta yok iken yaz aylarında, 
Doğu bölgemizde sığır vebası yaygın hale geldi 
ve bunun neticesi olarak da sığır Vebası mü
cadelesi maksadiyle bâzı masraflar yapıldı. Bu
rada zikri geçen kalemlerin, yani 1498 sıra sa
yılı kanun tasarısında zikri geçen bölümlerdeki 
ödeneklerin gereği bundan doğmuştur. Bu se
beple tasarı Bütçe Kanununun denkliğine ve-
sairesine aykırı gibi görünür ise de bir mec
buriyetin şevki ile getirilmiş olduğundan Yüce 
Heyetinizce kabulünde isabet vardır ve âcil 
zaruretler karşısında sarfedilmiş paraların kar
şılığı olan ödenekleri tâyin, tesbit ettiği için 
lüzumludur; kabulünü sayğiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanı Sayın Akçal, buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Sayın senatörler, vaktinizi almak mecburiyetin
de kaldığım için özür dilerim. Ancak, bütçe 
durumu dolayısiyle olan beyanlara cevap ver
mek mecburiyetini hissediyorum. Bütçe Komis
yonundan Hükümet tekliflerinin olduğu gibi 
geçtiğini ve her yıl bu sebeple ek ödenek talep
lerinin geldiği beyanını cevapsız bırakamaya
cağımı tahmin edersiniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sizin 
bütçeden sonra.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Atmaca, lütfen. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Esasen 
bu şekilde beyanda bulunmak 1971 bütçesi için 
çok erken bir beyandır ve zannediyorum bu 
beyanı yapmış olan arkadaşım da çok kısa za
man sonra bu beyanı niçin yapmış bulunduğu
muzu anlıyacaklardır. 1971 bütçesine kadar 
olan devrede ise, zannediyorum yapılması ica-

beden hesap başka bir hesaptır. O hesap da 
şudur: Bütçeler bir tahmin silsilesidir. Ondan 
sonra sene içerisinde ek ödenek talepleri gelir. 
Bütçe bir tahmin silsilesi olduğuna göre, sene 
için gelen ek ödenek taleplerimin tüm bütçeye 
olan oranını alıp yanılma payını hesabetmek 
lâzımdır. Eğer buradaki hata payı, biraz evvel 
beyanda bulunan muhterem senatörün ifade et
tiği gibi, yüksekse kendilerine iştirak ederimi 
Ancak, hata payının fevkalâde hâdiselere rağ
men yüksek olmadığım huzurunuzda tescil et
mek isterim. Fevkalâde hâdiselerden kastim, 
1970 bütçesi dolayiisiyle Meclise s'evke'dilmiş 
bulunan, 370 milyon liralık Gediz depremi do
layısiyle âfetler fonuna yardımdır. Huzurunu
za gelen bu tasarı ikinci taşandır. Bu da hay
van hastalığı dolayısiyle ve Meclisin d. :ıa evvel 
çıkartmış bulunduğu bir kanuna istinaden; 
yani istisnai bir vakadır. Bu vesile ile son bir 
notkaya daha temas ederek huzurunuzdan 
ayrılacağım; «niçin daha evvel tasarı Meclise 
sevkedilmemiştir» beyanında bulundular. Mec
lislerin tatil de olması sebebiyle Meclise sev-
kedilmemiştdr. Tasarı 18 . 11 . 1970 tarihinde 
sevkedilmişİJir. Hürmetle selâmlarım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sedat Çumralı, buyu
run sorunuzu sorunuz, efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sığır vebası 
dolayısiyle Ziraat Vekâletince imha edilen sı
ğırların bedeli bu ek ödenekle tamamen karşı
lanıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Bu ek 
ödenekle tamamen karşılanabilecek değildir, 
efendim. 1971 bütçesi ile de buna ilâve yapı
lacaktır. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — 1970 yılın
da itlaf edilenlerin fonu 1971 yılında mı öde
necektir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Efen
dim, bu huzurunuzda bulunan tasarının müfre
datını isterseniz okuyayım. «İlâç vesaire ile has
talığa karşı tedbir alınması ve tedavi maksadı» 
ile konmuştur. Sığır itlafı maksadiyle konul
muş bulunan ödenek, ayrı bir ek ödenek kanu
nu olarak huzurunuza gelecektir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bir so
rum var efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanı Akçal'm, bütçenin 
uygulanmasında tahminler oranının yüksek ol
madığı ifadesinde verdiği orana Hükümetin, 
Bakanlar Kurulu karariyle her fasıl ve madde
de % 10 nisbetinde tasarruf maksadiyle don
durduğu ödenekler dâhil midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Hesa
bını yapmadığım için muayyen bir niısbet ver
medim. 

Tüm bütçe içerisindeki tahmin hatası nisbe-
tinin bu hususta bir fikir verebilir, dedim. Be
yanım bu şekildedir efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir; teşekkür ederim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanuna bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mına ilişik vetvelde tertip ve miktarları yazılı 
toplam olarak 15 000 000 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Tarım Bakanlığı 
( A l ) 

Eklenen 
Bölüm Lira 

12.000 Personel Giderleri 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 12 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen?... Yok Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

1 BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Ta
rarı açık oylarınıza sunulmuştur. 

Beyaz oy puslası kabulü, kırmızı reddi, ye
şil çekinseri ifade eder. Nezdinde oy puslası ol
mayanlar imzalı, mühürlü oy puslası kullanıp 
burada reyi erinin mahiyetini belirtebilirle!. 

Oy kutuları dolaştırılsın efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Dolaştı
rılınca boş sıralar da rey veriyor. 

BAŞKAN — Oy kutularının dolaştırılmasına 
itiraz vaki olmuştur. 1498 sıra sayılı kanun ta
sarısının oylaması Tüzüğün emri gereğince ad 
okunmak suretiyle yapılacaktır. 

Emekli Sandığı Kanununa ait tasarıya oyla
rını kullanmıyan sayın üyeler?... 

Hitabet kürsüsüne oy kutusu konulsun. 1498 
sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasına 
geçeceğiz, itiraz vâki olduğu için oy kutusu do-
laştırılmıyacaktır. 

İntizarımızın nedeni çıngırak çalıyor üç da
kika süre ile.... 

Emekli Sandığı kanun tasarısına oy puslası 
kıülanmryanar... Oylarını kullanmıyanlar?... 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

1498 sıra sayılı kanun tasarısının oylaması
na geçiyorum. Ad okunacak efendim. Hangi 
harften başlanacağını tâyin ediyorum.... Sayın 
Menteşeoğlu'ndan başlıyoruz. 

(Muğla Üyesi Haldun Menteşeoğlu'ndan baş
lanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — 1498 sıra sayılı kanun tasarısı
na oyunu kullanmıyanlar.. Oylama işlemi, sona 
ermiştir. 

Gelen oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci mad

desinin II işaretli fıkrasına bir (n) bendi ve sö
zü gecen kanuna geçici iki madde eklenmesine 
ve 5434 sayılı Kanunun 23 . 2 . 1965 tarihli ve 

I 545 sayılı Kanunun 5 ncimaddesine eklenen ek 
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maddede değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifinin oylama sonucu : Oylamaya 108 sayın 
üye katılmış, 104 kabul, 4 ret oy kullanılmıştır. 
Kanun teklifi Bütçe Komisyonumuzdan geldiği 
şekilde değişiklikle kabul edilmiştir. Millet Mec
lisine sunulacaktır, efendim. 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi için 
yapılan seçime 84 üye katılmıştır, nisap hâsıl 
olmamıştır. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna üye seçimine keza 84 sayın üye katılmıştır, 
oylama tekrarlanacaktır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Türk Havayollarına dair, yazılı 
soru önergesi ve Ulaştırma Baltanı Orhan Tuğ
rul'un cevabı (7/676) (1) 

14 . 6 , 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5 Nisan 1970 tarihli yazılı soru önergemle 
Türk Havayolları Genel Müdürlüğü ve ona 
bağlı örgütler tarafından iç ve dış hatlarda 
1 Ocak 1965 tarihinden 5 Nisan 1970 tarihine 
kadar, kimlere ne zaman ve ne miktarda beda
va bilet (Pas) tahsis edilmiş olduğunu, bu bilet
lerle kimlerin nereden nereye, ne zaman seya
hat etmiş olduklarını Ulaştırma Bakanından sor
muştum. 

Bakan, 2 . 6 . 1970 gün ve Özel Kalem Mü
dürlüğü 1209 - 1 sayılı cevabında; pas biletle
rinin diğer biletlerle aynı işleme tabi kılınması 
ve istenilen bilgilerin beş yıl gibi uzu bir süreyi 
kapsaması dolayısiyle normal bir süre içerisin
de netice alınması ve istenilen bilgilerin veril
mesinin imkân dâhilinde bulunmadığını, ancak 
müşahhas hâdiseler zikredilmesi halinde ceva-

(1) Soru cevabına ekli cetveller Kanunlar 
Müdürlüğü dosyasındadır. 

1970 Bütçe Kanununa bağlı (Â/l) işaretli 
cetvelin Tanm Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına, 36 sa
yın üye katılmış; 29 kabul, 6 ret, 1 çekinser oy 
kullanılmıştır. Bu oylama sonuçlarında Yüce 
Senatoda müzakere için lüzumlu nisabın bulun
madığı anlaşıldığında, yarın da Birleşik Top
lantı bulunduğundan, 21 Ocak 1971 Perşembe 
günü saat 14,00 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

bin kısa zamanda hazırlanmasının mümkün ola
cağını beyan etmektedir. 

Sorularımın cevapları Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 120 nci maddesinde belirtilen müd
det zarfında verilemiyecekse, bu müddet uza
tılma şekli İçtüzüğün 122 nci maddesinde tes-
bit edilmiştir. 

Soru müessesesi bir soruşturma müessesesi 
olmayıp bir bilgi edinme müessesesi olduğun
dan Bakanın müşahhas hâdiselerin zikrini iste
mesini de yerinde bulmaya imkân yoktur. 

Murakabe görevimi yapabilmem için, Ana
yasanın 88 nci ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 120 nci maddesi gereğince aşağıdaki so
ruların Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını, ikinci kez, saygı ile 
rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Soru : 
1. 1 Ocak 1965 tarihinden 5 Nisan 1970 ta

rihine kadar Türk Havayolları \Genel Müdür
lüğü ve ona bağlı örgütlerce iç ve dış hatlarda 
kimlere, ne zaman ve ne miktarda bedava bilet 
(Pas) verilmiştir? 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 667 — 

file:///Genel


C. Senatosu B : 26 

Soru : 
2. Bu biletlerle kimler, ne zaman nereden 

nereye seyahat etmişlerdir? ' 

Hizmete Özel 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15 .1.1971 

Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 
SHD : 5z-3/HNK-194 

Konu : Ücretsiz biletlerle ilgili 
yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
16 . 6 . 1970 gün ve Gn. Sek. Kanunlar Mü
dürlüğü 10601 - 7/676 - 7659 sayılı yazı. 

b) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
22 . 12 . 1970 gün ve Gn. Sek. Kanunlar Mü
dürlüğü 10601 - 9153 - 7/6766 sayılı yazı. 

c) Ulaştırma Bakanlığı 31 . 12 . 1970 gün 
ve SHD3: 5z - 3 - HNK - 4484 sayılı yazı. 

d) Türk Havayolları A. O. Genel Müdür
lüğü 13 . 1 . 1971 gün ve satış : 38 - 001 - SO -
301306 sayılı yazı ve eki. 

Türk Havayolları Anonim Ortakhğınca üc
retsiz verilen biletlerle alâkalı olarak. Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ta
rafından tevdi olunan yazılı soru önergesi ce
vabı, ilgi - d yazı ile alınmış ve iki dosya halin
de, ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Tuğrul 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova Devlet Üretme 
Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin neden
lerine dair yazdı soru önergesi ve Tarım Bakam 
îlhami Ertem'in cevabı (7/718) 

12 . 11 .1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda sorularıma Sayın Tarım Bakanının 
yazılı olarak cevap vermesine delâletlerinizi arz 
ve istirham ederim. 

Halil özmen 
Kırşehir Senatörü 

Kırşehir ili hudutları içerisinde Tarım Ba
kanlığına bağlı iki tane Üretme Çiftliği vardır. 
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Bunlardan birisi Malya Devlet üretme Çiftliği
dir. Diğeri de Tilkilik Devlet üretme Çiftliği
dir. Her iki çiftlikte mahsûl zamanı gayet iyi 
randıman almaktadırlar. Başındaki idareciler 
gayet çalışkan ve ehliyetli insanlardır. Bu iki 
çiftliğimizde kaliteli tohumluklar vardır. 

Durum böyle olduğu halde, Kırşehir ve il
çelerinde bulunan çiftçilerimize Konya'nın Al
tınova Devlet Üretme Çiftliğinden tohumluk 
tahsis edilmiştir. Çiftçilerimiz Altmova'ya ka
dar uzun yol masrafları verdikten sonra bu to
humlan almaya mecbur olmuşlardır. 

Böyle olunca da, tohumluklar köylümüze 
pahalıya mal olmuştur. Bu husus, Tarım Ba
kanlığı için büyük bir hatadır. 

Gelecek yıl böyle bir hataya düşmemek için 
Tarım Bakanlığı ne gibi tedbirler düşünmekte
dir? 

Bu sorularımıza cevap verilmesini rica ede
rim. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 13.1.1971 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 15/F - 4 

Konu: Sayın Halil öz
men'in önergesi hakkın
da. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 5 . 1 . 1971 gün Kanunlar Müdürlüğü 

9360 - 9260 sayılı yazıları. 
Kırşehir ve ilçelerine Altınova Devlet Üret

me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denleri hakkında Sayın Halil özmen tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi incelendi : 

Devlet Üretme Çiftliklerimiz umumiyetle Or
ta - Anadolu'da toplanmış bulunmaktadır. Çe
şit karışıklığını önlemek maksadiyle çiftliklerde 
mümkün olduğu kadar az çeşit üretimi yapıl
maktadır. 

Bu itibarla Kırşehir ve ilçelerindeki çiftçile
re dağıtılmak üzere tahsis edilen tohumluklar, 
bu çeşitlerin üretildiği Devlet Üretme Çiftlikle
rinden verilmektedir. 

Malya Devlet Üretme Çiftliğinde üretilen 
220/39 çeşidi buğday tohumluğundan, Kırşehir 
ilinin bütün tohumluk ihtiyacı karşılandığı tak
dirde bu çeşitten diğer illerin tohumluk ihtiya
cına cevap verilmesi mümkün olamayacağı gibi 
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Kırşehir'in başka çeşit istiyen bölgelerine uy
gun olan türlerin verilememesi gibi bir durum
la da karşılaşılacaktır. 

Bu itibarla tahsisler; Devlet Üretme Çiftlik
lerinde üretilen tohumluk çeşit ve miktarları ile 
vilâyetlerin ihtiyacı bulunan çeşit ve miktar
lar nazarı itibara alınarak yapıldığından; bü
tün arzuya rağmen bazan bir ilin bütün ihtiya
cının aynı Devlet Üretme Çiftliğinden karşılan
masına imkân bulunamamaktadır. 

Bundan dolayı Kırşehir'in bir. kısım tohum
luk ihtiyacı da zaruri olarak Altınova Çiftliğin
den karşılanmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri bütün Türkiye'nin 
ihtiyaçlarına cevap vermek mecburiyetindedir
ler. Bir çiftliğin üretiminin sadece bir il'e in
hisar ettirilmesi halinde her tide bir çiftlik ku
rulması zarureti doğar ki, buna da lüzum ve im
kân bulunmamaktadır. 

Mamafi, mevcut Devlet Üretme Çiftliklerin
den illere yapılan tohumluk tahsislerinin, müna
kalede zorluklara ve fiyat artışlarına sebeboidu-
duğu nazarı dikkate alınarak son yıllarda söz
leşmeli çiftçilerle işbirliği halinde yürütülen 
programlarla tohumluk üretiminin memleketin 
ekolojik ve coğrafi bölgelerine yayılması çalış
malarına ve uygulanmasına büyük ölçüde geçil
miş bulunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
İlhami Ertem 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Cifesi 
Halil Özmcn'in, Kaman İlçesinin, Ak pınar buca
ğına bağlı Himmetu§ağı ve civarındaki köylere 
dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair, yazılı 
soru önergesi ve Tanın Bakam İlhami Ertem'in 
cevabı (7/719) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Muhterem Makamına 

Aşağıdaki sorularıma Tarnn Bakanının ya
zılı olarak cevap vermesine delâletlerinizi arz ve 
istirham ederim. 

Halil Özmen 
Kırşehir Senatörü 

1. — Kaman İlçesinin, Akpınar bucağına 
bağlı Hinımetuşağı ve civarındaki köylerde, 
köylümüzün çalışkanlığı sayesinde bahçelerine 

ve tarlalarına binlerce aded kavak ve kavsi fi
danı dikilmiştir. 

2. — 2 Haziran 1938 Senato seçimlerinde, her 
türlü mahrumiyetin mevcudolduğu bu köylere 
uğradığını zaman, kayısı ağaçlarının tırtıllar ta
rafından yapraklarının yendiğini, meyvalarınm 
açıkta kaldığını ve ağaçların kurumak üzere 
olduklarını gözlerimle görerek müşahede ettim, 
keza binlerce kavak fidanlarının (kavak böcek
leri) tarafından istilâ edildiğini ve bu fidanla
rın da kurumaya başladıklarım görerek üzül
düm. 

Köylülerden, muhtar ve ihtiyar kurulu üye
lerinden sorduğum zaman zirai mücadele ve zi
raat teknisyenlerinin köylerine hiç gelmedikle
rini ve kendilerine ilâç vermediklerini, ilçeye 
kendileri giderek ilâç ve teknisyen istedikleri 
zaman da Devlet dairesinden kovulduklarım acı 
acı anlattılar. 

3. — Milletçe kalkınmak istiyoruz, kalkına
cağız, büyük dâvamız budur. Köylümüz de bu
na azimlidir. Artık karşımızda eski yıllarda 
olduğu gi'ji bilgisiz ve isteksiz köylümüz yok
tur. 

Onları mücadelelerinde ve kalkınmalarında 
yalnız bırakmamak lâzımdır. Köylümüzün tek
nik bilgi tarafının çok zayıf olduğu hepimizin 
malûmudur. Bu husustaki kusur da bizlere ait 
değildir. Köylümüzün ve çiftçimizin bu konu
larda aydınlatılması şarttır. Köylümüz ve çift
çimiz köylümüzün her sahada müspet ilmin ışı
ğı altında yetiştirilmeli ve eğitilmelidir. 

Mamur ve müreffeh Türkiye ancak o saman 
kurulacaktır. Hesapsız, ölçüsüz, mesnetsiz, ele
mansız bir şekilde kalkınmamıza imkân mev
cut değildir. Hesapsız ve elemansız ve bilgisiz 
çalışmalar fakir kolumuzun ve bütçesi zayıf 
Devletimizin kuvvet ve kudretini boşa çıkar
makta, köylümüzün Devletimize karşı olan bü
yük inancını sarsmaktadır. 

Yolu, okulu, öğretmeni ve suyu bulunmayan, 
köyüne Devletin sağlık memuru ve zirai müca
dele memuru uğramıyan ve mahrumiyet mınta-
kası olan bu köylerimizde kalkınma emarelerini 
görmek ve, beklemek bir hayal mahsulüdür. Ne 
zamanki zirai mücadele memuru masa başın
dan ayrılarak köye gider ve köylü ile beraber 
çalışır ve ona yol gösterirse o zaman Türkiye'
nin işleri ileri gidecektir. Bu hususta köylümü-
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zün yüzünün gülmesi ve kendisinin bilgi sahibi 
olarak kendi fidanını kendisinin ilaçlaması 
için Tarım Bakanımız ne gibi tedbirler almak
tadır? gelecek yıllarda bu acı manzarayı gör
memek için hangi elemanları yetiştirmiştir? 

T. C. 13 . 1 . 1971 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 14/F - 3 
Konu : Sayın Halil 
özmen'in önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 4 . 1 . 1971 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/719 - 9386/9261 sayılı yazıları: 

Kaman ilçesi - Akpınar bucağıma bağlı Him-
metuşağı ve civarındaki köylerin ağaçlarında 
1968 yılında görülen hastalıklar hakkında, Sa
yın Halil özmen'in Bakanlığımıza tevcih et
miş olduğu önergesi tetkik edildi. 

Zirai ürünlere arız olan yüzlerce çeşit zarar
lı ve hastalıklara karşı tamamen Devletçe mü
cadele yapılmasının mümkün olmadığı malûm
larıdır. Devlet ancak, çiftçi tarafından başarıl
masına imkân olmıyan ve geniş epidemi göste
ren zararlı ve hastalıklarla mücadele yapmak
tadır. Diğer konularda ise müstahsıla teşkilâ-
tımızca teknik bilgi, organizasyon, ilâç ve alet 
yardımı sağlanmaktadır ki, bu suretle çiftçile
rimiz mücadeleyi kendisi yapar hale getirilmek
tedir, müstahsilin yapacağı mücadele için lüzum
lu ilâç ve aletleri kolaylıkla temini bakımından 
ayrıca çeşitli kredi imkânları da sağlanmış bu
lunmaktadır. 

1968 yılında Kaman ilçesi Akpınar Buca
ğına bağlı Himmetuşağı ve civar köylerine teş-
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j kilât elemanlarımızın hiç uğramadığı ve gerek-
I li zirai mücadelenin yapılmadığı ifade edil

mekte ise de; 1968 yılında Kaman ilçesi Akpı
nar bucağına bağlı Merkez, Erdenek, Boyalı, 

I Pekmezci, Köşker, Develi, isahocalı köylerine 
i sadece mücadele işleri ile ilgili olarak 38 defa 

ve Himmetuşağı köyüne 7 defa gidilerek ağ 
ı kurduna karşı 7 460 kaysı ağacı ilaçlanmış, 

3 260 Dekar sahada yabani ot, 600 dekar saha
da kımıl, 300 dekar sahada fare mücadelesi ya
pılmış, sürme hastalığına karşı da 80 ton buğ
day ilâçlanmıştır. 

I 1969 yılında bu köylerde 30 000 dekar sa
hada fare, 3 630 dekar sahada kımıl ve bamlbul, 
10 730 dekar sahada yabani ot ve 8 500 dekar 
sahada bağ mücadelesi yapılmış ve 4 361 ton 
hububat tohumluğu sürme hastalığına karşı 
ilaçlanmış, ayrıca teşkilâtımızın kontrolü altın
da 84 000, meyva ağacının müstahsüca mücade
leye tabi tutulması programlanıp tahakkuk etti
rilmiştir. 

Himmetuşağı ve civarında bulunan köyle
rin tarım arazileri içerisindeki kavaklarda gö-

I rülen başarenin tespiti ile alınması gerek! ted-
I birler için mahalline bir mütehassıs heyet gön

derilmiş ve tahribatın ağaçları Öldürecek du
rumda olmadıkları, kavakların kurumadığı, 
ağaçların yapraklarına zarar vermedikleri an
laşılmış ve bunlarla yapılacak mücadele de 
köylülere öğretilmiştir. 

Genç kavaklarda görülen cüzi kurumların 
ise keçi ve benzeri kemirici hayvanların ısır
malarından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakamı 

I ilhami Ertem 

— 670 — 



C. Senatosu B : 26 19 . 1 . 1971 O : 2 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (n) bendi 
ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklenme sine ve 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 tarihli ve 

545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile eklenen Ek Maddede değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Cehalettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet GüW 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

(Teklifin kanunlaşmas] 
Üye sayısı : 3 83 

Oy verenler : 108 
Kabul edenler : 104 

Reddedenler : I-
Çekinserler : 0 

Oya kp+ılmıyt iril ar : 73 
A(̂ XY. üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah.it Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
C'?er Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deiıveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Sedat Çutur alı 

L kabul edilmiştir.) 

Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

İMARDIN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Kara öz 

MUŞ 
İs<r.. /lisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhc. Ün Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE. 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
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SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Rsfet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdü ek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yrrr!aküler 
(İÂ.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ün aldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğıv. iekata 
Turgut Cebe 

Nurettin Erfcürk 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğiu 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 

Kasım Gülek 

Ragıp Üner 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğhı 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Lûtfi Aka dh 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğh 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
MANİSA 1 

Doğan Barutçuoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
Mansur Uln*oy j 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 
(i.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

[Açık ih 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

İSTANBUL 1 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan I 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğhı 1 
(X Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay I 
Mehmet Hazer I 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı | 

[ SAMSUN 1 
H. Enver Işıklar 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
1 Hüseyin Öztürk 

lelikler] 
1 
1 

» f c II • 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt 'çoğunluk 'sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 36 
Kabul edeıûıer : 29 

Reddedenler : 6 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 145 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

AJi Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri D emir el 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Halûk Berkol j 

İZMİR l £ J l r l X İ . V 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydmer 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLE 

Zerin Tüzün 

[Çekinser] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

1 Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

I (i. A.) 
— 6 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 
(Bşk. V.) 

, ANKARA 
1 Hıfzı Oğuz Bekata 



Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Saıiıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 
Alâeddin Yılmaztiirk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt a n 
Ziya. Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 
(B.) 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ ' 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
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Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Ha tun oğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuza.1 
GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Ta tip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
0. Zeki Gümûşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. A.) 

KARS 
Sırrı At a lav 
Y. Ziya Ayrım 
(i. Â) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

[Açılc üj 
Eskişehir 
Sivas 

Yekun 

— 6 
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Sami Turan 1 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpoiat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal i 

SAKARYA j 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT j 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP î 
Nâzım Inebeyli 

/elikler} 
1. 
1 

2 
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SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 
(Bşk.V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
ili Altuntaş 
Zihni Betii 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

26 NOI BİRLEŞİM 

19 . 1 . 1971 Salı 

iSaaıt : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Tayfur Sökmen'e izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/961) 

2. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının, asayiş ve 
anarşist eylemler konuşumda bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, araştırma, sözlü ve yazılı soru 
önergelerinin Resmî Gazete'de yayınlanması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu (6/558) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
"Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız .Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
KSfat Öztürkçine'nin, İsıtanlbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
d a r Tunçkanat'ın, 21 Ekim 1970 tarihinde 

Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Lisesine da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/553) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Özltürikçine'niın, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı hü
kümlerine dair Adalet Maliye ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu ('6/5'54) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Tilkilik Devlet Üretme Çiftliği 
ve Malatya Devleit Üretme Çiftliğinin orman ve 
ziraat fakülteleri haline getirilmesine dair Ta
rım ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü soru
su. (6/522) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ilinim merkez ilçesine 
bağlı Boztepe kasalbasiffua açılan ortaokula dair 
Millî Eğitim Bakanından Sözlü sorusu. (6/525) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta İlçesi Göçeri Kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
lkanından sözlü sorusu. (6/555) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nei 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı: 1441) (Da
ğıtana tarihi: 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu A Tıkara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasaıma 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı: 1443) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Eeıisliği sıfatı ile 'Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) 
(S. Sayısı : 1474) (Dağıtma tarihi : 24.11.1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma tarihi : 
24 . 11 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mıntakalannda vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalannda vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlannın TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olaylan ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, s<on beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

X17. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Baikaınlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/403; Cumhuriyet Senatosu 1/1148) (S.. 
Sayısı : 1498) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1971) 

X 18. — Devlet Hava Meydanılan İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cetvellerimde deği-



siklik yapılması hakkımda kanuın tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/376; Cumhuriyet Senatosu 1/1147) (S. 
Sayısı : 1499) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1971) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(MİLİet Meclisi 1/404; Cumhuriyet Senatosu 
1/1146) (S. Sayısı : 1500) (Dağıtma tarihi : 
4 . 1 . 1971) 

X 20. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirlkelâmoğlu'num, Cumhuriyet Senatosu 
1970 yılı Bütçesinin (A/ l ) ve (R) işaretli cet
vellerinde dağişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/418; Cumhuriyet Senatosu 2/301) 
(S. Sayısı : 1501) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1 9 7 1 ) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, Bölgelerarasmda artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı

zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1A20; 
Cumhuriyet Senatosu 1/H143) (S. Sayısı : 1478) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 
31 . 1 . 1971) 

X 2. — 30 Mart 196S tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumlhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan meltni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senato
su 1/1145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 31 . 1 . 1971) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin n işaretli fıkrasına bir (N) (ben
di ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/145; Cumhu
riyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Dağıt
ma tarihi : 7.12.1970) (Bitiş tarihi : 31.1.1971) 





Toplantı : 10 1 Jt%f\ 
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T. C. Emekli Sandığı KaKur-ısrn 12 nci maddesinin ( I I ) işaretli 
fıkrasına bir (N) bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair kanun teklif ir? n Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşle? ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /145 ; 
Cumhuriyet Senatosu 2 

(Kot : Millet Meclisi S. Sayısı : 220) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10. 8 . 1970 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 516 
OUMHUBİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 31 . 7 . 1970 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle -görüşüle
rek isari oy ile kabul edilen, T. C, !EmekIi Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II işaratli 
fıkrasına bir (N) bendi ve s'ösü 'geçen kanuna geçici iki madds eklenmesine dair kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbey/li 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 15 . 12 . 1969 tarihinde, Başkanlıkça İlk Komisyona harede edilmiş ve Genci 
Kurulun 31 . 7 . 1970 tarihli 137 nci Birleşimi .ide öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 220) 

Müddet : 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu ->0 gün 
Bütçe ve Plân Komisyonu o0 gün 
Genel Kurul .30 gün 

I inli ve iktisadi işle: Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 18 . 11 . 1970 
Esas Ne: 2/300 

Kayıl No : 8 
Cumhuriyet Sen?.tosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 31 . 7 . 1970 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy ile kakül edilen T. C. Erkekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin TT küvet d fıkras-na 
kir (N) bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifi, Komky;.ru
muzun 17 . 11 , 1970 tarihli top lan t ında ilgili Hükümet temsilcisinin de iştiraki ile tetkik vr 1 kl-
zakere edildi. 

5-io-i saydı Emekli Sandığı Kanununun gayesi kamu hizmeti görenlerin içtimai bir sigorta ve 
mânevi güven içinde bulundurulmalarını sağlamaktan ibarettir, fakat doğrudan doğruya seçimle 
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iş başına gelen ve kamu görevi yapan belediye başkanları, evvelce emekliliği icabettimı bir hiz
mette bulunmadıkları için sosyal bir sigorta olan Emekli Sandığı Kanunundan faydalanamamak
tadırlar. 

Kanunim gerekçesinden ve ilgili Hükümet temsilcisinin tamamlayıcı bilgilerinden mezkûr ka
nun teklifinin 'bu adaletsizliği kaldıracağı ve sosyal güvenliği temin edeceği anlaşılarak, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmek üzere Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen kabulüne karar ve
rilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere. Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu Raporda Başkan ve Sözcü Kâtip 

Balıkesir İzmir Çanakkale Gaziantep 
Mehmet Güler Nazif Çağatay Ziya Termen İbrahim Terfik Kutlar 

İSî&nibul 
Halûk Berkol 

Konya 
Mehmet Varışlı 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Afyon Ka,raihİ3ar 
M. Kâzım Karaağaçlı 

Erzincan 
Fehmi Bay soy 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcah 

TunceH'i 
Arslan Bora 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/300 
Karar No. : 87 

24 . 11 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 31 . 7 . 1970 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II işaretli fıkra
sına bir (N) bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifi, Ko
misyonumuzun 24 Kasım 1970 tarihli 24 neü Birleşiminde, ilgili Maliye Bakanlığı ve T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, emekliliğe tabi görevlerde bulunmadan illerin daimî komisyon üyeli
ğine seçilenlerle, emeklilikle veya sosyal sigortalarla ilgilenmeden belediye başkanlığına veya 
Parlâmento üyeliğine seçilenlerin, 5434 sayılı Kanunla tanınan haklardan yararlanmalarını öngör
mektedir. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasının (e) ve 
(ı) bendleri ile, emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra iller daimî komisyon 
üyeliğine, belediye başkanlığına veya Parlâmento üyeliğine seçilenlerin T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilmeleri sağlanmış; ancak, emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan mezkûr 
görevlere seçilenler bu hükmün dışında kalmışlardır. 

5434 sayılı Kanunun tedvin gayesine de aykırı bulunan bu farklılığı gidermek ve aynı kamu 
hizmetini gören kişiler arasında eşitlik sağlamak üzere hazırlanmış bulunan teklif, Komisyonu
muzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Komisyonumuzca yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar : 
1. Millet Meclisi metninin başlığı, Komisyonumuzca eklenen 2 nci maddeyi de ihtiva edecek 

şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
2. 1 nci maddede yazılı «(N) bendi» ibareleri, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki sı

ralamaya uygun olarak «(n) bendi» şeklinde değiştirilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1480) 
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3. 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ek 26 . 2 . 1970 tarihli ve 1238 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesi ile, borçlandırılmak suretiyle sayılacak hizmet süresi 15 yıl olarak kabul edildiğin
den, genellik ve eşitlik prensipleri dikkate alınarak Millet Meclisi metnine Komisyonumuzca ek
lenen 2 nci madde ile, bu hüküm bütün iştirakçilere teşmil edilmiştir. 

4. Geçici 1 nci madde Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek, 5434 sayılı Kanuna tabi yasa
ma organı üyeleri ile bu kanundan yararlanacak üyeler arasında, uygulama yönünden eşitlik sağ
lanmıştır. 

5. Geçici 2 nci maddedeki, bu kanun teklifi ile 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesine eklen
mesi öngörülen (n) bendine yapılan atıf, daha önce 1 nci madde ile temin edilmiş bulunduğun
dan, mükerrerliği önlemek bakımından metinden çıkarılmıştır. 

6. Millet Meclisi metninin 2 nci ve 3 ncü maddeleri, 3 ncü ve 4 ncü maddeler olarak ve redak
siyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ived likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu raporda Başkan ve 

Sözcü Kâtip 
Uşak Konya Ankara Aydın 

M. F. Atayurt O. N. Canpolat İ. Yetiş İ. C. Ege 

Kütahya Manisa Maraş Tabiî Üye 
İ. E.Erdinç O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük S. Özgür 

Trabzon Urfa 
.1. <Şy. Ağanoğhı t. E. Karalcapıcı 
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Millet MeclVu'n Kabul 
Ettiği iletin 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 nci maddesinin II işa
retli fıkrasına bir (X) bendi ve 
sözü (/ecen kanuna geçici iki 
madde eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 5134 sayılı 
T. (.'. Emekli Sandığı Kanunu
nun «sandıkran faydalanacak
lar» hakkındaki 12 nci madde
sine aşağıdaki (X) bendi ek
lenin iştir. 

(X) Emekliliğe tabi gö
revlerde bulunmadan illerin 
daimî komisyon üyeliğine se
çilenlerle, Emeklilikle veya 
Sosyal Sigortalarla ilgilenme
den belediye başkanlığına veya 
Parlâmento üyeliğine seçilen
ler, seçimlerden itibaren 6 ay 
içinde yazı ile Sandığa müra
caat ederek emeklilikle ilgilen
melerini istedikleri ve emekli 
keseneklerini ödedikleri tak
dirde. kesenek kardık lar ı da 
ilgili kurumlardan alınmak su
ret ivle. 

Malî V3 İktisadi İşler 
KGm:S'702FjJi!t:n 'k:sû'il ettiği 

niştin 

T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 1.2 nci maddesinin II işa
retli fıkrasına bir (X) bendi ve 
sözü geçen kanuna geçici ilci 
m.n.dde eklenmesine dair kanun 

.MADDE 1. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 1 imi madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEC/ICI MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rikte 1 nci maddede yazılı gö
revlerde bulunanlarla bu görev
lerden ayrılıp, emeklilikle ilgili 
başka görevlere geçmiş olan-

Bütçe va Plân Komisyommun 
kabul ettiği metin 

0154 saydı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci madde
sini}: II işaretli f'iknasına bir (31) 
bendi re sözü geçen kanuna ge-

) cici iki madde ekler.meşine ve 
5134 sağdı Kanuna 23 . 2 . 1965 
taritdi ve 545 sayılı Kanunu ~n 
5 nci maddesi ile eklenen Ek 
jladdede değişildik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanunn-
nnu «sandıktan faydalanacak
lar» ha.kkındaki 12 nci madde
sine aşağıda.ki (n) bendi eklen
miştir : 

n) Emekliliğe tabi görev
lerde bulunmadan illerin daimî 
kemisyon üyeliğine seçilenlerle, 
emeklilikle veya Sceyal Sigorta-
iaiaria ilgilenmeden belediye 
başkanlığına veya Parlâmento 
üyeliğine seçilenler, seçimler
den itibaren 6 ay içinde yazı ile 
Sandıem müracaat ederek 

1 1 1 • 1 , , * 
1 ( j. ± U ] > 

•i- ' 1 ı -. T 1 -

te ı 1 v i1 ı ı 

ı ı o A l e l i ] , b (iı v 

ıı t "• 1 1 1 ı 1 "* ı U 
1 i n t 

v 'Obl _ — "4j' . : b 
i 5 2 ı % : + ıhk \ 

41 m Ac n ııu ~> ı ı m ı L 
I 
İ de..,i ılt tkleıun Ek Maddede 

yamlı ,10) yıllık sn re. (15) yıla 
çıkarılmıştır. 

EE',E İ MÖ DDE 1. — Mil- j a v •• m _ e i J i J m 

lar, sozu gecen o—l -

hizmetlerini 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 

1 t M< eıAi (T ıi' 1 Kurulunca Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
kaimi edilen Geçici madde 1 tarihte 1 nci maddede yazılı ge-

| aynen İmenl edilmiştir. revlerde bulunanlarla, bu gö
revlerden ayrılıp emeklilikle ii-
ü'iii görevlere geçmiş olanların, 
sö:ıü geçen görevlerdeki hizmet 
süreleri, 5434 sayılı Kanuna ek 
23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sa-

C. Senatosu S. Sayısı : 1480; 
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Mıillot Meclisinin Kabul 
Ettiği Metin 

23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sa
yılı Kanun esaslarına göre 
borçlanmak suretiyle emeklilik 
sürelerine eklenmesini istiye-
bilirler. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

GE-ÇİOİ MADDE 2. — Du
rumları, 5434 sayılı Kanunun 
12 nei maddesinin (II) işaretli 
fıkrasına 5951 sayılı Kanunla 
eklenen (L) ve bu kanunla ek
lenen (N) bencileri şümulüne 
girenlerle, Kurucu Meclis Üye
liğinde bulunmuş olanlardan 
halen emeklilik hakkı tanınan 
görevlerde veya T. B. M. M. 
üyeliğinde bulunanlardan; ta
nınan altı aylık süre içinde mü-
eaat etmemiş olanlar için bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren yeniden bir yıl
lık süre tanınmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen Geçici madde 2 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

yılı Kanun esaslarına güre 
borçlandırılmak suretiyle 
emekliliklerinde fiilî hizmet 
olarak sayılır. 

b) Halen yasama organı 
üyeliğinde bulunanlardan 1 nci 
maddede yazılı süre içinde yazı 
ile müracaat edeceklerin, yasa
ma organı üyeliğinde geçen sü
releri için 1046 sayılı Kanun 
hükümleri de nazara alınmak 
suretiyle tesbit edilecek emekli 
keseneğine esas derece tutarları 
üzerinden o tarihlerde kesil
mesi gereken emeklilik kese
nekleri hesaplanarak adlarına 
borç kaydedilir ve ödeneklerin
den 12 eşit taksitte tahsil edile
rek T. C. Emekli Sandığına 
gönderilir. 

Bunların emeklilik kesenek 
karşılıkları kurumca toptan 
T. C. Emekli Sandığına ödenir. 
(31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sa
yılı Kanunun Ek Geçici 34 ncü 
'maddesi hükmü saklıdır.) 

GEÇİOİ MADDE 2. — Du
rumları, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin II işaretli 
fıkrasına 5951 sayılı Kanunla 
eklenen (1) bendi şümulüne gi
renlerle, Kurucu Meclis üyeli
ğinde bulunmuş 'olanlardan ha
len emeklilik hakkı tanınan gö
revlerde veya T. B. M. M. üyeli
ğinde bulunanlardan; tanınan 
altı aylık süre içinde müra
caat etmemiş olanlar için bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren yeniden bir yıl
lık süre tanınmıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1480) 
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Millet Meclisinin Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Oenel Kurulunca kabul edilen 
2 nei madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ııcü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1480) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/403; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1148) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 12 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1097/8437 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 11 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «1970 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Ta
rım Bakanlığı, kısmında değişiklik yapılması hakkında kamun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel
ler ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

(A/ l ) 

Tarım Bakanlığı 

.Bölüm Madde Eklenen 

12.000 
12.000 
13.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 

12.282 
12.911 
13.352 
14.821 
14.822 
14.823 
14.826 

450 000' 
400 000 

12 500 000 
100 OOO 
800 000 
700 000 
50 000 

Tarımsal mücadelenin zamanında yapılabilmesi için ihtiyacı bulu
nan ve karşılığı bütçe tasarruflarından temin edilmek üzere, 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmının ilgili tertiplerine hizalarında gösterilen (miktarların ödeneiv 
kaydedilmesi, 6813 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
24 . 10 . 1970 tarih ve 7/1505 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle adı 
geçen Bakanlık cari yıl bütçesinin bu cetvelde gösterilen tertipleri
ne ödenek kaydedilmiştir. 
6813 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde T. B. M. Meclisinin ilk top
lantısını takibeden 10 gün içinde tetkikine sunulmak üzere ödenek 
kaydedilen cem'an 15 milyon liralık ödeneğin kanunlaşabilmesi için 
bu kanun tasarısının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Mezkûr ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır, 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/403 
Karar No. : 76 

28 . 12 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetldki hususu komisyonumuza havale buy unvan «1970 yılı Bütee kanununa bağlı (.A/l) işa
retli cetyelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», ilgili hü
kümet temsilcilerinin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tarımsal mücadelenin zamanında yapılabilmelini tcmhıeıı ve karşılığı yıl içinde yapılacak ta
sarruflarla temin edilmek suretiyle. Tarım Bakanlığı 1970-yılı bütçe kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin 12.000 nci bölümün 12,282 nei maddesi -.e (450000). 12.911 nci maddesine (400000). 
13.000 nci bölümün 13.352 nci maddesine (.12 500 000). 14.000 nci bölümün 14.821 nci maddesine 
(100 000). 14.822 nci maddesine '800 000). 11.821 ncü maddesine (700 000) ve 14.826 neı madde
sine (50 000) lira olmak üzere toplam <ı5 000 030) İh'a ek ödenek verilmesini öngöm-n tasarı ve 
tasarıya bağlı cetvel, üzerinde vâki görüşmeleri müteakip aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akça! 

Ankara 
H. Balan 

Balıkesir 
C. Bil gel an 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Tokat 
î. E. Balcı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
A. Yalçın 

Corum 
A. Top çuhası 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. Vzuner 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Yorulmaz 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur 

II. O rai 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Manisa 
II. Okçu 

Sakarya, 
N. Bay ar 

T rfa 
/. E. Karakapıcı 

Adıyaman 
Söz hakkım mahfuzdur 

Y. Z. Yılmaz 

Ankara 
t. Yetiş 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İzmir 
.1. N. Erdem 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Ertem 

Samsun 
İ. Kılıç 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

C. Senatosu S. Savası : 1498 t̂ 
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HÜKÜMET TASARISI 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağılı (A/ l ) işaretli 
cetvelin Tarım Bakaınlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mına ilişik cetvelde tertip ve miktarları yazılı 
toplam olarak 15 000 000 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
T. Z. Önder 

içişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

28 . 11 . 1970 

Devlet Bakanı 
/ / . Dinçer 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin Tarım Bakaınlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —. Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tanm Bakanı 
/ . Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı V. 
S. Kılıç 

imar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
II. Özalp 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turİ2an ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Köy işleri Bakanı 
T. Kapantı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetvel) 

Tarım Bakanlığı 

(A/ l ) 
Eklenen 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 850 000 

Ücretler 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 

12.282 Tarımsal mücadele işleri, genel idare ve kurumları işçi ücretleri 450 000 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12.9.11 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları geçici görev yolluğu 400 000 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 12 500 000 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Sağlık, araç, gereç re ilâç alımları ve giderleri 

13.352 Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 12 500 000 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 650 000 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Tarımsal mücadele giderleri 

14.821 Büro giderleri 100 000 
14.822 Ulaştırma giderleri 800 000 
14.823 Taşıt işletme ve onarma giderleri 700 000 
14.826 Malzeme alım ve giderleri 50 000 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Genel toplam 15 000 000 

O. Senatosu ; S. Sayısı : 1498) 


