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CUMHURİYET SENATOSU 
U T A N A K D E R G İ S İ 

40 ncı Birleşim 

,16.2.1971 Salı 

İçindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
4:5 

5:6 

3. — YOKLAMA 0,7 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 7 

1. — Kars Üyesi Sim Atalay'ın, mem
lekette cereyan eden son olayların, iktida
rın temel değişikliği yapacak yerde vatan
daşı hür düşünceye karşı silahlanmaya 
daveti ile başladığına, Kırıkkale'ye giden 
oğlu ile yeğeninin dövüldüğüne dair de
meci 7:11 

2. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun, Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın oğ
lunun ve yeğeninin dövülmesi olayına dair 
demeci 11:14 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım 
Gülek'in, yurtta meydana gelen aşırı hare
ketlere ve bu gibi olayları halletmenin 
ilk adımının gençliği politika dışında tut
mak olacağına dair demeci 14:15 

4. — Tabu Üye Suphi Karaman'in, Par-

Sayfa 
lâmentoya sunulan emeklilik tasarısının 
1101 sayılı Kanun esaslarını bozduğuna 
dair demeci 15:16 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 10,39 

1. — 2 . 2 . 1970 günlü 1219 sayılı Ka
nunun, birinci ve ikinci maddelerinin, ilke 
bakımından Anayasaya aykırı olduğun
dan, üçüncü ve dördüncü maddelerinin ise 
44 sayılı Kanunun 28 nci maddesi uyarın
ca iptaline karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi tezkeresi (3/997) 16 

2. — Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'
ın, 28 . 1 . 1971 tarihinde Yeni Türkiye 
Partisinden istifa ettiğine dair önergesi 16:17 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hıf
zı Oğuz Bekata, Muzaffer Yurdakuler, 
Akif Tekin, îlyas Karaöz ve Arslan Bora'-
ya izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/905, 968, 
972, 975, 976) 17 

4. — îki aydan fazla izin alan Cumhu
riyet Senatosu Antalya Üyesi Akif Te-
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Sayfa 
kin'e tahsisatının verilebilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/973) ' 17 

5. — 30.5 milyon dolarlık Türk - Ame
rikan Kredi Anlaşması hakkındaki Araş
tırma Komisyonunun görev süresinin bir 
ay daha uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi 17:18 

6. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin sermayelerinin artırılması hakkında
ki kanun tasarısının, havale edildiği ko
misyonlardan kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in önergesi 18 

7. — Genel Kurul çalışma saatinin 14,00 
olarak tesbiti müspet netice vermediğin
den, bunun saat 15,00 olarak kararlaştı
rılmasını istiyen Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın önergesi 39 

6. _ SEÇİMLER 18 
A — Komisyonlara üye seçimi 18 
1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar

ma Komisyonu ile Dilekçe Karma Komis
yonuna üye seçimi 18 

Sayfa 
7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 18,39 
1. — Devlet iç istikraz tahvillerine uy

gulanacak faiz hadlerini tesbit ve gerekti
ğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/407; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1172) (S. Sayısı : 
1510) 18:39,39:41 

8. _ SORULAR VE CEVAPLAR 41 
B — Yazılı sorular ve cevapları 41 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Zerin Tuzun'ün, Din eğitimi yapan 
kurumlara dair, yazılı soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un ceva
bı (7/706) " 41:42 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, Hürriyet Gazetesi
nin 13 Kasım 1970 tarihli nüshasında neş
redilen bir fotoğrafa dair, yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğ-
iu'nun cevabı (7/711) 42:43 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Kars Üyesi Sırrı Atalay, memlekette cereyan 
eden son olayların, iktidarın temel değişikliği 
yapacak yerde vatandaşı hür düşünceye karşı 
silahlanmaya daveti ile başladığını, Anayasa 
müesseselerini yargı organları kararma dayan
madan itham eden bir iktidarın meşruiyetini 
kaybetmiş olduğunu, vatandaşa hakikati anlat
mak üzere köylere giden gençlerin içeri alın
mamasını tamim ettiğini, Kırıkkale'ye giden oğ
lu ile yeğeninin dövüldüğünü beyanla bu kötü 
yönetimin memleketin basma bir felâket getire
ceğini söyledi. 

içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Kars 
Üyesi Sırrı Atalay'ın oğlunun ve yeğeninin dö
vülmesi olayını Bakanlığa gelen kaymakamlık 

yazısından okuyarak sanıkların yakalandığını 
ve işin mahkemeye intikal ettiğini ve bir yerde 
suç işlenmesinin kanunların tatbik edilmediğine 
delil oîamıyacağmı, Adalet Partisinin millî ira
de ve Parlâmentonun güveni ile iş başında bu
lunduğunu, şahsi olaylar ve görüşlere dayana
rak iktidarın meşruiyetini kaybettiği iddiasının 
hiçbir memlekette görülmediğini, TET nin 
özerkliği yanlış istikamette kullanması sebebiy
le onu Devlet radyosu haline getirmek için ge
rekli tasarının getirileceğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, Kasım Gülek, yurt
ta meydana gelen aşırı hareketlere temasla, bu 
gibi olayları halletmenin ilk adımının gençliği 
politika dışında tutmak olacağını, politikanın 
millet için olması ve partilerin bunun idraki 
içine girmeleri gerektiğini belirtti. 

4 — 
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Tabî Üye Suphi Karaman, Parlâmentoya su
nulan emeklilik tasarısının 1101 sayılı Kanun 
esaslarını bozduğunu, bunun ıslâhı gerektiğini 
ifade etti. 

2 . 2 . 1970 günlü 1219 sayılı Kanunun, bi
rinci ve iiknci maddelerinin, ilke bakımından 
Anayasaya aykırı olduğundan, üçüncü ve dör
düncü maddelerinin ise 44 sayılı Kanunun 
28 nci maddesi uyarınca iptaline karar verildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın 28.1.1971 
tarihinde Yeni Türkiye Partisinden istifa etti
ğine dair yazısı okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuryet Senatosu üyelerinden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi okun
du ve izinler kabul olundu. 

iki aydan fazla izin alan Antalya Üyesi 
Akif Tekin'e tahsisatının verilmesine karar itti
hazına dair Başkanlık tezkeresi okundu ve ka
bul edildi. 

30.5 milyon dolarlık Türk - Amerikan kredi 
anlaşması hakkındaki Araştırma Komisyonunun 
görev süresinin bir ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve kabul 
olundu. 

Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin serma.-

Teklif 
1. — 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince reddolunan metni (Mil
let Meclisi 2/190, Cumhuriyet Senatosu 2/304), 
(Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

Raporlar 

2. — Devlet iç istikraz tahvillerine uygula
nacak faiz hadlerini te&bit ve gerektiğinde ik
ramiye keşideleri tertibi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/407, C. Senatosu 1/1172) (S. Sayısı: 1510) 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
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yelerinin artırılması hakkındaki kanun tasarısı
nın, havale edildiği komisyonlardan kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Ma
liye Bakanı Mesut Erez'in önergesi okundu ve 
kabul edildi. 

Devlet iç istikraz tahvillerine uygulanacak 
faiz hadleri hakkında kanun tasarısı üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi 
için yapılan oylamada salt çoğunluk sağlana
madı. 

Genel Kurul çalışma saatinin 14,000 olarak 
tesbiti müspet netice vermediğinden, bunun sa
at 15,000 olarak kararlaştırılmasını îstiyen Eski
şehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

17 Şubat 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18,25 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı Mumcuoğlu Zerin Tuzun 

Kâtip 
Mardin 

Abdiilkerim Saraçoğlu 

sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/426, C. Senatosu 1/1175) (S. Sayısı: 
1511) 

| 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
! Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
! değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
j Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
I 1/429, C. Senatosu 1/1174) (S. Sayısı: 1512) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
velleride değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 

! Meclisi 1/423, C. Senatosu 1/1176) (S. Sayısı: 
| 1513) 

6. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 

j Meclisi 1/422, C. Senatosu 1/1177) (S. Sayısı: 
' 1514) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

i 
i 

I 



O. Senatosu B : 40 
7. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/421, C. Senatosu 
1/1178) (S. Sayısı: 1518) 
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8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/420, C. Senatosu 1/1179) (S. Sayısı: 
1516) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Zerin TüZün (Cumhurbaşkanınca S. ü.), Orhan Kürümoğlu (Bitlis) 

BAŞKAN' — 40 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayımız yoktur. Yeter 

sayı sağlanması ihtimaline binaen saat 15,00 te 
toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 14,05 



0. Senatosu B : 40 16 . 2 . 1971 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Afbdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşlar lüt

fen işaret buyursunlar, efendim. 
Çoğunluğumuz vardır, görülmelere başlıyo

ruz efendim. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYUEVUER 

1. — Kars Üyesi Sim Atalay'm, memlekette 
cereyan eden son olayların, İktidarın temel de
ğişikliği yapacak yerde vatandaşı hür düşünceye 
karşı silahlanmaya daveti ile başladığına, Kırık
kale'ye giden oğlu ile yeğeninin dövüldüğüne 
dair demeci 

BAŞKAN — Üç gündem dışı konuşma iste
ği vardır. Birincisi, 11 Şubat 1971 de Sayın Sırrı 
Atalay'm; ikincisi, Sayın Kasım G-ülek'in; üçün
cüsü, Sayın Suphi Karaman'ın. 

Sayın Sırrı Atalay, 11 Şubat tarihi önerge
nizi değiştiriyormusunuz yoksa geri mi alıyor
sunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) —- Değiştiriyo
rum. 

BAŞKAN — Değiştiriyorsunuz. Son siyasi 
gelişme ve olaylar hakkında gündem dışı söz 
istemişsiniz. Hangi olaylar hakkında Sayın Sim 
Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Son olaylar. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun Sayın Üyeleri; önergemde ifade et
tiğim üzere, son gelişmeler ve son olaylar hak
kında gündem dışı bir konuşma yapmıak istiye-
ceğim. Gerçekten bugün Türkiyenin içinde bu
lunduğu ortam, çeşitli gelişmeler ve olaylar 
yüzünden içte ve dışta, hakkında fala bakılan 
bir ülke haline gelmiş bulunmaktadır, hakkın
da fal açılan bir ülke durumuna gelince; onun 
üzerinde herkesin çok düşünmesi, çok şeyler yap
ması gerekir zanmûdâyım. Bu hususta şüphesiz 

— î 

ki, herkesten çok siyasi iktidarın yönetimi üze
rinde durmak gerekir. Nereden bu çeşitli olay
lara doğru hızla geldik? Bir dönemin ses
siz tahammülünden bir dönemin çeşitli 
tahriklerinden Türkiye'nin bacalarının ateş sar
dığı bir zamana gelmiş bulunuyoruz. Bu zama
nın sorumluluğu içerisinde bugün çeşitli olay
lar oluyor ise, bunların nedenlerini objektif bir 
açıdan araştırır sak, tarihi pek eskiye gitmez. 
Ülkemizde ekonomik sıkıntılar ve malî güçlük
ler başgösterince, 1961 Anayasasının vatandaş
lara verdiği fikirlerin ifadesi, hürriyeti içeri
sinde temel değişiklik yerine miktar ve kalite 
itibariyle düşük ve pahalı olan, batakçılıktan 
gelen bir zihniyet içerisinde bâzı alt yapı hiz
metlerini gören siyasi iktidar ülkenin temel me
selelerine yönelmemiş, temel yapıdaki değişik
likler istiyen insanların karşısına temel değişik
lik hizmetleriyle çıkacak yerde, bu fikir hürri
yeti içerisinde görüşlerin berraklığa ulaşması 
yarışı içerisinde, siyasi iktidar fikirlerin ifadesi, 
hürriyeti karşısına vatandaşı silâhla karşı koy
maya çağrıda bulunmuştur. Hatırlarsınız, Sa
yın Demirel vatandaşın gerektiğinde silâhlan
masını salık vermiş ve bunu meşru saymıştır. 
Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu çık
mazın b a g ı ^ t a ^ 
ülkede Başbakan, üçüncü Mahmut'un, yahut 
ikinci Selim'in, devrindeki Padişah fermanları 
ile kendi memurunu ve kendi otoritesini 'Celâli 
isyanlarında vatandaşa şikayet edercesine, va
tandaşa yönetimin sakat yönlerini söyliyenlerin 



C. Senatosu B : 40 16 . 2 . 197İ Ö : 

karsısında silahlanmayı salık verirse, Devlet 
otoritesi içerisinde ve onun yanında partizanla
rın Devlet otoritesini paylaşmasını hoş görür ve 
bunu tahrik ve teşvik ederse, şüphesiz M, bu 
fırtınaları biçecektir. 

Hatırlarsınız, 1970 yılının Haziran ayı içeri
sinde Yozgat'ta gösteri yapan insanların karşı
sında hakarete mâruz kalan meşru ve millî ör
gütlerin merkezlerinde yapılan aramalarda, ka
nun yetkilerini soranların karşısında Adalet 
Partisi yöneticileri ve Ülkü Ocağı militanları 
Devlet yetkisini kendilerinin kullandığını ve 
haiz olduğunu, aramaları kendi kontrollarında 
yapacaklarını açıkça ifade ederken, Türkiye 
Cumhuriyetinin İçişleri Bakanı memnun ve mes
rur bir çehre içerisinde «hayır» demeyi aklının 
ucundan geçirmiyordu. Elbette ki bu fırtınaları 
sonra biçecekti. 

Kayseri'de TÖS'ün, Anayasanın kendisine 
verdiği imkânlar ve hakları kullanarak, meşru 
ve haklı bir toplantısı oluyor. Tahrik edilmiş 
insanlar tarafından basılan öğretmenler, Kon
go'da dahi maruz kalmıyacakları gayriinsani 
hareketlere maruz kaldığı zaman devrin Başba
kanı ye îçişleri Bakanı bu gayrimeşru saldı
rıları önleme tedbirleri yerine kendi siyasi 
parti örgütlerinin tahrik ettiği, bu Anayasa 
dışı ve bir Türk%ı bir Türkte reva görmiye-
©eği bu zulüm derecesindeki hareketleri tas-
vibedercesine davranışta bulunan içişleri Ba
kanı ile Başbakan, neyi bulacaklardır ve 1970 
ten 1971 e telslim edecekleri Türkiye'yi maz
but ve âdil bir devlet nizamının niteliği ve 
karakteri içinde mi, yoksa herkesin bağırdığı 
nislbette, gücü yetenin, gücü yeteni ezdiği nis-
bet'te ve herkesin ne nislbetete sömürürse, ne 
nisfbette bu memleketin imkânlarını çalar çır
parsa yanma kâr kalabileceği nitelikte bir Tür
kiye'yi mi devredecekti?. Şüphesiz M, ikincisi 
olacaktı, olan da bu ikincisi oldu ve Türkiye 
bugünkü hale geldi. Bir iktidar düşünün ki 
Anayasa kuiTimlarından şekvacı olur, bir iktidar 
düşünün M, Devlet Radyosunu, çoğunluk partisi
nin sözcüleri faurada komünistlikle İtham ederle* 
ve fetvayı kendileri verirler. Burada Adalet 
Partisi adına yapılan konuşmalarda, Devlet 
Radyosunun komünistlik yarışında bulunuldu
ğu ifade edilmiştir. Bir Anayasa kurumunu bu 
derece ağır bir şekilde ithama yer yüzünün 
demokratik bir ülkesinde eşine Taslamazsınız. 

Ama bizim çoğunluk partisi ve siy esi iktidari-
mız bunu yapar. Peki sorun; bir hukuk devleti 
içerisinde bir Anayasa kuruluşu bu şekilde it
ham ediliyor ise, bu müessese aleyhine mahke
melere başvurup hüküm almış mısınız, karar
lar almış misiniz? îtham ediyorsunuz ve bu 
kürsülere getirip bir Anayasa müessesesini bu 
şekilde ağır ithamların altında tutuyorsunuz? 
Hayır; mesele o değildir. Asıl mesele «Vatan 
ocakları» veyahut «Vatan Cephesi» nin her gün 
radyoda üç yaşındaki çocukların kaydını ya
pan yahut vatandaşın mizah zihniyetinin ver
diği kedi ve köpeklerin kaydını salık veren ve 
propagandasını yapan bir Devlet Radyosunun 
özlemi içinderir. Siyasi iktidar şunu düşünü
yor, kendisini iktidarda tutabilmek için, ken
disine hizmet edecek bir radyoyu nasıl getire
bilirim ve bunun için nasıl bir hazırlığı temin 
edebilirim. Bunun için Devlel Radyosunu 
bir Anayasa kuruluşu olarak itham edeceksi
niz. 

Devlet Radyosunda mustarip insanların çi
lesi dile gelir, Devlet Radyosunda gecekondu
da yaşıyan insanın, seçim öncesinde nasıl do
landırıldığı, kendisine, sana şu toprakların na
sıl tapusunu vereceğim denmesinin gerçek hi
kâyeleri anlatılır. Siyasi iktidar bundan rahat
sızdır. Bu gerçeklerden, Türkiye'nin bu gerçek 
oluşlarından mustariptir, siyasi iktidar. Bu 
gerçeklerin ifadesinden, Devlet Radyosundan 
dile gelmesinden mustariptir. Bu gerçeklerin 
Türkiye halkı tarafından öğrenilmesini iste
memektedir. Şüphesiz ki, bütün hışmı ve bütün 
çalımı Devlet Radyosuna karşı olacaktır ve 
Devlet Radyosunu dize getirebilmek için çeşit
li tertiibler aranacaktır ve bu tertiblerin başın
da da, işte görüyor musunuz, Devlet Radyosu 
komünistlik yapıyor, denecektir. Bir Anayasa 
kurumuna bu ciddî, bu ağır, haksız isnatları 
yapan siyasi iktidar meşru bir siyasi iktidar ise, 
haysiyetli bir siyasi iktidar ise, mahkeme 
önüne gider, mahkeme ilâmları ile bu ithamları 
yapabilir. Mahkemeden alınmıyan bir ilâmın 
dışında, bir Anayasa müessesesini bu şekilde 
Mecliste veya Meclis dışında itham eden bir 
siyasi iktidar, meşruiyetini yitirmiş bir siyasi 
iktidardır ve bu hüviyeti ile meşruiyetini yitir
miş bir siyasi iktidar Türkiye'nin başında belâ 
olarak kalamaz. (Adalet Partisi sıralarından; 
gürültüler).. 
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ÖMER UCU2AL (Eskişehir) — Hangi olay -I 
lardan bahsediyordunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, muh- I 
terem Ucuzal, müsaade buyurun, rica ediyo
rum, efendim. Bir dakika beni dinleyin lütfen, I 
lütfen beni dinleyin. Şimdi... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Anyasa 
ıMalhekmesinin kararından sonra, demokrasiye 1 
darbe indirildi diyen Sayın İnönü mü, biz mi? 
(Adalet Parti sıralarından , «son olaylar hak
kında,» konuş sesleri)... I 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Tığb, Sayın Tığlı. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet 

Senatosunun sayın üyeleri, I 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Sırrı 

Atalay. Senatomuzda Sayın Bakanlar da ha
sır, cevabı verirler. Yalnız Sayın Sim Ata-
İay'dan rica edeceğim. 15.08 de söze başladı
nız; gündem dışı konuşmanın niteliği, nihayet 
müstacel olan hususlara ait kısa bir konuşma
dan ibaret olur. Tasvirden içtinabederek sözü
nüzü derleyin lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, Ada
let Partisi siyasi iktidarının ülkeyi nereye gö- I 
türmek istediğinin belgelerinden bâzı kısımla- I 
rı izin verirseniz okuyayım. I 

Bir müddet önce basında yer alan, siyasi 
iktidarın, muteber köy muhtarları vasıtasiyle 
okutulup köylere anlatılması istenilen yazıdan 
ibretâmiz bâzı hususları okuyayım ve sonra hep 
beraber Üçüncü Mahmud'un, İkinci Selim'in 
şekvaları ile ve vatandaşa memurunu şikâyeti I 
ile benzerliğini, % 90 oranındaki benzerliğini 
beraberce müşahade edelim. 

«Köyünüze, barakanıza kadar gelip sizlere I 
kendilerini birer vatanperver göstermeye çalı
şan ve sizin dertlerinize ortak olmak istiyen, I 
arkasında devrimcilikten, işçi, köylü elbirliğin- I 
den, sosyalistlikten, toprak işgalinden veya Hü
kümetin sizlere elini uzatmadığından, mahsu- I 
lünüze değer pahasını vermiyeceğinden bahse- I 
dip, seni Hükümetine karşı çıkarmak için kan
dırmaya çalışanlar oldu mu, kim olursa olsun I 
«yani gidip de köylüye senin mahsulün pahası 
değerinde alınmamaktadır, sen mustaripsin, 
sen çile çekmektesin, öbür tarafta Devlet mas
raflı bir gidişin içerisinde senin sırtına çeke-
miyeoeğin, canından bezdiğin yükleri yüklüyor 
dediğin zaman, Devleti şikâyet ediyor, «geldi 
mi, dedi mi» diyor; «onu bileceksin ki, bilki | 

I onlar Lenin veya Mao adındaki komünist pey
gamberlere tapanlardır. Görüyor musunuz, 
vatandaşı vatandaşa şikâyet etmenin, vatanda
şı, vatandaşa kırdırmanın, genci gence kırdır
manın başlangıcı nerede başlar ve nerede biter? 

Dahası var. Hükümetin Doğu illerini ihmal 
ettiği yalanını söylerler. Demek İki, Doğu -
Anadolu'nun geri kalmışlığını ifade ettiniz mi, 
peşin hükmü veriyor, Demirel yönetimi. Yani 
icracı patron yönetimi diyor ki, Hükümetin 

I Doğu illerini ihmal ettiği yalanını söylerler, bu 
yalandır, inanmıyacaksınız. Doğu - Anadolu 
geri kalmamıştır. Bugün de memleketimiz Do
ğunun kalkınması için ayrı bir çalışma progra
mı yapmıştır. Nerede yapmıştır? Yapmıştır, di
yor. Memleketimizin diğer yerleri gibi, Hükü
metimizin yârdım eli, imkânları Doğunun hiz
metindedir. Gerçek bu mudur? Sonra devam 

I ediyorlar. «Bu delikanlılara kapınızı kapayın.» 
Ama, kim olursa olsun, delikanlı gitti mi, bu 
memleketin gerçeklerini söyledi mi, köylüye di
yor iki, «kapılarınızı kapatacaksınız bunlara.» 
20 nci Asrın Türkiye'sinde, 1971 in Türkiye'-

I sinde Hükümet vatandaşa diyor ki, «kapını ka-
I patacaksın gelen gençlere.» Kim olursa olsun, 
I gençlere kapatacaksın. Ve ne diyeceksin, «on-
I ların milliyetinden, dininden şüphelenin ve İko-

I vun. Vatandaşa bu şikâyeti yapan bir siyasi 
iktidarın Türkiye'nin kaderi üzerinde işi ne? 

I Türkiye'nin kaderi üzerinde işi ne? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen kaç köy 
gezdin. 

BAŞKAN — Şimdi soru şeklinde hitapta 
bulunmayınız lütfen Sayın Atalay, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Devrimci 
I eylem değil mi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ri
ca ederim. Sayın Atalay, sizden bir istirhamda 
bulunacağım, efendim. Soru şeklinde tevcih 

I etmemenizi ve bir siyasi olaya inhisar ettirme-
I menisi, çünkü bütün siyasi olaylar bir gündem 
I dışı konuşmanın seyir dışına çıkacaktır, vüsati 

dışına çıkacaktır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi onlar 
yazmış, onu söylüyorum bu gerçek. 

«Toprak asliyenin, su kullananın, bu tekerle
me ile başkasının toprağında ücretle çalışan 

I köylülerin kendi malı olmayıp, başkalarının 
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olan topraklarını zorla işgal ettirip, ona sahibol-
malannı istemekte, böylece bir kanunsuzluk ve 
çatışma yaratarak, kardeş kanı dökülmesine ça
lışmaktadırlar. Amerika'yı hiç sevmezler, Ame
rika'nın Türkiye'yi sömürdüğünü ileri sürer
ler.» 

SAFFET URAL (Bursa) — Yalan mı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — «Ve bunun 
için Amerika ile kurmuş olduğumuz dostluğun 
bozulmasını isterler. Dikkat edin, köylü kar
deşler, bugün Amerülka dünyanın en zengin, en 
ileri ve en güçlü devletidir.» Yani yankini söy-
liyeyim mi, yani hep beraber elimizi açalım bu 
zengin devletten ne verirse alalım. Bağımsızlı
ğımız mı gidecek, haysiyetli büyük Türkiye mi, 
hayır, zengin bir ulus, her şeyi versin ve biz 
her şeyi verelim. Böyle bir Türkiye yaratmak 
istiyorsunuz, böyle bir zihniyetin içindesiniz. 

Şimdi size diğer son olayı izin verirseniz kı
saca anlatacağım. 

Tarih 3 Şubat 1971. Biri Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde öğrenci, biri Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde öğrenci, aynı soyadını taşıyan iki 
amca çocuğu Kırıkkale ilçesine saat 14,00 te ha
reket eden bir otobüsle giderler, saat 16,00 da 
Kırıkkale ilçemize girerler. Saat 16,10 da, bu 
iki amcazadenin birisinin ağabeyisi orada bir 
kamu görevlisidir, onun bulunduğu işyerinin lo
kalinin önüne geldiklerinde, 20 - 25 tane elli so
palı, isimleri Devlet kanalı ile değil, ama özel 
kanalla elde edilmiş, kim olduklarının teker te
ker isimlerini vermiyeyim ama, bir kısmı Ülkü 
Ocaklarına mensup, bir kısmı Adalet Partisine 
mensup, başlarında bir avukat vardır, Ülkü 
Ocaklarının Başkanıdır orada, 20 - 25 kişi bu 
iki genç üniversite talebesini 12 dakika müte
madiyen döverler, yaralarlar. Birisinin başı üç 
yerinden 5 şer santim dikişle yaralıdır, gocuğu 
gasbedilir, saatleri kırılır, eldivenleri ellerinden 
alınır ve bunlar Türkiye'nin büyük bir ilçesin
de saat 16,10 da yapılır ve bu delikanlının biri 
benim oğlum, biri benim yiğenimdir, Atalay so
yadını taşırlar. Bir - iki gün meseleyi mahalli 
Cumhuriyet savcılığından ve emniyetten taki-
bettim, hangi safhaya ulaşacaktır diye. Şüphe
siz ki, Türkiye'deki bütün olaylar gibi suçlular 
meydanda yoktur, Devlet arşivlerinden ve Dev
letin takibi içerisinde suçluları bulma imkanı 
yoktur. 

Şimdi bu olay karşşısında benim söyüiyecek-
lerim vardır. Bir iki gün. önce Türkiye'yi iç 
olaylarından dolayı bâzı konularından dış bası
na şikâyet eden Sayın Başbakanın, büâhara gö
rüşmeleri içinde ifade ettiği bir husus vardır; 
«suçlular cezasız kalmryacaktır. Evet Saym Baş
bakan, evet Sayın İçişleri Bakanı, suçlular hiç
bir zaman suçsuz kaümıyacaklar, hiç kimse işle
diği suçtan dolayı bu yanında kâr kalmryacak
tır, demiyecektir. Türkiye Cumhuriyetinin ka
nunları içerisinde sonuna kadar takip beklenir, 
ama o olmadığı takdirde suçlu Mm olursa olsun, 
gerekirse evlâtlarından dahi faizi ile bunların 
hesabı sorulacaktır. Açıkça, eğer Devlet kanun 
yollan ile... 

OSMAN NURÎ CANPOLAT (Konya) — 
Tehdit mi ediyorsunuz? 

İSAFFET URAL (Bursa) — Evet. (Gürültü
ler)... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, evet, ka
nun yollan ile sorun; kanun yollan işlemediği 
takdirde suçlular kim olursa olsun, ama suçlu
lar kim olursa olsun... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Tehditse buyur 

gel, çık dışarı bakalım. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, «kahramanlığa bakın» seferi).. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Korkma bu
radan geç. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen arka
daşlar, lütfen Sayın Sim Atalay, görüyorsunuz 
bitirdiniz, olayları anlattınız efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitti, üç gün 
önce Millet Meclisinde (Adalet Partisi sıraların
dan gürültüler...) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen bitirin 
efendim, lütfen toplayın. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Tehditte fayda 
(bulamıyacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Birkaç gün 

önce... 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Toparlıyo

rum. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Burada oğlu

nun savunmasını mı yapıyorsunuz? (<|ürüjt£i-
ler..) 

10 — 
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BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, Sayın Özer, 
ıSIRRI ATALAY (Devamla) — Zihniyetin, 

Adalet Partisi yönetiminin zihniyetinin hangi 
yolda olduğunun berrak bir örneğini vereceğim 
ve sözlerimi bitireceğim. 

Birkaç gün önce bir Bakan Millet Meclisinde 
aynen şöyle diyordu : Bizim Kars'a hizmet et
mediğimizi söylüyorlar, Kars halkı.. 

BAŞKAN — Saym Atalay, Millet Meclisin
de cereyan eden bir hâdiseyi buraya getirmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, Sa
yın Başkan bir olay bu... 

BAŞKAN — Lûljfen efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Kars halkı, 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhiline ve bu 
ülkenin hudutları içerisine girdiklerinin idraki
ni A. P. Hükümeti ile duyduklarını bize ifade 
ediyorlar, söylüyorlar. Bir memleket düşünün, 
bir bakan ne derece partizan olabiliyor ve göz
leri kararabiliyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Millet Meclisin
deki tartışmayı buraya getirmeyin efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tartışma de
ğil. Gözleri kapkara, zihniyetleri kapkara izma
rit bir yönetim, (Gürültüler) Bu yönetim mille
tin başına bir felâket getirir. 

İBAŞKAN — Sayın Atalay, sözünüzü kesiyo
rum... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu izmarit 
yönetimden memleketi elbirliği ile kurtaracağız. 
(Gürültüler) 

2. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun, Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın oğlunun ve ye
ğeninin dövülmesi olayına dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Saym İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; biraz evvel bu kürsüden konuşan 
Sayın Sırrı Atalay'ın kullandığı üslûp ve seviye 
çizgisine düşmeden, Yüce SenaJtonun ihtiram do
lu hüviyetine lâyık bir üslûp içinde arzı malû
mat edeceğim. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; evvelâ kür
süden ayrılırken temas ettikleri, güya kanunla
rın tatbik edilmediğine misal olarak vermek is
tediği kendi oğlu ve akrabasına ait hâdiseyi, 
Devlet arşivindeki bir müzekkereyi aynen hu
zurunuzda okumak suretiyle, kendisini yalanlı-
yacağım. 

SAFFET URAL (Bursa) — Senin sanatın 
seni yalanlıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Bu yazı Kırıkkale Kayma
kamının Ankara Valiliğine yazdığı bir yazıdır. 
Arkadaşımız bu vaka cereyan ettiği gün veya 
ertesi günü burada grupuma dâhil bâzı arka
daşlara «oğlunun ve akrabasının bir tertibe mâ
ruz kaldığını» ifade etmiş ve şikâyette bulun
muştur. Beni arkadaşlarım haberdar etti. Der
hal meşgul oldum, malûmat istedim ve Ankara 
Valisinin bana göndermiş olduğu yazı budur. 

«3 . 2 . 1971 günü saat 16,00 sıralarında il
çemiz Makina Kimya Kurumu Lokali önünden 
geçen İstasyon Caddesi, Dörtyol kavşağı içeri
sinde ilçemize misafireten gelen aslen Kars ili 
Göle ilçesi nüfusuna kayıtlı Ankara, Yeşiltepe 
2 nci blok 65 numarada oturur, Orta - Doğu 
Üniversitesinde talebe, Sımoğlu 1949 doğumlu 
İbrahim Atalay ve akrabası aynı yer nüfusuna 
kayıtlı, Ankara Aşağı Ayrancı Kuzguncuk so
kak 4/1 numarada oturur, Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde talebe Salbribğlu, 1945 doğumlu Alay-
bey Atalay; ilçemizde MKE Kurumu Çelik Fab
rikasında mühendis Yüksel Atalay'm yanına mi
safireten geldikleri ve PTT ye gittikleri bir sı
rada, bu şahısların saçları uzun İbrahim Ata
lay'ın sırtında maksi pardesü ve bıyıklan ma
hallin örf ve âdötine aykırı görülmesinden mü
tevellit» (C. H. P. sıralarından, «bu nasıl ifade», 
sesi) 

BAŞKAN — Efendim lütfen müsaade buyu
run. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Orada bulunan gençler ta
rafından darbedildikleri; lokalden yapılan tele
fon ihbarı üzerine vaka mahalline karakoldan 
gönderilen vazifeli polisler tarafından, mağdur
lar tarafından hâdise mahallinde bulunan Meh
met Sarıöz gösterilmiş olup, hâdisenin akabinde 
yakalanan sanık, Kırıkkale Fabrikaları Mahal
lesi nüfusuna kayıtlı aynı yerde mukim orta
okul son sınıftan takıntılı 2 300 numaralı öğren
ci, Süleymanoğlu 1952 doğumlu Mehmet Sarıöz 
yakalanarak suçüstü hükümlerine göre bir gece 
nezarette alıkonarak ertesi günü C/75 sayılı ev
rakla adalete tevdi edildi. Hâdisenin şahidi 
Atillâ Akar, Mehmetoğlu 1958 doğumlu olup ha-
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len Kırıkkale'de Fabrika Mahallesi 222 sokak 
16 numarada oturur, Kırıkkale Ortaokullu 2 nci 
sınıfında 1670 numaralı talebe olan bu şahit ve 
sanık Mermet Sarıöz, savunma babında olayın 
'sanıklarından olduklarını bildirdikleri ilçemiz 
Yenidoğan Mahallesinden Ahmetoğlu, Ankara 
Özel Yüksek Gazetecilik Okulunda talebe ile, 
ilçemiz Fabrikalar Mahallesinde nüfusa kayıtlı 
Uğur Sinamasmda büfecilik yapan liseden bel
geli, Neciboğlu Necdet Samyeli takip sonunda 
bayram günü yakalanmışlar, 10 . 2 . 1971 gü
nü haklarında tanzim olunan evrakla adalete 
tevdi edildiler. Olayın tahkikatına önemle de
vam olundu. Ancak müştekiler Ankara'da ikâ
met etmekte bulunduklarından, diğer sanıkla
rın teşhisi ve böylece de yakalanmaları da müm
kün olmadı. Nüfus kesafeti bakımından mühim 
kalabalık arz eden ilçemiz de, hâdise yerinde be
lirtilen saatlerde işçi akımı bu saatlere Tasladı
ğından, müştekilerin ifade ettikleri mübalâğalı 
kalabalığın seyirci kütlesine aidolduğu yukarda 
fiilen hâdiseye karışanların adliyeye tevdi edi
lenler olduğu, esasen müştekilerden İbrahim 
Atalay'a «işine mâni olmaz», Alaybey Atalay»a 
ise «3 gün işine mâni olur», İbrahim Atalay 
3 günde iyileşir», Alaybey Atalay ise ifade edil
diği gibi «3 gün işine mâni olur, 10 günde iyi 
olur» mealinde rapor verildiği bu kanaati do
ğurmaktadır. Bilâhara adliyeye tevdi edilen sa
nıkların Ankara'da müştekilere teşhis ettiril
mek üzere yan ve ön cephelerden alman fotoğ
rafları Cumhuriyet savcılığının istemesi üzeri
ne çektirilmiş ve teslim edilmiştir. Sanıklar sor
gusunu mütaakıp serbest bırakılarak tahkikatın 
devam etmekte olduğunu arz ederini. 

Not : Olay şahsi şikâyeti icabettiren haller
den olup, gönderilen fotoğraflar mağdurlar ta
rafından teşhisinden sonra dâvanın yürütüleceği 
Cumhuriyet savcılığı ile yapılan görüşmeden an
laşılmıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu halde bir hâdise 
olmuş, zabıta hâdiseye vaziyet etmiş, kaymakam 
ilgilenmiş, kanunlar tatbik edilmiş, iş mahke
meye intikal etmiş. 

Şimdi bunun «kanunlar tatbik edilmedi, 
olaylar başıboş bırakıldı hükmünün bir misali 
olarak göstermek vicdan ve insaftan mahrum 
bulunulduğunun itirafıdır. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — İzma
rit kafalılığın bir delilidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bunu böylece cevaplandı
rıyorum. Ve söylediklerinin de gerçeğe istina-
detmediğini, daha evvelki konuşmalarında oldu
ğu gibi, bu hâdiseyi de itham ve iftira dolu ola
rak Yüce Senatoya takdim ettiğini teessürle ifa
de ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; şu hâdiseyi söyli-
yebilmek için, burada siyasetin hiç tasvibedilmi-
yen ve siyasi faziletle kabili telif olmıyan beyan 
ve ithamlarına cevap vermek benim için ıstırap 
verici bir şeydir. Bunlara teker teker cevap ver-
miyeceğim. 

Cevabım şudur : Sırrı Atalay iyice bilsin ki, 
A. P. millî irade ile gelmiş... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — O anlamaz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etme

yin, Sayın Altan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — A. P. Millî irade ile gel
miş, Parlâmentonun itimadını ve güvenini almış, 
şeref ve haysiyet içinde büyük milletine hizmet 
etmektedir. Atalay'm kafasında mâkûliyet taşı-
mıyan fikirler ve inançlarla «bu iktidar meşru
iyetini kaybetmiştir» iddiası, bir iftiradan ve it
hamdan ileri geçemez. Kendisinin bu ifadesi, ne 
Anayasanın kurallarını ne de içinde yaşadığımız 
ve devamına bu kürsüde yemin ettiğimiz demok
ratik Türk Devletine vefakâr olmamanın bir de
lilidir ve hazin bir tezahürüdür. 

Demokrasiye inanan, Anayasa hükmüne gö
re burada yemin eden siyasiler, millî irade ile 
milletin hizmetinde bulunanlara şahsi çıkarları, 
siyasi menfaatleri için «meşruiyetinizi kaybetti
niz» diyemez. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 
Eğer demokrasiden ayrılıyorsa, savunmasını 
yaptığı sol ideolojinin getirmek istediği bir Dev
let biçiminin savunucusu olmak istiyorsa, buna 
asla Büyük Türk Milleti ve Cumhuriyet Devleti 
müsaade etmiyecektir. (A. P. sıralarından bra
vo sesleri, alkışlar) Ne Sırrı Atalaylar, ne Sim 
Atalay'ı destekliyen kimseler bu emellerini sa
dece kursaklarında muhafaza edeceklerdir. (A. 
P. sıralarından bravo sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben Anayasa ni
zamını savunuyorum. 
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ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Anayasa nizamının nasıl 
savunulacağı, bizim konuşmalarımızın çerçevesi 
içinde konuşulduğu zaman olur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sen nerede ben 
nerede? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de demokratik bir hukuk devleti var
dır ve iktidar bu demokratik hukuk devletini 
Anayasanın çerçevesi içinde şeref ve haysiyetle 
işletmektedir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Siz gidince ola
cak. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
IOĞLU (Devamla) — İkide bir ortaya çıkıp 
«Başvekil milleti silahlanmaya teşvik etti» sözü 
muhtelif senelerde bu kürsülere siyasi polemik
ler için getirilmiştir. Ve bunun cevabı da veril
miştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Falcı ters 
görür. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başvekilin o konuş
ması, Fransa'daki bir olayın Türkiye'nin şartları 
içinde vuzuha kavuşturulmasından ibaretti. Her 
sene... 

SAFFET URAL (Bursa) — Vuzuha kavuş-
turamıyorsunuz... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ural. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Evet, lütfen dinliyelim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biz ikazı yapıyo
ruz, lütfen siz devam buyurun efendim. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Evet. Bütçe konuşmaların
da da dile getirdim - Sadece 1970 yıllında 15 000 
i tecavüz eden silâh müsaderesi ameliyesini ya
pan, silâh kaçakçılığında yeni metotlar tatbik 
ederek bunların nisbetini düşüren bir iktidara 
«siz silâha teşvik ediyorsunuz» demek iftiranın 
en çirkinidir. Kendilerine iade ediyorum. 

Teşekküllere tecavüz edilmiştir, saldırılar 
yapılmıştır. Bunun mesulünü iktidar olarak 
takdim etmekte tereddüt göstermiyen Sırrı Ata-
lay'ın vicdanını ve insafını Kars'ta bıraktığını 
bir kere daha anlamış bulunuyorum. (C. H. P. 

sıralarından gülüşmeler; A. P. sıralarından bra
vo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, bir toplum hayatında 
suçlar cereyan eder. Hukuk devletinde iş, suç
ların karşısında kanunları harekete getirmek 
ve hâkim kılmaktır. Bir millî hayatta burada 
suç oluyor diye Hükümeti «siz kanunları tatbik 
'etmiyorsunuz» diye itram etmek yalnız son za
manlarda Türkiye'de görülmüştür, başka mem
leketlerde yoktur. 

Anayasa kurumlarından şikâyetçi oluşumuz 
hususu, siyasi menfaat taktiğinin yeni temelle
rinden biridir. Biz Anayasa kuruluşlarının hep
sine saygılıyız. Ama her müessesenin vermiş ol
duğu kararlar üzerinde de her vatandaşın, her 
partinin, her teşekkülün tenkid hakkını kulla
nabileceğine de inanıyoruz. Sizin de inanmanız 
lâzım, sizin de bunu kabul etmiş bulunmanız lâ
zım. Çünkü Sayın înönü Anayasa Mahkemesi
nin son kararını bütün açıklıkla tenkid ede
bildi. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — îpucu verdi. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — O 

doğru. 
OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Atalay da ne yaptı? 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Biz çıkıp da C. H. P. nin 
Genel Başkanı Anayasa müesseselerinin karşı
sına çıktı, bunlardan şikâyetçidir demedik. Ne
den? 

RIZA ISITAN (Samsun) — Biz kanun geti
relim, Anayasaya ilâve edelim diyor muyuz? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bizim siyasi ahlâk düşün
cemiz, demokratik zihniyetimiz, mahkemeler da
hi olsv karar verildikten sonra münakaşa edile
bilir. Çünkü Türkiye hür bir memlekettir. 

RIZA ISITAN (Sam'sun) — Siz değiştirmek 
.istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Isıtan. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — TRT den şikâyetimiz var
dır. Her zaman söyledik, söylemeye devam ede
ceğiz ve kanunu huzurunuza getireceğiz. Biz 
TRT bir iktidar radyosu haline gelsin istemiyo
ruz, buna ihtiyacımız da yok. Biz, TRT nin 
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Türk Devletinin radyosu haline gelmesini isti
yoruz. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

VEHBÎ ERSÜ (TaJbü Üye) — Hangi Devlet? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ve maksadımız budur. 
Türk Devletinin âli menfaatlerinin istikameti 
dışında bir yayının ve çalışmanın TRT ye yakış
madığına, mümkün olmadığına ve Anayasaya 
uymadığına kaaniiz ve mevcut kanunun bunu 
sağlıyamadığına inandığınuz için bir tadil tasa
rısı getireceğiz. 

Arkadaşlar, yalanlarla, dolanlarla uzaktan 
yakından bizim Hükümetimizin ve iktidarımızın 
bir ilgisi yoktur. Biz şerefle mücadele ettik ve 
şerefle iktidara geldik ve şeref ve haysiyet için
de çalışıyoruz. Bizde bu konuda zaaf görenler 
kendi zarflarını, kendi çamurlarını bize izafe 
etmenin mahcubiyeti ve ayıbı içinde olanlardır. 
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından : Alkış
lar, bravo sesleri) 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Ayıp içinde ken
disidir, baştan aşağı ayıp içindedir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın İçişleri 
Bakanı baştan başa ayıp içinde. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım Gulett
in, yurtta meydana gelen aşırı hareketlere ve bu 
gibi olayları halletmenin ilk adımının gençliği 
politika dışında tutmak olacağına, dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, «Bu sabah 
Balgat'taki Amerikan tesislerine tel örgüleri 
keserek giren 4 - 5 kişi, nöbetçi Amerikalı erba
şı kaçırmışlar, saklamışlar, vermiyorlar.» diyor 
ve bu konuda gündem dışı söz istiyorsunuz. Bu
yurun efendim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; uzun zamandan beri memleket huzu
runu bozan olaylar üzerinde çok konuşuldu, 
burada. Ben bunun sadece son belirtileri üzerin
de konuşacağım ve bütün bunlara bir çıkar yol 
bulma gayreti ile uyarıcı bir kaç söz söyliyece-
ğim huzurunuzda. 
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Muhterem arkadaşlarım, üniversitelerde baş-
lıyan ve üniversite dışına taşan olaylar, baş
langıçta gençliğin haklı isteklerini belirtmek 
amaciyle yapılan gösteriler diye görüldü, öyle 
idi de başlangıçta. Ama bu, çığırından çıktı. 
Yürüyüşler, boykotlar, işgallerden sonra silâh
lı çatışmalar oldu, gençler öldü, bankalar so
yuldu. Şimdi, son olarak da memleketimizde 
misafir elçiliklere, yabancılara tecavüzler oldu. 

(Muhterem arkadaşlarım; Portekiz Sefareti
ne bomba atıldı, Vietnam Sefaretine bomba atıl
dı, Balgat'ta tel örgü kesildi, tesislere girildi. 
insanlıkla kabili telif olmıyan bir davranış ol
du, 6 yaşında çocuğun eline bomba verildi, ara
banın altına bomba konuldu. Bütün bunlar bir 
çok yönden kınanacak hâdiselerdir. Evvelâ, ge
leneksel Türk konukseverliği ile bağdaşamaz, 
bu hareketler. Türk, düşman bile olsa misafiri 
ise kıymaz, korur. Misafirin can, mal emniyeti 
Türk'ün şerefine mevdudur. Bu yabancılar Tür
kiye'de bir nevi elçidirler. Milletlerarası huku
kun üstünde, Anayasanın, insan haklarının üs
tünde binlerce yıllık Türk kuralı «Elçiye zeval 
yok» der. Dünyanın en karanlık devirlerinde 
bile Türk; elçiye, misafire saygı göstermesini 
bilmiştir, insanlıkla bağdaşamıyacak çocuğun 
eline bomba verme gibi hâdiseleri, Türk her 
vakit kınamıştır. Medeni de değildir bu gibi 
hâdiseler. Atatürk'ün dünya medeni milletleri 
arasında, çağdaş medeniyette yeri vardır de
diği Türkiye'de, bu gibi hâdiselere .yer olma
mak gerekir. Misafirler, yabancılar Türkiye'de 
birtakım anlaşmalara dayanarak duruyorlar. 
Bu anlaşmaları beğenmiyebiliriz, münakaşa ede
biliriz, aleyhinde olabiliriz, ama bu anlaşmalar
la gelenlerin canına kasdetmeye teşebbüs yolu 
ile bu anlaşmalara karşı çıkmak doğru değildir. 
Bunlar Türkiye'nin itibarı ile ilgilidir, dünya
daki şöhreti ile ilgilidir. Bunların üzerinde has
sasiyetle durmak gerekir. Bu hâdiseleri Ameri
kan düşmanlığı ile de izah kabil değildir ve za
ten Amerikan düşmanlığı ne demek? Türkiye 
ne Amerikan, düşmanı, ne Rus düşmanıdır. Tür
kiye ne Amerikan dostu, ne Rus dostudur, Tür
kiye kendinin, kendi varlığının dostudur. Bü
yük devletlerle dostluk zordur. Büyük devlet
lerle dostluğu Sayın İnönü gayet güzel bir mi
salle izah eder; «Büyük devletlerle dostluk, 
koca bir hayvanla yatağa girmek gibidir.» der. 
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Zordur elbette, ama mümkündür ve bu dost
luklardan faydalanmak kabildir. Bu dostlukla
rı iyi idare etmek, kendi menfaatini koruyarak 
idare etmek, hiç bir vakit başkasının menfaati
ne alt olmamak kabildir, Türkiye bunu yapmış
tır ve yapabilir de. 

(Sayın arkadaşlarım; bunları masum gençlik 
hareketlerinin yeni bir tezahürü olarak ifade et
mek mümkün değildir. Bu gençler arasına bir
takım militanların karıştığı muhakkak. Nere
den buluyorlar bu silahları? Bu cephaneleri ne
reden buluyorlar ve parayı nereden buluyorlar? 
Bunun kendi kendine olması imkânı yoktur. Bu
nun kökü dışarda birtakım örgütler yoliyle gel
diği hakkında ortadaki rivayetleri çok yakından 
incelemek gerekir. Cevabı mutlaka lâzım, nere
den buluyor bunu masum genç? 

(Sayın arkadaşlarım, bu hâdiseler ; gençlik 
olaylarıdır, üniversite olaylarıdır, gençliğin taş
kınlığıdır diye geçiştirmeye imkân yoktur. Bun
ları sadece dış tertiplerdir diye de geçiştirmeye 
imkân yoktur. Âdi zabıta vakaları diyerek de 
örtbas etmek kabil değildir. Bu hâdiselerin vu
kuunda, bu hâdiselere son verilmemede mesuli
yet büyüktür. Devlet âciz mi bundan? Elbette 
âciz olamaz. Âciz olan Devlet olmaz. Devlet 
âciz değildir, kudretini gösterecektir, gösterme
lidir. Otoritesini göstermelidir. Polis bulamaz, 
mahkeme mahkûm etmez diye bir şey yok. Bun
ları mutlaka temelinden halletmek zorundayız. 
Bu hâdiseleri temelinden halletmede ilk adım, 
gençliği politika dışına çıkarmaîrtır. (Bravo ses
leri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar parti çatış
maları, parti menfaati konusu edilmemelidir, 
edilemez. Partiler iktidara gelirler, muhalefete 
düşerler, muhalefetten tekrar iktidara gelirler, 
tekrar muhalefete giderler. Bunları tabiî gör
mek lâzımdır. Demokratik hayatın bunlar ta
biî gelişi, gidişidir. Demokratik hayatta bütün 
partilerin şerefi var. C. H. P. nin demokratik 
hayatı Türkiye'ye getirmede büyük şeref payı 
var, A. P. nin demokratik hayatı yürütmede 
büyük şeref payı var, Millî Birlik Grupunun, 
bir ihtilâlden sonra demokratik usule dönme şe
refi kendilerinindir. Hepsini, bu şerefi bir ara
ya getirerek, politikanın millet için olduğunu, 
milletin politika için olmadığını idrak etmek, 
millet menfaatinin partilerin, parti çıkarlarının, 

politikanın üstünde olduğunu idrak etmek ve 
bu konulan bunun üzerine çıkararak ele almak, 
ancak bir çıkar yoldur. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.) 

4. — Tabiî Üye Suphi Karaman'ın, Parlâ
mentoya sunulan emeklilik tasarısının 1101 sayılı 
Kanun esaslarını bozduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman, «Emek
lilik mevzuatı üzerinde 5 dakikalık gündem dı
şı bir konuşma» istiyorsunuz, buyurunuz efen
dim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; bendeniz siyasi konu
ların dışında bugünlerde Parlâmentoya sunulan, 
Hükümet tarafından sunulan yeni emeklilik ta
sarısı üzerinde birkaç söz söylemek suretiyle 
sayın parlâmanterlerin ve özellikle Hükümetin 
bir noktaya dikkatini çekmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; kamu oyundaki buna
lımı hepiniz biliyorsunuz. Devlet Personel Ka
nununun uygulaması da bu bunalıma bâzı yön
lerden şiddet getirdi. Ama, bu şiddetin, eminim-
ki, yarısı aşıldı. Şimdi aşağı-yukarı söz söyle
me hakkı bulunmıyan, Devlete birçok hizmet
ler yapmış emekli, dul ve yetimlerin haklarının 
yeni Personel Kanunu içerisinde yeni bir dü
zene sokulması için bir tasarı Hükümet tarafın
dan Parlâmentoya sunuldu. Daha bir yıl önce 
kabul ettiğimiz 1101 sayılı Kanunun epirisi için
de, .Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Devlet per
soneli için en olumlu sosyal güvenlik niteliği 
taşıyan bu kanunun içerisinde, iki önemli özel
lik vardı. 

Bir tanesi; çeşitli statülerde karmakarışık 
bir hale gelmiş olan emekli statüsünü son duru
ma, bütün sivil ve asker emeklilerini her tür
lü dereceden (hizmet sürelerini de dikkate al
mak suretiyle) bir tek bareme, en sonundaki 
barem derecelerine intibak ettiren bir düzeni ih
tiva ediyordu ve bir yılı aşkın bir süre içerisin
de Emekli Sandığı bunun büyük çoğunluğunu 
yaptı. 

ikincisi ve daha önemlisi; şimdi bu getirilen 
tasan ile zedelenmektedir burası. Daha önemli 
bir noktası, Devlet memurlannın aylıklarında, 
baremlerinde, derecelerinde ve rütbelerinde ya
pılacak her türlü değişikliği, her türlü artırma
ları otomatikman kendi derecelerinde bulunan 
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memur emeklilerine naklettiren bir yönü vardı 
ve kanunun da sosyal güvenlik yönünden en 
önemli yönü burası idi, 

Şimdi, Devlet Personel Kanununu tadil eden 
1327 sayılı Kanunla meydana getirilen yeni sta
t ü içerisinde Devlet personelinin her derecesin
de % 80, % 100, hattâ bâzı ahvalde % 100 ün 
üzerinde bir zam getirildiği bir ahvalde, 1101 
sayılı Kanunun bu bahsettiğim en önemli yönü 
zedelenmemiş ise aynı hakkın, aynı ölçüler içe
risinde emeklilere de geçmiş olması lâzım. Oysa, 
gelen tasarıda görüyoruz ki, son uygulamada 
Devlet personelinde % 100 ü aşkın zamlar oldu
ğu halde, emekli statüsündekilere ilâveler % 45 -
55 arasındadır. Yani emekliler Devlet persone
linin % 100 seviye ölçüsünün yarısı kadar bir 
sıkıntıya düşürülmektedirler. 1101 sayılı Ka
nun kaldırılmamış güya fiiliyatta, ama hesaba 
esas olan, bas olan, temel olan, hesabın temeli 
olan nokta, yani brüt üzerinden yapılan hesap
lar, net üzerinden yapıldığı için, fiilen 1101 sa
yılı Kanunun getirdiği iyilik, sosyal güvenlik 
bertaraf edilmiştir. 

Arkadaşlarım, eğer bu tasarı bu haliyle 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — 2 . 2 . 1970 gürdü 1219 saydı Kanunun, 
birinci ve ikinci maddelerinin, ilke bakımından 
Anayasaya aykırı olduğundan, üçüncü ve dör
düncü maddelerinin ise 44 sayılı Kanunun 28 
nci maddesi uyarınca iptaline karar verildiğine 
dair Anayasa Mahkemesi tezkeresi (3/997) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkan
lık Divanının sunuşları var okutuyorum, efen
dim, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 

maddesinin yeniden düzenlenmesine ve kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair 1219 sayılı 
Kanunun iptali hakkında açılan dâva üzerine 
yapılan inceleme sonunda : 

1. Siyasi partilere Devletçe yardım yapıl
masının ilke bakımından Anayasaya aykırı ol
duğuna; ve bu nedenle (648 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden dü
zenlenmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair 2 . 2 . 1970 günlü ve 1219 sa
yılı Kanunun) 1 nci ve 2 nci maddelerinin ip
taline ; 

çıkarsa, eminim ki, sokaktaki bu yaşlı insanla
rın bunalımı şiddetlenecektir ve toplumun ha
len içerisinde bulunduğu bunalıma yeni bir bu
nalım daha eklenmiş olacaktır. Ben bu yönden 
Hükümetin dikkatini çekiyorum. Bu tasarının 
biliyorum 28 Şubat tarihine kadar çıkarılması 
zorunluğu vardır, bunun idraki içerisindeyiz. 
Ama, süratle dayandığı bâzı değiştirilmesi ve 
Devlet memurlarında hangi ölçüde, her barem
de hangi ölçüde bir terfi getirilmişse bu terfiin 
aynen sivil ve asker emeklilere de getirilmesinin 
sorunluğuna işaret ediyorum. Aksi halde, Sayın 
Başbakanın bir zamanlar söylediği gibi «Bir me
mur emekli olunca midesi küçüîmez.» ki doğru
dur. Görüyoruz ki, yüzde elli küçültüyorsunuz 
midelerini. 

Binaenaleyh büyük haksızlık vardır. Sayın 
Hükümetin dikkatlerini bu noktaya çekiyorum 
ve parlömanterlerimizin de daha bu tasarı Ma
liye Komisyonunda iken bu meseleye ciddiyetle 
ilgi göstermelerini saygı ile sunuyorum. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara
man, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. Aynı kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddele
rinin 44 sayılı Kanunun 28 nci maddesi uyarın
ca iptaline; 

2 . 2 . 1971 gününde 1970/12-1971/13 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
i. Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur, efen
dim, 

2. — Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın, 
28 . 1 . 1971 tarikinde Yeni Türkiye Partisinden 
istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir istifa önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mensubu bulunduğum Yeni Türkiye Parti

sinden 28 . 1 . 1971 tarihinden beri istifa etti
ğimi arz eder, gereğine emirlerinizi rica ede
rim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 
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BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur, efen
dim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hıfzı 
Oğuz Bekata, Muzaffer Yurdakuler, Akif Tekin, 
Ilyas Karaöz ve Arslan Bora'ya izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/965, 968, 972, 975, 976). 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkındaki tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanını 15 . 2 . 1971 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi, hasta
lığına binaen, Hıfzı Oğuz Bekata, 25 . 1 . 1971 
tarihinden itibaren (2 ay) 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi, hastalığı
na binaen, Muzaffer Yurdakuler 27 . 1 . 1971 
tarihinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi, hasta
lığına binaen, Akif Tekin, 22 , 1 . 1971 tarihin
den itibaren (45 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi, hasta
lığına binaen, ilyas Karaöz, 15 . 1 . 1971 tari
hinden itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi, hasta
lığına binaen, Arslan Bora, 25 . 1 . 1971 tarihin
den itibaren (12 gün) 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarınıza 
arz edeceğim. 

«Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata, hastalığına binaen, 25 . 1 . 1971 
tarihinden itibaren iki ay.» 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ya İM 
ay izin verilmesini oylarınıza sunuyorum... Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim. 

«Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Muzaffer 
Yurdakuler, hastalığına binaen, 27 . 1 . 1971 
tarihinden itibaren 15 gün.» 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum, efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

«Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif 
Tekin, hastalığına binaen, 22 . 1 . 1971 tarihin
den itibaren 45 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

«Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi İlyas 
Karaöz, hastalığına binaen, 15 . 1 , 1971 tari
hinden itibaren 20 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

«Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora, hastalığına binaen, 25 . 1 . 1971 tarihin
den itibaren 12 gün.» 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim. 

4. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Antalya Üyesi Akif T ekin'e tahsisa
tının verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/973) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi daha 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fasla izin alan. 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif Te
kin'in tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Akif Tekin hakkında 
okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

5. — 30.5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
kredi anlaşması hakkındaki Araştırma Komisyo
nunun görev süresinin bir ay daha uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başka
nının tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
30,5 milyon Amerikan dolarlık Türk - Ame

rikan kredi anlaşması hakkında araştırma ya
pan Komisyonumuzun görev süresi 13 Şu-

I bat 1971 tarihinde sona ermektedir. 
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Araştırmalarımızın tamamlanmasına imkân 
verilmesi için mezkûr tarihten itibaren muteber 
olmak üzere biı ay daha müddet verilmesine ta
vassutunuzu saygılarımla arz ederim. 

Türk - Amerikan Kredi Andlaşması 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Cemalettin înkaya 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bir ay daha süre verilmiştir, efen
dim. 

6. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun ta
sarısının, havale edildiği komisyonlardan ku
rulacak bir Geçici Komisyondu görüşülmesine 
dair Maliye Bakanı Mesut Erez'in önergesi. 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinden Yüce Senatoya intikal 

eden ve Malî ve İktisadi işler ile Bütçe Plân 
komisyonlarına havale buyurulan «Bâzı İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin ar
tırılması hakkında kanun tasarısı» nın ehemmi
yet ve müstaceliyetine binaen, havale edildiği 
komisyonlardan teşkil edilecek Geçici bir Ko
misyonda görüşülmesi hususunda karar alınma
sına müsaade ve tensiplerinize arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı efendim?.. Yok. Olmadığına 
göre önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir; 
gereği yapılacaktır, efendim. 

5. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

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

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Başkan
lık sunuşları arasında uzun zamandır yapılamı-
yan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu ve Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçi
mi var. Eğer tensip buyurulursa bu seçimi ya
parken önceliği kabul ettiğiniz tasarının müza
keresine geçelim. İtiraz var mı efendim? Geçen 
defada böyle yapıldı, ayırma heyetini seçiyo
rum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan ikisi bir arada olmaz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Seçim son
ra yapılsın; seçime gideceksiniz ekseriyet olma
dığı ortaya çıkacak. 

BAŞKAN — Hayır, seçim oy kutusu konul
mak suretiyle yapılacaktır. 

Arif Hikmet Yurtsever?.. Yok... Mehmet Ali 
Pestilci?.. Yok... Mehmet Güler?.. Yok... Erdo
ğan Adalı .. Yok.. Mahmut Vural.. Sayın Mah
mut Vural, burada. Feridun Cemal Erkin?.. 
Yok... Celâlettin Coşkun?.. Sayın Celâlettin Coş
kun, burada. Refet Rendeci?.. Yok... Fahri Öz-
dilek?.. Sayın Fahri özdilek, burada. Tasnif ko
misyonu seçilmiştir. Kutu konacak ve oylar 
toplanacak. Kutuyu koyun, efendim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Devlet iç iktikraz tahvillerine uygula

nacak faiz hadlerini tesbit ve gerektiğinde ik
ramiye keşideleri tertibi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/407; Cumhuriyet Senatosu 1/1172) 
(S. Sayısı : 1510) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanının bir önergesi var; okutuyorum. 

(1) 1510 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan, «Devlet iç istikraz tahville
rine uygulanacak faiz hadlerini tesbit ve gerek
tiğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında ka
nun tasarısı» nın önemine ve mahiyetine binaen 
gündemdeki diğer işlere takdünen öncelik ve 
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ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 1510 sıra sayılı tasarının diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi istenmektedir, öncelik teklifi üzerinde s'öz 
istiyen arkadaşımız var mı, efendim? Yok. 
öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etimyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Tararının müzakeresine geçiyoruz. 
Komisyon hazır, Sayın Bakan.. 

MALÎYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YAR
DIMCISI HAKKI ÖZKAZANCI — Yetki bel
gem var, efendim. 

BAŞKAM — Maliye Bakanlığı Müsteşar Yar
dımcısı yetkilidir. 

1510 Sıra Sayılı «Devlet iç istikraz tahville
rine uygulanacak faiz hadlerini tesbit ve gerek
tiğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve ik
tisadi İşler ve Bütçe Plân Komisyonu raporla
rı,» 

Raporların okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmıyen-
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunup okunmamasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul eimi-
yanler... Kabul edilmemiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tümü 
üzerinde söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, tümü üzerinde söz itsiyorum. 

ÖMER UCUZAİ. (Eskişehir) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz alanları 
sıra ile arz ediyorum. Sayın Atalay, Sayın Sar-
lıcalı, Sayın Gündoğan, Sayın Ömer Ucuzal. 
Buyurun Sayın Sim Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ Komis
yonlarımıza bir hususu hatırlatmak isterim. Bu 
tasarı Millet Meclisinde iki görüşme konusu 
olmuştur. Birisi görüşme, birisi oylama. Millet 
Meclisinin 3 . 2 . 1971 tarihli ve 46 ncı Birle
şiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen şekliyle, Millet Meclisinin 
gönderdiği, bu metni, Cumhuriyet Senatosu 
komisyonları her hangi, bir tetkike lüzum ve 
ihtiyaç görmeden aynı şekliyle almışlar ve biz
de de bu şekilde götürülüyor. Halbuki, Millet 
Meclisinde 46 ncı Birleşimi araştırıp baktığı
nız zaman, 46 ncı Birleşimde sadece oylamadır, 
görüşme 45 nci Birleşimdedir. Binaenaleyh, ko
misyonların zahmet buyurup Millet Meclisinde
ki metinleri tetkik etmeleri ve görüşmeler han
gi birleşimde yapılmışsa ondan sonra bunu be
lirtmeleri icabeder. Meselâ, ben evvelâ 46 ncı 
Birleşimi taradım, göremedim, 46 ncı Birleşim 
münhasıran oylamaya aittir. Halbuki, görüşme 
45 nci Birleşimdedir. Ama, bizim metinlere 
baktığınız zaman «46 ncı Birleşimde öncelik ve 
ivedilikle görüşülmüş ve oylanmıştır,» der. Zan
nedersem biraz da aceleye gelmiştir.. Çünkü, 
Millet Meclisinde Şubat ayının 3 nde görüşül
müş, 4 nde Millet Meclisi Başkanlığı bize gön
dermiştir. Bizim iki komisyonumuzda çok hızlı 
bir görüşmeye tabi tutulmuş ve 5 Şubat tarihin
de de iki komisyonda birden görüşülmüş çık
mış bulunmaktadır. Bu sebeple öyle anlaşılıyor 
ki, çok uzun bir görüşme imkânı olmadığı için 
raporda meselâ, Millet Meclisi raporlarını bir 
kenara bırakın onları eleştirme konusu etmiye-
lim, Cumhuriyet Senatosunun Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporunu alın, Hükümet gerekçesi
nin bâzı satırları atlanarak, Hükümet gerekçe
si olduğu gibi bizim komisyonumuzun da ge
rekçesi olmuştur. Hiç olmazsa Komisyonun bir 
şeyler getirmesi lâzım; hiçbir şey yok. Her hal
de kısa bir zamanda pek tetkik imkânını bula
mamışlar. Şimdi, usule ait bu husustan sonra 
meselenin esasını eleştirmeye girelim. 

Bu kanun tasarısının asıl maksadı öyle an
laşılıyor ki, iç tahvillerde, vatandaşların tah
villerini, tahvillerin şartları icabı olan, daima 
paraya çevrilebilir kaydına dayanarak Devlet
ten bedellerini istemeleri, bunun karşısında 
Hükümetin güç duruma düşerek, vatandaşlar 
tahvillerinin karşılığını bankalardan istemesi 
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yönünden bir malî durum da kendiliğinden 
meydana gelince, Hükümet şimdi vatandaşla
rın tahvillerini bankalardan nakde çevirmele
rini önlemek ister. Bunun için de faiz hadlerin
de artırma ile keşide yapma yetkisinin Maliye 
Vekâletine verilmesini ister. 

Bir bakıma, ilk nazarda doğru bir mantıkla 
istenen bir husus görülür. Aslında bir yöneti
me karşı vatandaşta itimatsızlık meydana gel
miş ise, artık onu şu yanı ile, bu yanı ile, keşi
deyle yahut faiz haddini yükseltmeyle kurtara
mazsınız. önemli olan yönetimlerin itimat tel
kin etmesi ve güven kaynağı teşkil etmesidir. 
Bir yönetim malî ve ekonomik yönüyle vatan
daşın gözünde itimadı kaybederse, artık bâzı 
kanun imkânlariyle, kanun zorlamalariyle onu 
yerine getirmeye imkân yoktur. Ne der bizim 
Hükümet gerekçesinde; vatandaş tahvillerini, 
yani iç istikrazı, zannedersem 30 Eylül 1970 
tarihinde 2 837 milyar lirayı bulan iç istikraz 
toplamını, kurtarabilmek ve vatandasın banka
larda nakde çevirmek teşebbüsünü önliyebil-
mek için, özel teşebbüsün % 13 - 15 oranında
ki faiz hadlerine yakın bir faiz haddini vermek 
isterler. Aslında özel teşebbüsün % 13 - 15 gö
züken faiz haddi bugün Devletin vermiş olduğu 
% 6 ve onun üstündeki faiz haddinden pek de 
fazla değildir. Çünkü, Devletin % 6 faiz haddi 
vergiye tabi değildir. Bu vergiler çeşitli yönden 
vergilerdir ve tahvili alan vatandaşın kendi 
durumuna göre değer taşımaktadır. Kurumlar 
Vergisinden muaftır, çeşitli vergilerden muaf
tır. Bunu alan şahsın kendi içtimai yahut malî 
durumu yönümden bunlar hesabedildiği takdir
de, % 10 un üzerine çıkmaktadır, aslında. % 13 
olan özel teşebbüs tahvillerindeki faiz haddi 
vergiye tabi olduğu cihetle, bunları da düştü
ğünüz takdirde onlarda % 10 a ve onun altına 
düşmektedir. 

O halde meselenin çözüm noktası faiz had-
dinin yüksek oluşu veya olmayışında değildir. 
Çünkü, birisinde vergiden muaftır, Devlet tah
villeri, istikraz tahvilleri; öbürleri, muaf değil
dir. Bunun hesabını yaptığımız takdirde, birbiri 
ile, böyle bir durum meydana çıkıyor. 

O halde gerçek nedir? Demin söylediğim 
duruma gelmektedir. Gerçek olanı, Türkiye'nin, 
ekonomik sıkıntısı ve malî ıstırabı sorununa 
Hükümet bir başka yoldan çare bulması, arama-

sıdır. Fakat bu çarede de samimî değildir. 
Bakınız nasıl bir şekilde samimî değildir? Şim
di hangi Devletin maliyesinde ve hangi hukuk 
devletinde bir kez deyeceksiniz ki; biz, vatanda
şa açık bir hususta taahhütte bulunuyoruz, 
tahvil alacaksın ve istediğin anda tahvilini nak
de çevirme imkânını vereceğim. Tahvili aldıra-
bilmek için vatandaşa bunu söylersin. Bu, yıl
lardan beri bu şekilde söylenir. Hükümet gerek
çesinde ve ona atfen komisyon gerekçesinde di
yor ki, her ne kadar biz bunu söyliyecek isek 
de, vatandaşın kısa bir süre içerisinde tahville
rini nakde çevirmelerine mâni olmak için, sa
mimiyete bakın, bir Devlet samimiyetine bakın, 
mâni olmak için, kısa devrede geri almamaları 
için, şimdi okuyacağım, gerekçeden, bunun için 
de keşide usulünü getirelim. Böylelikle, keşide 
usulü ile vatandaşın ümidini bağlıyalım. Bir 
devlet, vatandaşını bir ümit içerisinde bırakıp, 
kendisine de birtakım malî imkân kaynakları 
ararsa, artık vatandaşın onun malî durumuna, 
onun ekonomik politikasına elbette ki itimadı 
kalmaz. Ekonomik itimadını kaybetmiş, hele si
yasi itimadını kaybetmiş bir siyasi iktidarın bu 
şekildeki kanuni bâzı destekler ve payandalar 
araması neticesinde ekonomik hayatımızı ayak
ta tutmasına imkân yoktur. Şimdi izin verirseniz 
bununla ilgili kısımlarını okuyalım. 

«Bu tahvillerin sahipleri tarafından istenil
diği zamanda nakde çevrilmelerini geciktirmek.» 

Devletin bir organı, yürütme organı, her-
türlü küçük hesapların üstünde olmalıdır. îşte, 
yüz yılların devlet anlayışının getirmek istedi
ği bir gönül rahatlığı durumu içerisinde gözük
mek istiyen yürütme organı vatandaşa bir ta
raftan ne gösterdi, bir taraftan ne getirdi? Bir 
taraftan kanunlarla vatandaşa diyor M, sana 
tahvil vereceğim, bu tahvili istediğin anda nak
de çevireceksin. Öyle mi? Yıllardan beri söy
lediğimiz, öğüt verdiğimiz ve propagandasını 
yaptığımız husus. Ama, sonra ne diyor? Bakın, 
gerekçenin 2 nci sayfasında : 

«Bu tahvillerin sahipleri tarafından istenil
diği zaman nakde çevirmelerini geciktirmek ve 
önlemek için zaman zaman ikramiyeler tertiple
mek suretiyle menfaat sağlanmak hususunda 
keza Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır.» Bu 
kanun ile. 
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Buna nasıl bir cevap verilebilecek? Mazbut 
ve âdil bir Devlet nizamı içerisinde buna ne de
nilir? Vatandaşın karşısına dürüst bir hareket
le çıkılır ve denir ki, nakde çevirmede periyodik 
sistemler getireceğim, nakde çevirmede güçlük
ler çıkaracağım. Ama, bir taraftan nakde çevir
meyi vaid ve taahhüdedeceksin; bir taraftan 
da, geciktirmenin yollarının, nakde çevirmeyi 
imkânsız hale getirmenin yollarının nasıl bir ter
tip içerisinde olduğunu da kanunlar içerisinde 
hükümler altına alacaksın ve bunu da açıkça 
ifade edeceksin. Bu, Millet Meclisinin 240 sıra 
sayılı.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Mec
buriyet mi var, tahvil almana? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer mecbu
riyet varsa samimî olarak denir ki, bunlar şu 
kadar müddet zarfında nakde çevrilmiyecektir. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Tah
vil almaya mecbur değilsin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Öyle denir. 
Ama, bir taraftan nakde çevirmeyi taahhüdede
ceksin, bir taraftan da bunu imkânsız hale ge
tirmenin meşru olmıyan imkân ve usûllerini Ma
liye Bakanına yetki olarak bir kanunla vere-
cetksin ve bunu da ifade edeceksin. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Onu 
ifade etmek samimiyettir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu şekilde 

fbir oyunun içine girmenin samimiyetle ilgisi 
yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Oyun 
senin kafanın içinde. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Orhon.. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Be

yefendi, demiogöji yapıyor. 
BAŞKAN — Aman, rica ederim, efendim. 

Şimdi cevap verirler, efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Bizim 
oğlan bina okur, döner döner bir daha okur. 
Her fırsatta çıkıp aynı şeyleri söylüyor canım, 
bu olur mu? Boyuna konuşacak mısın? 

ORHAN KOR (izmir) — Kendisi de inan
mıyor, konuştuğuna. 
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I BAŞKAN — Devam buyurunuz, efendim. 

Lütfen efendim. Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz, 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çok kıymetli 
fikirlerinden istifade ediyorum. Hepsi de güzel 
ifade ediyorlar. Şüphesiz ki tarihten, zabıttan 
gelecek nesiller bu kıymetli fikrî güzellikler
den yararlanacaklardır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, devam 
buyurunuz, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarımızın bu beyanlarından hep beraber 
istifade edeceğiz. 

Diğer bir hususa da işaret etmek istiyece-
ğim. O da, yine ifade ediliyor, yıllardan beri 
Devlet masraflarının, Devletin malî imkânları 
ile karşılanmadığı ve bunun için iç istikraz yo
luna başvurulduğu, bunun için tahviller çıkarıl
dığıdır. 

Şimdi, demek ki, Devlet masraflarının kar
şılığıdır, bu. Devletin masraflarını karşılıyabil-
mek için bir finansman kaynağı aranıyor ve bir 
finansman kaynağı olarak da tahvil ihracı ya
pılmaktadır. 

O halde Devletin masraflarını kısmanın im
kânı yok mudur? Devletin masrafları kısılır da, 
Devletin masrafları azalır da ve sonunda o hale 
gelir ki, iç istikraz yoluna gitmenin yolları ve 

I imkânları azalmış olur. Ama, Devletin masraf
ları her gün daha çok çoğalmaktadır. Devletin 
masrafları bugün o hale gelmiştir ki, Devletin 
bütçesinin büyük bir kısmı personel masrafla
rına ve diğer harcamalara gitmektedir. Her yıl 

I yatırım kaynaklarına yüzde olarak daha çok 
I pay ayrılması gerekirken harcamalar artmakta, 

yatırımlar azalmaktadır. Bununla ilgili olarak 
bir tek örnek vereceğim, size. 

I Devlet Plânlama Teşkilâtının araştırma mas-
I rafları adı altındaki 70 milyon lira civarında 

yaptığı masraf yekûnuna, tablosuna baktığınız 
zaman bâzı imtiyazlı kimselerin ne derecede kay-
rıldıklarını görmek mümkündür. Eski bir mil
letvekilinin uçak modelleri için projelerine yüz-
binler ve milyonlarca lira verilir; 2,5 saat içe
risinde bir veteriner hekimin veyahut düşünen 
her insanın hazırlaması mümkün olabilen bir 
hayvancılık projesi için 7,5 milyon lira para 
verilir, işte bu imkânlar bu şekilde yağma edi-

I lir, sömürü düzen bu hale getirilir ve bu şekil-
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deki bir sömürü düzen devanı ettirilir ve ondan ) 
sonra da, Devletin masrafları artıyor, diye Dev
let masraflarının karşılığı için tahvil çıkarmaya j 
gidilir. 

Tahviller Eylül ayı hesabı ile 2 837 milyon 
liraya çıkmış, dış borçların yekûnu ise büyük 
bir meblâğı bulmaktadır. Bu tahvillerin bir ger
çek ifadesi, bir gerçek yönü de, tahammül etsek 
de dinlemeye, etmesek de, sıralar boş da olsa, 
dolu da olsa, içeride 5 kişi de olsa, 90 kişi de, 
180 kişi de olsa bugün Türkiye'nin ekonomik 
gerçekleri ve politik gerçekleri o dur ki, bütün 
imkânlar sonuna kadar zorlanmış ve heba edil
miştir. 

Bir taraftan büyük masraflar yapılır, kredi
ler partizanlara yağma ettirilir, bir taraftan da 
vatandasın itimadı sarsılır, bankalarda Devlet 
tahvilleri çekilmeye ballanır ve bu tahvillerin 
çekilmesini önliyebilınek için de keşide tezyidi 
yoluna, ki Cumhuriyet dönemlerinde Devletin 
başvurmadığı bir husus idi, şimdi bu yola gidi
liyor. ikramiye verilmiştir, ama, keşide tertibi 
yoluna gidilmemiştir, ilk kez gidilmek istenir. 
Bu neyin ifadesidir? Bir yönetimin bütün gü
venleri kaybının ifadesidir. Bir imkân aranması 
hususunda, eğer tetkik edilirse, insanın bir ya
sama organı üyesi olarak iç borçlara bir düzen 
vermesi için lehte oy kullanması gerekir. Ama, 
bu yönetimde, bu icracı patron yönetiminde va
tandaşı bir taraftan itimada sevk edeceksin, sen 
dilediğin takdirde geri çekebileceksin; ama öbür 
tarafta da, Maliye Vekâletine, şüphesiz M, tek
nik personelini, Maliye Vekâletinin bütün per
sonelini tenzih ediyorum, ama siyasi mevkilerde 
bulunanları ve bunlardan Mesut Erez'i de bu 
bakımdan talihsiz addedebiliyorum, böyle bir 
ekibin içerisinde bu malî yükü bir samimî ina
nış içerisinde nasıl yürütebiliyor, akıl erdirmek 
mümkün değildir. Bu, icracı patron yönetimin
de bir tarafta vatandaşa inanç vereceksiniz bu 
kanun ile; bir taraftan da, keşide imkânını ve
receksiniz,, yani atı hem dizginliyeceksiniz, hem 
de gemini çekmiyeceksiniz. Bu, şaşkın süvari 
idaresinde memlekete yeni bir itimatsızlık dal
gası ve vatandaşı bir kere daha aldatma imkâ
nını vermeyi temin edeceğinden şüphesiz ki, bu 
tasarıya oyum kırmızı olacak ve karşısında ola
cağım. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcalı, buyuru
nuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bu tasarının şev
kine sebep hiç şüphesiz son devalüasyon kara
rından sonra bankalardaki bir seneden fazla 
vadeli tasarruflara ödenmesi kabul edilen faiz 
nisbetinin % 9 olarak tesbit edilmiş olmasıdır. 

Hükümet 1971 bütçesindeki tesbit ettiği 800 
milyon liralık açığı iç istikrazla kapatmayı ka
bul etmiş ve bu tahvillerin faiz nisbetini de 
bankalardaki mevduatın faiz nisbetine paralel 
olarak % 9 şeklinde kabul etmiştir. 

Şimdi, bir devalüasyon, arkasından mevdu-
atm bankalara Fevkini sağlıyacak % 9 nisbetinde 
bir faiz haddi, onun arkasından 800 milyon lira
lık açığı kapatmak için Devlet iç istikraz 
tahvilleri ve bunların tesbit edilen % 9 seviye
sindeki faiz hadleri... 

Muhterem arkadaşlar, bakınız 10 Ağustos 
kararlarında nereden başladık, şimdi, bugün 
nasıl bir noktaya geldik? Hükiûnet d^ybr ki, 
madem M, yeni istikraz tahvillerinin nisbetini 
% 9 olarak tesbit etmişiz bundan önce piya
sada satılmış olan ve halen itfa edilmemiş olan 
2 milyar 837 milyon liralık tahvillerin, ki bun
ların cüzi bir kısmı % 3 faize tabidir, çok bü
yük bir kısmı da % 5 ve % 6 nisbetindeki 
faiz haddine tabidirler, onların heyeti umıımi-
yesini % 9 nisbetindeki bir faiz haddine çek
mek. 

Arkadaşlar, piyasadaki iç istikraz tahvil
lerinin miktarı raporda belirtildiği şekilde 
2 milyar 837 milyon liradırı. Bu 2 milyar 
837 milyon liralık tahvilin ancak 350 ilâ 370 
bilyon lirası halkın elindedir. G-eriye kalan 
2 milyar 500 milyon liralık kısmı bankalarda
dır, bankalar evvelâ m^M-" acarının °^ 20 
sini Devlet iç istikraz tahvillerine yatırmak 
m.pıd"buriyet;ir'd^dirlsr; bu bir. B'r d^ avr'ca 
piyasaya Devlet tarafından çıkarılan fakat 
bir türlü satılmıyan tahviller var ise, İri, he
men hemen hep böyle olmaktadır, bankaları 
tazyik ederek, teşvik ederek «jeri kalan tah
villerin de bankalarca satmalmmasmı Hükü
met âdeta medburi kılmaktadır. 

Şimdi, biz bankaların elinde bulunan 
% 5 ve % 6 faizli 2,5 milyar liralık tah-
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vile % 3 veya % 4 faiz farkı vermek su
retiyle onlann gelirlerini yıllık ötomâtjk-
man % 9 a çıkarmış oluyoruz. Halkın elindeki 
350 - 370 milyon liralıik tahvil için bu türlü 
bir teşviki kabul ederim. Ama bankaların elin
de bulunan 2,5 milyar liralık tahvil için 
% 3 lü ve % 4 lü bir farkı kabul etmek müm
kün değildir. Çünkü yalnız faiz farkı ola
rak Devletin her yıl bankalara ödemek mec
buriyetinde olacağı miktar 80 ile 90 milyon 
lira arasındadır. Bunlar vergilerden karşı
lanacaktır, şüphesiz Devlet bütçesinden kar
şılanacaktır. öyle ise nama muharrer olma
sına rağmen bankaların portföyünde bulu
nan bu tahvillerin eski seviyesinden % 5 ve 
% 6 faiz seviyesinden devam ettirilmesi ve 
ona göre itfa edilmesi gerekmektedir, lâzım
dır. Memleketin kalkınmasına, memleketin 
sanayi yönündeki gelişmesine bankalarımız 
da hiç olmazsa bu nisbette ve bu yoldan da 
yardımcı olmalıdırlar, katkıda bulunmalıdır
lar. Çünkü Hükümet mevduatın % 9 nispe
tindeki, faiz haliyle bankalarda toplanma
sını arzu eder iken, dolayısdyle o mevduatın 
% 20 sinin Devlet ilstikras tahvillerinin sa-
trnalınmjasına gideceğini bilmekte ve sonra 
da o mevduattan bankalara bâzı yönlerde yatırım 
yapması istikametinde işarette bulunabilmekte
dir. Sonunda yine bankalar kârlı çıkmak
tadır, yine bankalar kazançlı çıkmaktadır. 

Şimdi, bütün bankalar Maliye Vekilinin 
elindedir. Hepsi Hükümete muhtaçtır, şube 
açmaları ikramiyeleri ve sairelerd bakımından 
ve hepsi de Maliye Vekilinin bir kaş çatma
sına bakar. Maliye Vekili, portföydeki tah
vilâtın, iç istikraz tahvillerinin değiştiril
memesi lâzımgeldiği fikrini bankalara telkin et
tiği takdirde, o zaman yalnız halicin elinde 
bulunan 350 milyon liralık tahvilât, değişfciril-

-jnek istenir. Yani % 9 faiz haddinden istifa
de bakımından değiştilmek için müracaatta 
"bulunur ve bunun faiz farkını da bu Devlet 
kolaylıkla karşılıyabilir. Ama bunun ötesinde 
2 milyar 837 milyon liralık Devlet iç istik
raz tahvillerinin % 3 lü ve % 4 lü faiz far
kını ödemeye kalkar iseniz, o zaman az ev
vel ifade ettiğim gibi, senede ödemeye mec
bur olduğunuz 150 - 160 milyon liralık faiz 
miktarı 240 - 250 milyon liraya rahat rahat çı

kabilir. Ekonomiyi bir nizama sokmak ve 
her yönüyle, her cepihesiyle ve sermayenin 
ökonoıiMiin kalkınmasına hissedar kılınmasını 
sağlamak bakımından bu türlü bir tedbire ya
ni bankalarda toplanan iç istikraz tahvillerinin 
eski faiz seviyesinden itfa edilmeleri esasının 
kabul edilmesi lâzımdır. Diğer taraftan ik
ramiyeleri artırarak, ikramiye mikrannı faz-
lalaştırmak bunları cazip hale getirmenin ça-
ijiC-r̂ L. arıyalım, bunu kabul ederim. Ama sırf 
müracaat edilecek, değiştirilecektir endişesiyle 
durduğu yerde oturup otururken bunların 
faiz haddini % 9 a çıkarmak âdeta devlet 
kösesinden cömertçe şimdiye kadar yapıldığı 
gibi harcamalarda bulunmaktan farksızdır. 

Muhterem arkadaşlar, piyasada bâzı sınai 
teşebbüslerin % 25 e kadar temeddü verdikleri
ni biliyoruz. O türlü sinai teşebbüslerin % 13 
- % 15 le istikraz çıkardıklarını, hisse sene
di çıkardıklarını biliyoruz, ki raporda da bu 
yazılıdır. Şimdi oniaıla eşitliği sağlamak ba
kımından bu türlü bir tedbire gidildiği be
yan olunmaktadır. Ama ifade edeyim ki, Tür
kiye nin ekonomik şartları bir sermayenin 4 se
nede itfa edilmesine müsait değildir. Olma
malıdır. Türkiye'de 100 lira eğer bir senede 30 
lira kazanıyorsa, 35 lira kazanıyorsa, ki kazan
maktadır. Bu kazancı meşru hudutlar içinde 
mütalâa etmeye imkân olmadığını Senato kür
süsünden açıkça ifade etmekte hiçbir mahzur 
görmem. Bir sermayenin % 15 ve civarında kâr 
temin etmesi normaldir ve Türkiye'nin gerçek
lerine uygundur. Ama Türkiye'de öyle bir yan
lış ekonomi politikası tatbik edilmiş ve Hükü
met öyle bir noktada bizi almış, 5 sone sonra 
bizi öyle bir noktaya getirmiş ki % 30 - % 35 -
% 40 hattâ çekindikleri için bilançolarında 
kâr nisbetini gösteremeyip gizliyen müesse
seler çoktur ve pek çoktur. Bunların bir kıs
mının döviz tahsislerinden elde edilen imkân
lardan sağlandığını, bir kısmının piyasadaki 
kontrolsüzlükten meydana geldiğini ve bir kıs
mının sözde rekabet olsun diye ve sözde yer
li sanayii koruyalım diye dişardan ithalâtın 
önlenmiş olması dolayısiyle meydana geldiğini 
görmemeye imkân yoktur. 

Muhterem senatörler, işte Demirel hükü
metlerinin politikası bizi 10 Ağustos'da bir de
valüasyona, biz burada her toplantıda her yer-
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de faiz hadlerinin düşürülmesi lâzım geldiği
ni müdafa ederken, biz burada her bütçe sı
rasında faiz hadlerinin yüksekliği çiftçiyi, tüc
carı sanayiciyi, esnafı yıkmaktadır derken ve 
buna bakanlar derece derece hak verirler 
iken bu tarafta faiz hadlerinin yükseltilmiş 
olması gibi bir tedbiri Hükümet almaya mec
bur kalmış ve o yetmiyormuş g'üy- şimdi de ona 
ayak uydurabilmek için faiz hadlerini % 9 
olarak tesbit ettikten sonra, senelarce evvel 
çıkarmış bulunduğu iç istikraz tahvillerinin 
faiz nisbetini de % 9 a çekmeye çalışıyor. Bu 
yol ile ve bu tedbiri isabetli görmediğim için 
kanunun reddedilmesi kanaatini taşıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 7 yılı teca
vüz eden bir zamandan beri bu kürsüden ana
yasal yetkilerini kullanan bir arkadaşınız sı-
fatiyle bir kere olsun ivedilikle, öncelikle görü-
şülmiyen bir kanuna raslamadım. Bütün kanun
lar 7 yıldan beri hep ivedilikle ve öncelikle geç
ti. Bu Senatonun işi o kadar çok ki ivediliksiz, 
Önceliksiz kanun çıkarmak nasibolmadı. işte 
bir tanesi de bu. ivedilikle, öncelikle geldi, şim
di burada sayiyle 20 kişi var ve sanıyorum ki 
Türkiye'de önemli bir ekonomik, malî araç ola
cağı apaşikâr olan bir kanunu da ivedilikle, 
öncelikle sıkı sıkıya bir çalışma içindeymiş in
tibaını vererek burada boş sıralara konuşa
rak geçireceğiz. 

Arkadaşlarım, bana lütfen söyler misiniz, 
Umumi Heyete soruyorum, Türkiye'de iç istik
raz hukuku hangi temellere dayatılmıştır? 
Şimdiye kadar bunu bileniniz var mı? Devlet 
borç almaya kalkıştığı zaman hangi kanuna 
dayanarak, nasıl bir muamele yapar? Bu Tür
kiye'de maalesef gereğince bilinmiyen bir hu
kukî düzenleme sahasıdır. 

Şimdi, bakınız böyle bir devlet düzeni için
de bu getirilen kanunla ne yapıyoruz. Bu kür
süden mütaadit defa ifade ettiğim gibi, Par
lâmentonun, yasama yetkisine sahip tek ku
rulun ve bu yetkiyi devredemiyecek durum
da bulunduğu Anayasa maddelerince tesbit 
edilmiş tek kurumun, yasama yetkisini bu ka
nunla alıyorsunuz yetki sahibi olmıyan ve Ana
yasada yetkilendirilmiyen, yalnız görevle tav-

[ zif edilen, vazifelendirilen bir kurula veriyor
sunuz. Ve bunu yaparken de Senatonun bu ka
rarında 20 kişiden ibaretsiniz. Anayasanın 
belli maddeleri yasama yetkisinin devredile-
miyeceğini münhasıran ve asli bir yetki ola
rak Parlâmentoya aiolduğunu söyler. Bu geti
rilen kanun ile biz Maliye Bakanına, yani Hü
kümete dâhi değil, Hükümet içinde bir baka
na kanun yapma yetkisini devretmiş olacağız. 
Biraz sonra eğer daha fazla oy toplarsa bu 
kanun, bu 20 kişi içinde çıkacak, toplamazsa 
kalacak.. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin)) — Topla
mazsa yine çıkacak. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — BeM 
de tabiî.. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Hükümeti an
lamıyor muyum, anlıyorum. Nereden anlıyor
sunuz diyeceksiniz. Günlerden beri radyolar
dan ilân ediliyor. «% 9 faizli, vergisiz, her za
man paraya tahvili mümkün taahhüt işlerinde 
teminat olarak kabulü kanunen mevcudolan 
tahvillerimizi alınız» diye ilânlar çıkıyor. Ben 
de dinlediğim günden beri nedir bu diye me
rak edip durmuştum. Şimdi işte berberin hikâ
yesi, önümüze düştü saçımız. Demek ki Hükü
meti muaz7amamız, ki burada kendisini tenkid 
ettiğimiz zaman arkadaşlarım çok kızıyorlar, 
işte bir tane yenisini içinde bulunduğu duru
mu gösteren, nasıl bir Hükümet olduğunu iyi
ce belli eden bir kanunla ortaya çıktı. 

Şimdi, belki «Vatan, millet ve silistre» di
ye nutukları söylemek suretiyle Hükümeti 
müdafaa etmek mümkün. Biraz evvel burada 
cereyan eden münakaşada bunu gördük. Sa
yın İçişleri Bakanı, fevkalâde tehditkâr biraz 
daha efendim, iyi nutuk söyler insanlara 
belki bir azametle burada Hükümetinin âlâ, 
hasnâ ve müstesna olduğunu söyledi ama, bi
raz sonra böyle bir kanunla Parlâmento hu
zuruna çıkacağını bilseydi sanıyorum ki o ka
dar çalım yapmazdı?. 

Şimdi... 

NAEİT ALT AN (Çanakkale) — Yaşa, yaşa. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Parlâ

mento üyesi arkadaşım da bana «yaşa» ile ce
saret veriyor, teşekkür ederim. Aslında böyle 

I yaşanmaz beyler, böyle kanunla yaşanmaz 
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beyler, böyle Hükümetle, böyle Parlâmento dü
zeniyle yaşanmaz?. Ne ben ne, başkaları yaşıya-
maz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Yaşar.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Karış

mayın siz oradan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 

itibarla sizin dikkatinizi çekiyorum. Kanun çık
madan radyoda % 9 faizli Devlet tahvillerini 
alınız. Bunlar vergisizdir, bunları taahhüt işle
rinizde teminat olarak kullanabilirsiniz» diyen 
bir Hükümetle karşı karşıya mısınız, değil mi
siniz? Hükümetiniz bu mudur, değil midir? Bu 
tasarı Hükümetin midir, değil midir? Ve Hükü
met bunu çalyaka Meclisten geçirmiş, şimdi siz 
bunu müzakere ediyor musunuz, etmiyor musu
nuz? Muhalefetin böylesüıi mi istiyorsunuz? 
Buyurun, işte böylesi. 

Nasıl, radyoda ilân veriyorsunuz, daha he
nüz kanunu geçmeden? «% 9 faizli tahvilleri
mizi alınız» diye? Hangi hak ve salâhiyetle Hü
kümet olarak geliyorsunuz, Parlâmentonun 
karşısına dikiliyorsunuz yasama yetkisini bana 
devrediniz diye? Nerede sizin Anayasa huku
kuna riayetiniz? Biraz evvel burada Hükümet 
adamı olan İçişleri Bakanı, «Biz Anayasaya 
baştan aşağı saygılıyız ancak çıkan kararları 
eleştirmek hakkımızdır; nitekim, bizim şikâ
yetlerimiz vardı, o şikâyetleri sizin Başkanınız 
dile getirdi» gibi kolay ve ucuz bir polemiğe 
girdi ve çıktı zannetti kendini. Fakat, bilmedi 
ki, böyle bir kanuna imza atmış. 

Şimdi soruyorum arkadaşlarım, oldu bittiyi 
kabul edeceksiniz. Hükümetin basıp belki de 
bâzı kurumlara sıkboğaz sattığı tahvilleri % 9 
faize çıkaracaksınız. Çıkaracaksınız demiyorum; 
% 9 a, % 10 a, % 20 ye, % 30 a, % 40 a... 
canınızın istediği faize çıkaracaksınız. Keşke 
siz çıkarsanız. Parlâmento olarak keşke siz bir 
gün gelen bir kanunda birtakım tahvillerin belli 
bir hadlerde faizle ihracına müsaade edecek 
güçte olsanız. Bugünden sonra ne kadar tahvil 
çıkarsa çıksın onların faiz hadlerini size sorma
dan, tek başına Maliye Bakanı yasama yetki
sini haiz bir kimse gibi - böyle demeye mecbu
rum - bu tahvillerin faiz hadlerini piyasa şart
larını göz önünde tutarak artırmaya yetkili ola
caktır. Buna bir itirazınız var mı? 

A. P. Grupu ve onun mensuplarına ciddî 
olarak buradan sesleniyorum. Bu yetkiyi dev
redecek misiniz, etmiyecek misiniz? Ederseniz 
eğer, bir daha Türkiye'de çıkacak tahvillerin 
faizleri üzerinde tek kelime edemezsiniz. Ta ki 
bu kanunu tamamen ilga edecek yeni bir kanun 
getirecek Hükümet yahut bir kuvvet bu mem
lekette, bu Parlâmentoda mevcudolsun. 

En azından kendinize yani, Parlâmento ola
rak mânevi şahsiyetinize giran gelmiyecek mi? 
Radyolarda günlerden beri % 9 faizli tahville
rimizi alın diye ilân edilmesine Parlâmento ola
rak şahlanmıyacak mısınız? «Bizim yetkimizi 
elimizden almaya Hükümetin yetkisi yoktur, 
ne biçim Hükümettir bu» demiyecek misiniz? 
Ha, o zaman demiyecekseniz yaşama hakkımız 
olmıyacağını ben de söylerim, buradan. Çünkü, 
böyle idare edilen devletlerin, ülkelerin yaşa
ma hakkı kalmaz. Herkes, kendi yetkisini kul
lanmaz ve kendi yetkisini başkasına devretme 
yoluna giderse Türkiye'de yalnız, demokrasi de
ğil normal, mantıklı, çıkar bir idare kurmak 
mümkün olamaz. Bu, bunun hukukî tarafı. 
Şimdi size bunun malî veyahut ekonomik tara
fını anlatmama müsaade ediniz. 

Siz, A. P. nin Hükümetini destekliyenler 
veya A. P. Hükümeti; bu ülkede istikrarı, eko
nomik istikrarı öne almak, onu sağlamak çaba
sı içinde olduğunuzu bu kürsülerden haykuı-
yorsunuz ve özellikle büyük, şişkin enfilâsyonu 
kaldırmak için bir sürü araçlar getirmeye çalı
şıyorsunuz, bütün maksadınız istikrarı temin 
etmektir. Pekâlâ, faiz hadlerinin alabildiğine 
yarıştığı bir ülke haline getirdiğiniz bu ülkede 
kendiniz bizzat, elinizle faiz hadlerini piyasanın 
oynak şartlarına uydurmayı, Parlâmentonun 
yetkisini alarak, elde ederseniz sizin istikrar mı 
yoksa istikrarsızlık mı getirmek peşinde ve 
emelinde olduğunuzu ben Parlâmento olarak 
nasıl kontrol edebilirim? Vazgeçtim sizin eko
nomi politikanızın yanlışlığından, faiz hadleri
ni yükseltmekle bir memlekette ne menem feci 
ekonomik sonuçlar doğuracağından vazgeçtim 
ama, Parlâmento olarak ekonomi politikanızı 
denetlemek hakkından beni nasıl mahrum 
edersiniz? Ben sizin bu kanun çıktıktan sonra 
çıkaracağınız tahvillere % 9 yerine % 15, 
% 20 faiz koyduğunuz takdirde ekonomiyi bü
yük bir batağa götürdüğünüzü gördüğüm da-
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kikada hangi salâhiyetle sizi durdurabileceğim? 
Ben ki, Parlâmentoyum, seni kontrol etmek 
hakkından mahrumum; o takdirde senin ekono
mi politikam murakabe edememenin yani, göre
vini yapamamanın ağırlığı altında kalacağım. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Böyle bir şey 
olur mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Gayet 
tabiî. Size soruyorum, banka faizlerini artır
mak için Bankalar Kanununu değiştirmek lü
zum ve zorunluluğu var, banka faizi normal, 
şahısların açtığı hesapların faizlerini daha bu 
senenin başında değiştirip % 9 a çıkardık. Hü
küm olarak çıkaracağınız tahvillerin faiz had
lerini tesbitte niye Parlâmentoya yetki vermi
yorsunuz da Hükümete veriyorsunuz bu yetki
yi? Öyle şey olur mu Sayın Karaöz? Bankaların 
faizlerini elinde tutuyorsun da Hükümet ola
rak, kendi faiz haddini nasıl kendin tâyin edi
yorsun Karaöz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, şahsa hitabet-
meyin Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bey
efendi, o söyledi. 

BAŞKAN — Anladım efendim, anladım. 
O bir hata ettiyse onu tekrar etmiyelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) -— Daha
sı var. 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Sataşma var. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Daha 

sataşacağım, dur bitsin de ondan sonra. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İkrar edi

yor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyle 

bir ülkedesiniz ki, vergi alamıyorsunuz, öyle 
bir ülkedesiniz ki, milyarları bilmediğiniz kay
naklara aktarıyorsunuz. Yetki Kanunuyla ak
tarıyorsunuz, diğer araçlarla aktarıyorsunuz. 
Öyle bir ülkedesiniz ki, bütçemizin büyük bir 
kısmını cari harcamalara ayırıyorsunuz. Öyle 
bir ülkedesiniz ki, yağma Hasanın böreğinden 
ileriye bir yağma düzenini sürdürüp gidiyorsu
nuz. Ondan sonra gelip şaşkın, bitkin, ne yap
tığını bilmez, şuurunu kaybetmiş bir varlık gi
bi faiz hadlerini tek başına ve Parlâmento dı
şında bir kuvvet olarak, Parlâmento üstünde 
•bir kuvvet olarak tâyin etme yetkisini istiyor
sunuz. Bunu nasıl yapaı siniz? Sizin hakikaten 
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meşruluğunuzu kaybettiğinizi, söylemiydim 
belki, şekli hukuk bakımından meşruluğunuz 
var ama; bu ülkeye, onun insanlarına hizmet 
etmek kudretinizin olmadığı, batağın en esfeli 
süfelâsma düşürdüğünüz ekonomi ve memle
ket, açıkça bu kanunda gözükürken, gelir bu
rada muhalefet yapmazsam yalnız, partiye, 
partiye verilen oylara karşı değil millete kargı 
vazifemi yapmamış olur. 1971 bütçesinin için
de 8 milyar liracık ayıracaksınız yatırımlara, 
sonra da gelecek hayat pahalılığı, daha doğru
su fiyat artışları veya arkadaşımın dediği gibi, 
devalüasyon yutacak, geri kalanın 20 milyara 
yakınını cari harcamalara ayıracaksınız, trans
ferlerle beraber daha bile fazla, ondan sonra 
benim karşıma çıkıp dikileceksiniz o, henüz 
daha kanunu dahi olmıyan, sermaye piyasası 
kanunu dahi olmıyan bir ülkede halktan para 
toplamak için Devletliğinizi, Hükümetliğinizi 
şerefinizi, haysiyetinizi bir kenara iteceksiniz, 
istediğiniz gibi faiz haddi koyarak, tahvil ih-
racederek para toplayacaksınız. Buna müsaade 
etmek mümkün mü beyler? Bu Devlet mi, yok
sa Bedros efendinin bankerliği mi? Hangi ta
rihte yaşıyorsunuz, ne demek istiyorsunuz? Be
nim tâyin edemediğim, benim kontrol edeme
diğim bir faiz haddi, devrettiğim bir yetki, 
sizin boğazınızdan geçmez. Asıl, kursakta bıra
kılması gereken niyet budur, bu olmalıdır. 
Yoksa Kırıkkale Kaymakamının yazdığı gibi 
üç gün işinden kalacak bir rapora bağlanmış-
mış da bilmem, failler, mesuller burada olduğu 
için failler tesbit edilememiş de, Hükümet var. 
Böyle Hükümet 1100 senesinde de vardı, 900 
senesinde de vardı. Ama simdi Hükümetler, 
kaymakamların emriyle tutulan sanıklara de
ğil bir memleketin ekonomisini düzenliyecek 
güçte iseler Hükümet oluyorlar. Meşrulukları 
var, kuvvetleri var o zaman var oluyor. Yoksa 
böyle bizim gibi, banker Şellefyan veya Bed
ros gibi bilmem, ekonomik şartlara uyduraca
ğım diyerek bir Devletin haysiyetini, malî iti
barını ve ekonomik durumunu payimal edecek 
bir kanunla geliyorsunuz ha? 

Basın ve diğer organlar asıl bunlarla meş
gul olsalar bu memlekete büyük hizmet eder
ler. Yoksa biz burada, şimdi bana lâf atan bir 
kimseyle dövüşsem, bunu baş sayfaya geçmek 
suretiyle, bana hizmet etmiş olmaz, bahusus, 
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memlekte de hizmet edilmiş olmaz. Böyle bir 
kanun vardır, Türkiyede deyin. Bütün Türkler 
bunu okuyacaklardır. Ne yapıyor bu kanun? 
Devletin bir bakanıma Parlâmentonun yetkile
rini devrediyor. Görevli olan bir kişiye yetki 
veriliyor. Ve Devleti itibarsız hale getiriyor, 
bütün kendi politikalarını yıktığı gibi Türki
ye'de yetişen bütün insanların akıbetlerini peri
şan ediyor, bu kanunla, işte, böyle bir Hükü
metin elindeyiz deyin ki, hepimiz hizmetimizi 
yapmış olalım. 

Arkadaşlarım, bir 4îere de çok fazla, vak
tinizi almamak için burada keseceğim. Madde
lere geçtiğimiz zaman ve dinledikten sonra bu
nu müdafaa edenleri, tekrar söz almak ümidiy
le teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Ömer Ucuzai'da sıra, 
Sayın ilyas Karaöz, grup adına mı aldınız söz? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Hayır, şah
sım adına. 

BAŞKAN — Şahsınız adına. Buyurun Saym 
Ömer Ucuzal. Bir dakikanızı rica edeyim, efen
dim. Geri kalan arkadaşlarımın sırasını arz edi
yorum. Saym Ekrem özden, Sayın Dikeçligil, 
Saym Atalay, Sayın ilyas Karaöz, Buyurun, 
Ömer beyefendi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım;. müzakeresini yaptı
ğımız 1510 sıra sayılı tasarı hakkında, benden 
evvel konuşan arkadaşların fikirlerini dinledik
çe kendimde şöyle bir kanaat hâsıl oldu. Sanki, 
Türkiye'de ilk defa bir iç istikraz tahvili çıka
rılmasına imkân veren bir kanunla karşı karşı
ya gelmişiz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu gün
den beri hükümetler, bu yollara zaman, zaman 
feşvurmıiLşlar; bu yollara başvurmak suretiyle 
bütçeye bâzı kaynaklar sağladığı gibi, bugün 
mevcudiyetiyle iftihar ettiğimiz birtakım İktisa
dî Devlet Teşekküllerinin kurulmasını da bu ka
bil tahvillerle sağlamıştır. Hepimiz yaşımız iti
bariyle hatırlarız. Türkiye'de hakikaten % 3, 
% 5, % 6 faizli tahviller çıkarılmıştır ve bunla
rın hepsi de satılmıştır. Nitekim, bu tahviller
den çoğu da birtakım ikramiyelerle, zaman, za
man keşide edilmiştir. Şimdi elimizdeki tasarı
ya bakarsak getirdiği hükümler tamamiyle geç
mişte çıkarılmış olan tahvillerin hükümlerini ta
şımaktadır. Yalnız, buradaki nisbet, geçmişe 
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nazaran yükselmiştir. Burada yetki devri diye 
bir şey yoktur. Aynı meseleler için devamlı, 
Meclisleri meşgul edip kanun çıkarmak yoluna 
gidilmeyip bir esas tesbit edilerek görev sahip
lerine, bu işi yürütün diye bir kanun çıkarıyo
ruz. Getirilen tasarının elbette üzerinde müza
kereler yapılacak, fikirler ileri sürülecek ama, 
«Anayasa beyle bir yetki devrine müsait değil,» 
deniyor. Bundan evvel çıkarılan nice kanunlar
da da değerli arkadaşlarım hep bu fikirlerle kür
süye gelmişlerdir. Allaha çok şükür ki, o gün 
iddia ettikleri şekilde o kanunların yürürlükte 
bulunduğu devrelerde böyle yetki devrinden 
doğan birtakım suiistimaller meydana gelme
miştir. 

Hakikaten vergi muafiyeti vardır. Bugünkü 
piyasada mevcudolan tahvillerde faiz haddi 
% 6 dır. Çok cüzi bir nisbette % 5 faizli tahvil 
kalmıştır. Hele piyasada % 3 faizli tahvil kal
mamıştır, değerli arkadaşlarım. 

Geçmhte çıkarılan tahviller de ihalelerde 
teminat karşılığı olarak kullanılma yetkisi ve
rilmiş, bugünkü tasanda da bu var. ibrazında 
nakte çevirme, geçmiş kanunlarda da mevcut
tur, bu tasarıda da mevrut. Şimdi bir değerli 
arkadaşım derki, «efendim hükümetin düştüğü 
durum karsısında elinde tahvil bulunan vatan
daş devamlı götürüp nakte çevirmenin çabası 
içerisine düşmüştür, bundan dolayı da hükümet 
^kısmıştır. Piyasada mevcut 2 milyar 500 küsur 
milyon liralık tahvil vardır. Bunu önlemek için 
bu kanun getirildi» Hayır arkadaşlar, zaten el
de mevcudolan. tahvillerin çoğu bankalarındır. 
Bankalarımız bunu rahatlıkla portföylerinde 
tatmaktadır, sıkışıklık bahis mevzuu değildir. 
Ama serbest sektör işletme imkânını bulmuş, 
Devletin çıkardığı tahvillerin % 6 faiz vermesi 
karşısında % 10, 13, 15 gibi bir faiz haddi ver
meyi kabul etmiş. Bu yönde çok tahvil satma 
imkânı da bulunmuş. 

Şimdi bir taraftan istikrarı sağlamakla gö
revli hükümeti istikrarsızlık iddiası içerisinde 
tutacaksınız, bir taraftan da istikrar yollarını 
aramak için tedbir getirdiği zaman karşısına çı
kıp bunu tenkide deceksiniz. Bu mantıği değer
lendirmenin imkânını bulamıyorujB. 

2 milyar 500 küsur milyon liralık tahvil pi
yasada mevcutsa- mutlak surette bunları % 6 
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faizle sonuna kadar ellerinde tutmaya icbar et
meye de hakkınnz yoktur. Mademki piyasada 
% 15 nisbetinde faiz haddi ile tahvil satılma im
kânı varsa tahvil sahibi vatandaşlarımıza da bu 
hakkı vermek lâzım. Ama bankaların portföyün
de bulunanlara % 6 faiz vereceksin, vatanda
şın ellinde bulunanların da nisibetdni % 9 a çı
karacaksın... E.. Bir eşitlik hükmü vardır Ana
yasada, bunun adını ne koyalım? 

Sevgili arkadaşlarım, daha 10 gün evvel bu-
rada bütçenin müzakeresini uzun uzun yaptık. O 
bütçede 800 milyon liralık bir kaynağın istik
raz tahvilleri ihracı suretiyle temin edileceğini 
de kararlaştırdınız. Şimdi bu kaynağı realize 
etmek için getirilen şu kanun tasarısı üzerinde, 
çok üzülerek arz ediyorum, bir arkadaşımızın 
(buraya gelip, bu nasıl devlet, Bedros efendinin 
bilmem nesi... 

Sevgili arkadaşlarım, bir taraftan bu devle
tin ayakta kalmasını istiyeceğiz, bir taratfan 
da bu devletin yıkılması için ne lâzımgelirse 
onu yapacağız. Bu İM fikri ileri süren bir tek 
insan olursa, bu insanın samimiyetine güvenme
ye bilmiyorum sehep bulmak mümkün mü? 
«Cari harcamalar yüklü.» Evet yüklü arkadaş
larım. Yıllardan beri cesaret edilmiyen bir re
form kanunu getirildi, kabul edildi. Bunun ne
ticesi olarak da cari harcamaların nisbeti büt
çede yükseldi. Şimdi Devlet personeline bugün
kü yaşama hakkını sağlama nisbetinde bir im
kân sağlamıyacak olsa idi benim iktidarım, her 
gün bu kürsüye gelip, dar gelirli vatandaş di
ye bu sefer de onun sözünü yapacaktınız. O 
halde hem dar gelirli vatandaşı, hem devleti, 
hem devletin bütçesini bir istikrar içerisinde 
tutmanın yollarını ararken; devleti Bedros 
efendinin bankerliği ile karşıkarşıya getirmek 
ümidederim ki, bir sürçü lisan olarak ifade 
buyuruldu burada. 

Tahviller için ilân çıkarıldı. Sevgili arkadaş
larım, bugüne kadar çıkarılan tahvillerin hep
sinin, reklâm yolundaki ilânlarının gerek Dev
let radyosu yolu ile, gerek gazetelerle, gerekse 
başka türlü afişlerle yapıldığının hepimiz şahi
diyiz. 

iç istikraz hukukumuzun bir prensibe bağ
lanmadığı yolundaki fikre gelince; prensip ge
tirilen kanunlarda mevcut. Bugüne kadar bu 

| yolda vaz'edilen kanunlar da aynı prensibi ta
şımaktadır. Yani mutlaka bir şeyi tenMd ede
ceğiz diye geçmişi unutup, geleceğee bir şekil 
çizerek, o yolda fikir beyan etmenin ben şah
san bir fayda temin edeceği kanaatinde deği
lim. 

Getirilen tasarı, faiz hadlerinin piyasa şart
larını göz önünde tutarak gerektiğinde artır
ma, eksiltme imkânına Maliye Vekilini görevli 
tutmaktadır. Hiçbir Maliye Vekili durup du
rurken şurada tesbit ettiğiniz faiz haddi % 9, 
efendim günün şartları % 19 u icabettirir di
ye öyle bir karara varıp, bu yolda ne mevcut 
tahvillerin faiz haddini yükseltecek tutumun 
içerisine girebilir, ne de yeni çıkarılacak faiz
lerde böyle bir nisbet iddiasını ortaya atabi
lir. Devletin malî imkânını elinde bulundurup, 
istikrarı sağlamakla vazifeli olan teşekküllerin 

t Devletin aleyhine hareket ederek birtakım kim
selere imkân sağlama gibi fikirleri ortaya sü
ren arkadaşların düşüncesinin içerisine girece
ğini zannetmiyorum. Böyle bir hareketin içeri
sine girdiği zaman, bu sıralarda vazife almış 
olan arkadaşlarımız, rahatlıkla Anayasanın 
kendisine verdiği murakabe yollarını kullanır, 
bu hareketin içerisine giren Maliye Vekilini, 
dolayısiyle Hükümeti her zaman murakabe 
yetkisine de haizdir. Sanki bütün murakabe 
yolları kapanmış, sadece görevli tuttuğumuz 
Maliye Vekili bu hususta her türlü yetkiye sa
hipmiş gibi, onu da yetkisinin dışında, yetki
sinin üstünde vazifeli görmeye hiç birimizin 
hakkı yoktur. 

Ben değerli zamanınızı daha fazla almak is
temiyorum. Sevgili arkadaşlarım, gelen tasarı
da bugüne kadar çıkarılmış kanunların getirdi
ği hükümler mevcuttur. Yalnız ileride piyasa
da değişiklik olduğu takdirde artırmaya veya 
eksiltmeye gidecek bir görev verilmektedir. Ma
liye Vekiline veya bir ikramiye keşidesi yolun
da icabederse bir tedbir almada kendisi görev
lendirilmektedir. Tasarının getirdiği hükümler 
bundan ibarettir. 

Bendeniz de tasarının getirdiği hükümleri 
yerinde buluyorum. Bu sebeple tasarıya müs
pet oy vereceğimi arz eder, Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ücuzal teşekkür ederim, 
I Buyurun Sayın özden. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Hükümet bir tasarı 
ile huzurunuza gelmiştir. Devlet iç istikraz tah
villerine uygulanacak faiz hadlerini teslbit ve 
gerektiğinde ikramiye keşdeleri tertibi hakkın
daki kanum, tasansı. Bu mevzuda bir madde 
sevk ediliyor, diğer maddeler de usul maddele
ridir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel Sayın 
Atalay, Saıyın Gündoğaüı ve başka bir arkada
şım temas buyurdular, bu mevzulara. Ben on
ların temas ittikleri nıoktalara değinmiyece-
ğim. Yalnız, Anayasa bakımından ve piyasa ba
kımından meseleyi ele almak iktiza ettiği ka-
nısmdayım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Devletinin 
iktisadi, ekonomik meselelerini hanigi makam 
halleder, hangi makam Türkiye'nin bu meselesi 
üzerinde yetkilidir? Bunu evvelâ derpiş etmek 
lazımdır. Bizim halen mer'i olan Anayasamı
zın 41 nci maddesi aynen şöyle söyletmektedir : 

«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleşjtirmek, bu maksatla, 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum ya
ranının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir.» 

Bundan başka 53 ncü maddenin matlabı, 
«Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırı» 
diye bahsediyor. Burada da, «Devlet, bu bölüm
de belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma 
ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile malî kay
naklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» 

Şu okuduğum iki maddenin içinde yetki sa
hibi anlaşılıyor. Kimdir bu yetki sahibi olan 
Devlettir. Maliye Bakanı her halde değildir. Bu 
itibarla huzurunuza öeıvk edilen tasarının, «bu 
kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu ka
nunu Bakanlar Kurulu yürütür», ibarelerimin, 
maddelerinin üstünde bu tâbirlierin yerine «faiz 
hadlerinde yapılacak değişiklik ve ikramiye ke
şideleri ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur» deniyor. Demek M, Dev
letin Anayasa ile muvazzaf olduğu ve onun yap
ması gereken ve dolâyısiyle Hükümetiaı vazife
leri içine giren bir konu doğrudan doğruya Sa
yın Maliye Bakaım-mn salâhiyetleri cümlesinden 
görülüyor. îşte bizim itiraflarınız hukukî ba
lomdan bu yöne matuftur. 

— 29 
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Sayın Ucuzal, beyanında diyor ki, canım 
hükümetler şimdiye kadar böyle kanunlar ge
tirdiler inicin o zaman itiraz etmlediniz? Cumhu
riyet kurulalıdan beri birçok, 'böyle Devletin çı
kardığı tahviller hakkında kanunda getirilmiş
tir. Neden bunlar hakkında söylemiyorsunuz? 
Ama orada faizler tesbit edilmiştir arkadaşlar 
ve ne şekilde hareket edileceği de ayan beyan 
gözükür, bir meçhul yoktur, her şey ortada
dır. Şimdi Sayın Maliye Bakanı meseleyi ken
dine göre hal ve f asi edecektir. Piyasa şartlan, 
işte asıl en mühim nokta budur. Benim düşün
ceme göre, bir Maliye Bakanlığı meselesi çok 
geri kalmıştır, bu düşünce çok geridedir. Mali
ye Bakanlığını işte vergilerin cibayetine, vergi
lerin tesıbitiine ve iktisaıdi meseleler haricinde 
maliyeye taallûk öden işlerle vazifelendirilmek 
iktiza eder. İktisadi meseleler, ekonomik mese
leler maliye branşının içine girmez arkadaşlar 
ve girmemidktedir. Bugüra, bir piyasayı anlıya-
cak çok ekonomistler vardır, ama bunlar 
maliyeci olmıyabilir. Bu Ekonomi Bakanının 
vazifesi cümlesine girmektedir ve bizde de var 
idi. 

Maalesef bugün Türkiye'de ekonomi işleri, 
Devlet işleri içinde maliyede miebzucen halledil-
meketdir ki çok yanlış bir usuldür. Ne olacak 
fiiliyatta arkadaşlar Siyasal Biîlgiler Fakülte
sinden mezun olan - ki bu seferki kanunlarımızı 
da o muhterem arkadaşlar, İM srae evvel mezun 
olan arkadaşlar tertip buyurmuşlar ve Maliye 
Bakainı da imza ederek buraya getirmişler, iş
te o kanunların ve şimdi içinden çıkılanıyor -
o kanunlarla getirilen şahıslar gidecekler piya
sayı tetkik edecekler Türk ekonomisinin yüzde 
kaç nisbetinde bir yola girmek iktiza ettiğini 
teslbit buyuracaMar, nereden Ankara'dan, İstan
bul''dan, izmir'den. Ve Maliye Bakanına gelip 
diyecekler ki, beyefendi biz % 9 dedik ama 
% 15 e mütehammildir, yahut % 9 dedik ama 
mütehammil değildir, % 7 ye indireceğiz veya 
% 7 ye inecek veya yukan çıkacak. Böyle bir 
düzen arkadaşlar hiçbir suretle ekonomik haya
tımızı iyi bir veçheye getiremez. 

Muhterem arkadaşlanm, her veçhile bura
ya çıkan kıymetli ilktidar mensubu partili arka-
daşlanmız, ki Ucuzal da benim iktidarım diye 
iftihar buyuruyor, Allah korusun öyle bir ik-
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tidarı övmek hakikaten çok güç, «canım bu ikti
dar işte getirdi, siz de kalkıyorsunuz itiraz edi
yorsunuz, bu itirazda hakkınız nedir, ne var 
bunda», diyor. Ama hakkımız var çünkü, geniş 
geniş arkadaşlarım beyan ettiler. Yetkiyi dev
rediyorsunuz ve yetki devrini Anayasa kabul et
medi. Getirdiniz kanunu buraya, uzun uzun 
münakaşa ettik, bir yetki kanunu getirdiniz 
Anayasa kabul etmedi, iptal etti ve iptalden 
sonra yeniden yetki kanunu getiriyorsunuz, 
tıpkı Cumhuriyet Savcıları hakkındaki Kanun 
gibi. Siz her şeyi elde tutmak istiyorsunuz. 
Olmaz arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar, hiçbir şe
yi elde tutamıyorsunuz ama her şeyi elde tut
mak istiyorsunuz. Bu mantıkla, hukukla kabili 
telif bir mesele olmasa gerektir. «Siz Devletle 
meşgul oluyorsunuz, hem rejimi müdafaaya ça
lışıyorsunuz, bakın rejim gidiyor, şu gidiyor, bu 
ediyor diyorsunuz hem de gelip burada getirilen 
kanunlara karşı koyuyorsunuz.» diye bize itham
da bulunuyorsunuz. Yok öyle değil arkadaşlar. 
Biz Devletle, rejimle burada, bu mevzuda böyle 
bir şey görüşmedik. Bizim dâvamız yanlış yol
da giden Hükümeti doğru yola çevirmek için 
çaba sarf etmektir. Biz bunun için uğraşıyoruz. 
Ama siz dinliyorsunuz, dinliyorsunuz, gülüyor
sunuz, hattâ bakanlarınız burada alay ediyorlar. 
Siz üzerinde durmuyorsunuz. Ve istediğinizi 
büyük ekseriyetinize istinadederek çıkarma gay
retinde olduğunuz için bunda da muvaffak olu
yorsunuz. Ama bunun sonu gelmez muhterem 
arkadaşlarım, bunun sonu gelmez, bu bir yerde 
durur. Bunu bilmek lâzımdır. 

Şimdi yetki meselesini de söyledikten son
ra, arkadaşlarım üzerinde durdular ben de du
rayım, bu radyonun üzerinde itiraz ediyorsu
nuz. Canım böyle radyo olur mu, radyo çok sol
da diyorsunuz. İstiyorsunuz ki, sizin düdüğü
nüz olsun, olmıyacak, mümkün değil. Buna 
biz rıza göstermiyeceğiz. Bu kanunu çıkaramı-
yacaksınız, işte söylüyorum burada mümkün 
değil. Ama radyoda, o sevmediğiniz radyoda 
çıkarmadığınız kanunun ilânını yapıyorsunuz. 
Bunda nasıl muvaffak oluyorsunuz, arkadaşlar. 
Radyo diyor mu size şu kanunun çıktığına dair, 
% 9 olduğuna dair bir karar getiriniz, v. s. de
miyor. İlân yapıyorsunuz. Bunu nasıl yaptı
nız, Bunun cevabını burada vermek lâzımdır. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Parası ile. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Paranıza gü
veniyorsunuz ama para her zaman sizi muvaf
fâkiyete götüremez. Götürmesi mümkün de
ğil. Hani ne demiş padişah, binmiş de gidecek
miş. istimbot kalkmıyor, çatana kalkmıyor, ne 
oldu demişler, islim tutmadı. E canım demiş,-
biz gidelim, istim arkadan gelsin, demiş. Siz 
de öyle yapıyorsunuz, islim arkadan gelsin, ka
nun arkadan gelsin diyorsunuz. Böyle malâya-
ni hareketler hükümetleri zayıflatıl', bundan 
haberdar değilsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Haberdar 
ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet biz 
vazifemizi yapıyoruz, ikaz vazifemizi yapıyo
ruz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeye 
mahal vermeyiniz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ama sizler 
her nedense kıymet vermiyorsunuz misallerden 
intibaha gelmiyorsunuz. Söylediklerimizii şöy
le şapkanızı masanın üzerine koyup da bir dü
şünceye varmak zahmetinde de bulunmuyorsu
nuz ; dilediğiniz gibi harekette kendinizi ser
best addediyorsunuz. Ama biliniz İM arkadaş
lar, iktidara mensubolan arkadaşlar biliniz ki, 
haklar Anayasa ile mukayyettir. Bu hakları 
suiistimal edemezsiniz. Bu hakları dilediğiniz 
gibi kullanamazsınız. Anayasanın çizdiği yol
dan ayrilamazsmız. İşte diyoruz M, ayrıldığı
nız zaman gayrimeşru oluyorsunuz. Yine kızı
yorsunuz. İçte gayrimeşruluk buradan çıkıyor, 
anlatıyoruz size, evet canım diyorsunuz biz 
sandıktan çıktık. Sandıktan çıkmak her şeyi 
yapmak değildir, arkadaşlar. Bunu iyi bile
lim, iyi bilelim. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Siz nere
den çıktınız? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Biz de san
dıktan çıkıyoruz ama çıktığımız haddi biliriz, 
siz çıktığınız haddi bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neden san

dığı hor görüyorsunuz? 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sandıktan 

çıkmak, herşeyi yapmak salâhiyetini partilere 
vermez. Bu kanunla mukayyetsiniz. Bu kanunun 
haricine çıkamazsınız. Rejimin örf ve âdeti var, 
rejimin kaideleri var. Cumhuriyetin esaslar var. 

SO — 
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Bu esasların haricine çıktığınız zaman sizi bir J 
yere götürür arkadaşlar, bir yere götürür. Bu
nu iyi biliyorsunuz. Onun için bu yollardan vaz
geçin. Vazgeçin. 

ORHAN KOR (izmir) — Tehdit mi ediyor
sunuz? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yok tehdit 
etmiyoruz, sizi ikaz ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyiniz. 
EKREM ÖKDEN (Devamla) — Sizi ikaz edi

yoruz, güzel güzel konuşuyoruz. Ama sis bunu 
tehdit addediyorsunuz, Tehdit değil, siz de ge
lin burada söyliyeceklerinizi söyleyin. Hayır, 
bizim hükümetimiz iyidir, doğru yoldadır, afe-
rinler, tahsinler vardır diyorsunuz. Ama bu 
yanlıktır, Bize kanaat gelmiyor, gittiğiniz yolun 
adalet yolu olduğunu, gittiğiniz yolun Anayasa 
yolu olduğunu ve gittiğiniz yolun hak ve hür
riyet yolu olduğuna dair bize kanaat gelmiyor. 
Millete de kanaat gelmiyor ve bunalım işte de
vam edip gidiyor. 

Ne diyor kurada bir arkadaşımız, bir bakan 
buraya geliyor diyor ki, 

BAŞKAN — Sayın Özden, yalnız bu kanu
na hasre diniz ] ûtf en. 

EKREM ÖZDEN (Öevamla) — Efendim, 
hasredeyim ama bâzı lâkırdılar var, işte onla
ra cevap vermek lâzım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. ' 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — İşte o lâkır

dılara cevap vermeden geçemeyiz. Bakan ne 
söyledi? «Ya siz gelirseniz.» Yani solcular; ne 
olurmuş biz gelirsek? Kıyamet kopmaz herhal
de. Kıyamet kopmaz herhalde. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz solcu 
musunuz? 

ORHAN KOR (İzmir) — Sokumusunuz siz? 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kor. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet, tabiî 

ne zannediyorsunuz? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kor, lütfen. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ne müfrit 

sağda en uçta, ne en uçtaki solda hiçbir zaman 
değilim. Ben Atatürkçüyüm ve Atatürk yolun
dayım. Buna inanmanızı rica ederim, saygıla
rımla. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dikeç-
ligil, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hiçbir zaman 
sağcı olmam, o böyle sakallılar var ya onları 
hiç tutmam. Solcuyum ne olacak, yani solculuk 
fena mı? Bizim Anayasamızda var, bizim Ana
yasamızda sosyal adalet yok mudur? 

ORHAN KOR (izmir) — Solculuk demiyor 
ama. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın 
özden lütfen, lütfen Ucuzal. Lütfen efendim. 
(Gürültüler) 

Sayın Kor bunda fayda umuyor musunuz 
efendim? Rica ederim beyefendi, ihtarı yapıyo
rum, rica ederim. 

HÜSEYİN ENVER IŞIKLAR (Samsun) — 
Diğerine söylemiyorsunuz İhtarı ona yapın. 

BAŞKAN — Söylüyorum Sayın Işıklar ve 
siz de oturduğunuz yerden Başkanlığa direktif 
vermeyin beyefendi. Rica ederim efendim. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Siz de 
haklı muamele yapın. 

BAŞ>XAN — Yapıyorum, haklı muamele ya
pıyorum. Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HtOTÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bu kanun hakkında hukukçu arkadaş
larımız görüşlerini söyledi, ben hukukçu deği
lim. Yalnız muhterem arkadaşlar sağ olmakla 
da, yani fikir münakaşasında bunlar olabilir, 
birbirimizi rencide etmememiz lâzım; kanaatım-
ca yanlış anlaşılıyor, sağcılık bütün kötülükle
re göz yumma demek değildir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Onun aklı er
mediğinden söyledi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, rica 
ediyorum efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mede
niyete yönelmemek de değildir. Aynı zamanda 
medeni hamle yapmama da değildir. Bilâkis as
rın icaplarına uyarak yenilik yapmak, çağdaş 
medeniyetin üzerine ulaşma, hattâ ileriye doğru 
gitme anlamına gelir. Bunu bir defasında Robert 
Kennedy de belirtmiştir. (A.P. sıralarından, «sağ 
mı sol mu,» sesleri) 

Bizim tan dansımız bellidir Siz sağı kaçırdı
nız. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal Lütfen. Rica ede
rim, bakın ne safhaya dökülüyor iş. 
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HÜSNÜ DİKEÇL1GÎL (Devamla) — Getir
diğiniz kanunlarla yaya kaldınız, farkında de
ğilsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mem

leketi sola, uçuruma götürüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, Sayın Dikeç-
ligil lütfen siz söz aldığınız konuya münhasır 
olarak konuşunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Onun 
için biz bunun müdafaasını yapıyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, kuşkusu nedir arkadasın?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, zatıâlinizin 
konuşması sebebolacak buna. Lütfen... Buyurun 
efendim. 

HÜSNÜ DtKEÇLrGIL (Devamla) — Bizim 
kuşkumuz yok. 52 yaşma kadar müdafaamız, 
fikrimiz şiarımız meydanda. Muhterem arka
daşlar şu gösteriyor ki hükümet bir istikraz tah
vili, iç istikraz tahvili getiriyor. Bütçe müza
kerelerinde belirtiliyor ki, hakikaten Türk ma
liyesi hasta. Bu hastalıkları tedavi yolları ara
nıyor ve bunları getiriyor. Şimdi hükümet be
nim kanaatimce çıkmalı demeli ki, samimi olma
lı demeli ki, arkadaşlar Türk maliyesi şu, bütçe
mizin vaziyeti şu, biz ancak bunu bilmekle, 
memlekete de ilân etmekle çıkar yol bulabiliriz. 
Ama bunu kapatırsak, şöyleyiz, böyleyiz, güllük 
gülistanlık içindeyiz; hakikaten bu malî tutu
mumuzla müreffeh Türkiye'yi yaratacağız. Her 
yerde birşey koyacağız, dersek, hem aldanırız, 
hem de aldatırız. Şu gösteriyor ki, bankaların 
faiz haddinden millet şikâyetçidir. Cidden, ha
kikaten halkımız bankaların faiz haddinden şi
kâyetçi. Bu faiz hadleri pahalılığı yaratmakta
dır. Bilâkis bence ucuzluğu getirebilmek için 
bankaların faiz hadlerini düşürmeye doğru hü
kümetin gitmesi lâzımdır. Bu tahvili getirmek
le, istikrazla Hükümet elbette ki, sekizyüz mil
yon lirayı karşılıyaeak. Ama % 9 bir faiz vere
cek. % 9 faiz vermekle kalkınmada bunun bir 
rolü olmıyacak. Neden olmayacak? Çünkü bütçe 
açığını kapatacak. 

Devlet Hazinesinden % 9 faiz çıkacak ve 
aynı zamanda bu istikrazdan elde edilen para
lar yatırımlara doğru da gitmiyecek. Eğer va
tandaş bu istikraz tahvillerini satmalmak su-
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i retiyle, hakikaten yatırıma bir katkıda bulu
nursa, yani elde edilen paralarla tesisler kuru
lursa, vatandaş buna hissedarlık ederse, mem
lekette bir kalkınma olabilir. Böyle istikrazla
ra can kurban, sermaye piyasası gibi... Ama 
bu gelen, sıhhi, iç açıcı bir tedbir değil. 

Şimdi, arkadaşlarımız şunu kabul etmelidir, 
muhterem arkadaşlar, ben dün radyoda dinle
dim ve üzüldüm. Biz parlömanteriz, şu tasarı 
kanuniyet kesbetti mi? Etmedi. Senatoda görü
şüldü mü? İvedilikle yeni görüşülüyor. E, o 
halde bizim parlömanter olarak sebebi hikmeti
miz ne? Arkadaşlarımız bunu gruplarında mü
zakere edeceklerdi, soracaklardı. Gruptan geç
meden, Hükümet, sanki bunu kesesine koymuş, 
Parlâmentodan çıkmış gibi, Radyoda ilân et
mesi, insan hakikaten üzülüyor, tahvillerin 
propagandasını yapması doğru değil. Ben ne
yim, rica ederim? Yani, Hükümetiıı getirdiği 
her tasarıyı kabul edecek miyim? Hadi, bu ka
nun çıkmazsa Hükümet ne duruma düşecek, 
Radyodaki ilânlar ne hale gelecek? Biz Parlâ
mentoyu yükseltelim diyoruz, arkadaşlarımdan 
istirham edeyim, Parlâmentoyu değerlendire
lim diyoruz, Parlömanter rejimin yaşamasını 
istiyoruz, fakat Hükümeti murakabe edecek 
parlömanterler, Hükümetin her istediğini yeri
ne getiren robot haline getirilmek isteniyor, bu 
ilânlarla. Biz senatör olarak bu robotluğu ka
bul etmiyelim, istirham ederim, bu hale düşmi-
yelim. Hükümet bunda haksızdır. Şu kanun 
geçsin, çıksın âmenna sadekna, ond&n sonra bu
nun radyoda ilânını yapsın? Bizi küçük duru
ma düşürmesin. Yalnız çok yazık, zaten Türki
ye'nin parlömanter rejimi bundan işlemiyor. 
Bunun için de söylemiyorum, ben defalarca 
Bütçe Karma Komisyonunda yakmnıışımdır. 
Hükümetler kuruluyor, hükümetleri murakabe 
edecek parlömanterler olduğu halde, hükümet
lerin, küçük çıkarlar pahasına parlömanterler 
emrine giriyor. E, Parlâmento böyle işlemiyor 
zaten. Murakabesiz, firensiz bir hükümet nasıl 
yürür? işte bu hale gelir! 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Halk ne di
yor? 

HÜSNÜ DiKEÇLtGiL (Devamla) — Şu 
I kanuna bakınız, şu kanuna; ben buna rey vere-
| mem beyefendiler! Çünkü benim salâhiyetim 
I alınmıştır. Kanun çıkmadan, Hükümet radyoda 

32 — 
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ilân etmiştir, benim varlığımı umursamadan. 
Buna çare aramak lâzım, istirham ederim. Bu
nun müdafaa edilecek tarafı yoktur. Haklı hak
sız Hükümetin ihtiyacı olur, kanuna müspet oy 
verilebilir, çıkar ama, benim varlığımla alay 
etmek bir Hükümetin ciddiyetine ve Hüküme
tin varlığına yakışmaz, ben bunu esefle karşılı
yorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü Atayurt, buyurum 
efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem senatör arkadaşlarım; Devlet 
İç istikraz tahvillerine uygulanacak faiz hadle
rini tesbit ve gerektiğinde ikramiye keşidesini 
tertibetme hakkında, Hükümetçe hazırlanmış 
ve Millet Meclisi komisyonlarından geçtikten 
sonra Yüce Cumhuriyet Senatosuna intikal et
miş ve burada da komisyonlardan geçtikten 
eonra Yüce huzurunuza gelmiş bulunan bu ka
nun tasarısı hakkında, çok değerli tenkid ve 
mütalâalarda bulunan muhterem arkadaşlarımı 
can kulağı ile Komisyon adına dinlemiş bulu
nuyorum. Bu görüş ve tenMdler üzerinde ko
misyonumuzu alâkadar eden hususlara münha
sır olmak kayıt ve şartı ile kısa cevaplar arz 
etmek istiyorum. 

Çok muhtrem arkadaşlar, münferiden Ko
misyona tevcih edilmiş sorulara intikal etme
den önce, bâzı genel hususları arz ve ifade et
mek meöburiyetindeyim. Muhterem arkadaş
lar, İkinci Dünya Savaşından sonra maliye po
litikalarının, bütçe politikalarının, gelişmek 
azim ve kararında bulunan ve hattâ gelişmiş 
olan ülkelerin kalkınmalarında ekonomik, sos
yal ve kültürel hayatlarında etkili bir vasıta 
olarak kullanılması ve bundan gerektiği şekil
de istifade edilmesi milletlerin millî ekonomile
rinin esas temel ve prensiplerinin tesbitinde bu 
bütçenin iyi bir araç olarak kullanılması kabul 
edilmiş ve bunun farkına varılmıştır. Hakika
ten yeni Anayasamızın plânlı ve programlı kal
kınmasını istihdaf eden ilkelerine mütenazır 
olarak da bu bütçelerin bir istikrar vasıtası 
olarak ve bir istikrar düzeni olarak kullanıl
masında etkili bir araç ve vasıta olması kabul 
edilmiş, nitekim OECD ülkelerini kapsıyan 
muhtelif memleketlerin malî ve ekonomik bün-
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yelerinde yapılmış bulunan araştırmalarla tes
bit edilmiş bulunan eserlerde de bu ekonomi 
politikalarının neler olması gerektiği konusun
da gereken tavsiyeler yapılmış ve OECD ülke
lerine dâhil camia içerisinde de bu politikala
rın uygun olup olmıyacağı konusunun müteka-
bilen ayrıca araştırması ve gidişatın gözden 
geçirilmesi millî ekonominin tesadüflere değil 
bir plân ve sisteme ve esaslı noktalara bağlı 
kılınması şart ve lüzumu üzerinde durulmuş
tur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, konumuz bir 
Devlet iç istikrazı meselesidir M, bunun dü
zenlenmesine taallûk etmektedir. Gerek yeni 
Anayasamızın tedvininden önce ve gerekse yeni 
Anayasamızın tedvininden sonra iç istikrazla 
alâkalı olarak Yüce Meclislerden çıkarak ka-
nuniyet kazanmış bulunan muhtelif kanun ta
sarılarında iç istikraz konuları mutlak surette 
bir mevzuata istinadetmiş ve fakat, bu mev
zuata dayanan iç istikraz kanunlarında faiz 
tesbiti konusu Hükümetlerin karar ve yetkile
rine bırakılmış bulunmaktadır, iste, bu defa 
Yüce Senatomuzda tetkik edilmekte bulunan 
kanun tasarısı da bu mahiyette bir kanun ta
sarısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu yüksek 
dikkatlerinizi arz etmek istiyorum: 1970 yılı 
Bütçe Kanunu, ki bunun numarası 1236 ̂ ır. 
30,. 5\ 1970 tarihinde kabul edilmiş, 1 . 6 . 1970 
tarihinde yayınlanmıştır. Bu kanunun 3 ncü 
maddesi aynen şu hükmü iıhtilva etmektedir: 

«Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki 600 milyon liralık fark 
iç istikrazla karşılanacaktır.» demektedir 

Aynı zamanda bu kanunun 39 ncu madde
sinde de : 

«Hazine işlemleriyle ilgili hükümler» başlığı 
altında şu hükümler yer almış bulunmaktadır: 

«Madde 39. — 3 ncü maddede tesbit edilen 
miktara kadar iç istikraz akdine Maliye Ba
kam yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nis-
beti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları 
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit olunur. Tah
villerin faiz ve bedelleriyle, bunlarla ilgili öde
meler ve istikraza ilişkin bütün işemler her 
türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tahvil
ler kamu kurumlarının yapacakları artırma 
eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
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Hazinece satılan millî emlâk bedellerinin öden
mesinde itibarî değerleri üzerinden kabul olu
nur.» Hükmü kabul ve tesibit edilmiş bulun
maktadır. Bu defa, önümüzde mevcut bulunan 
kanun tasarısı da işte bu mahiyette emsali mi-
süllü bir kanun tasarısı mahiyetmde bulunduğu 
içimdir ki, Komisyonumuzda tetkik ve müzake
re edilirken benimsenmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar mem
leketimizde % 3, %4,5, % 5 ve % 6 oranlannıda 
faiz hadleri tesbit etmek üzere 2,8 milyar lira
lık bir iç istikraz yapılmak suretiyle böyle bir 
miktara baliğ olan iç borçlar toplamı ile kar
şı karşıya bulunulduğu görülmektedir. Fakat, 
bu faiz oranlarından % 3 oranında düşük faiz 
nisbötini ihtiva eden istikraz tahvilleri hemen 
hemen tamamen itfa edilmiş bulunmaktadır. 
Buna mukabil % 4,5 ilâ % 5 oranımda faizi 
istihdaf eden tahviller ise, pek az bir miktar
dadır. % 6 oranındaki faiz hadleri ise, onu kap-
sıyan iç istikraz tahvilleri ise, esaslı ve büyük 
miktarları teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Bakanlığınca 
tanzim edilmiş bulunan kayıtlardan öğrenebil
diğimize göre - Komisyon olarak - bu tahville
rin 1,5 ilâ 2 milyara yakım bir kısmının Emekli 
Sandığı, Devlet Yatırım Bankası ve Türikye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasınca satmalındığı 
ve bunların bir Devlet teşekkülü bulunması ha
sebiyle bu tahvillerin önemli ve büyük bir kıs
mına bunlar tarafından tasarruf edilmekte ol
duğu söylenmiştir. Geriye kalanları - bu ra
kamları takribi ve ortalama olarak arz ediyo
rum - 700 ilâ 800 milyon liralık bir kısımdır ki, 
bu özel bankalar tarafından satmalmmış iç is
tikraz tahvilleridir. Ancak bu iç istikraz tah
villerinin de aşağı - yukarı yarışma, yani 300 
milyon liraya yakın bir kısmının kanuni mec
buriyet icabından olarak, «ihtiyat akçesi» ola
rak bu bankalarca hüsnü muhafaza edilmek za
rureti olduğu Yüksek Senatomuzca da kabul 
ve takdir olunacaktır. Demeli oluyor ki, geriye 
kalan 300 ilâ 400 milyon liralık bir iç istikraz 
tahvili sadece özel şahıslarda ve küçük tasar
ruf sahiplerinde bulunmaktadır. Şu hılde, esas 
itibariyle kamu sektörü dışında, bu teklif edil
miş bulunan kanun Yüce Senatonun kabul ve 
tasvibine mazhar olacak olursa, ancak 700 - 800 
milyon liralık bir kısım tahvilin - ki, bunlar da

ha ziyade özel bankalarda ve netice itibariyle 
küçük tasarruf sahiplerinde özel sektörlerde 
olacaktır - % 6 dam % 9 a faizlerinin terfi 
ettirilmesi halinde ancak 25 - 30 milyon lira 
kadar, global bir rakamla, bir faiz farkı öden
mesi gerekeceği tabiîdir. Ancak böyle tasav
vur ve zannadildiği kadar yüksek ha&lerde ka
mu sektöründen özel sektöre büyük oranlarda 
bir faiz aktarmasını tazammun eden bir tasarı 
ile karşı karsıya bulunmadığımız komisyonu
muzca da tezekkür ve mütalâa edilmiş bulundu
ğu içindir ki, kabule mazhar olarak huzurunu
za gelmiş bulunuyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, burada, çok 
önemli olan bir hususa, tekrar umumi izahatım 
arasında yüksek dikkat ve alâkalarınızı çek
mek istiyorum. O da, bütün hatip arkadaşla
rımız radyolarda son günlerde okunan bir ilâna 
müsteniden henüz kanun tedvin edilmeden, ted
vin edilecek bir kanuna peşinen atıf yapılmak 
sureti ile Maliye Bakanlığınca % 9 oramda fa
izi ihtiva edecek şekilde tahviller çıkarıldığı ve 
bunun satışının kanun tedvininden önce yapıl
mak istendiği noktasına temerküz ettirilmiş ve 
bahusus bu nokta çok açık ve seçik olarak dile 
getirilmiştir. Hakikat bu merkezde bulunma
maktadır. Komisyonumuzca yapılan müzakere
lerde de bu nokta üzerinde şüphesiz durulmuş
tur. Çünkü, hakikaten az bir müddet önce ko
misyonumuz bunu tetkik etmek ve huzurunuza 
getirmek imkânına sahibolmuştur. O da şöy
ledir; biliyorsunuz biraz evvel arz ettim, 1970 
malî yılına ait 1286 sayılı Bütçe Kanununun 3 
ve 39 ncu maddesine istinaden ihraç edilmesi 
iktiza eden ve faiz hadlerinin ve diğer şartları
nın Hükümetçe tesbit ve takdirini tazammun 
eden 600 milyon liralık ic istikraz tahvillerinin 
satışının radyo ile ilânından ve muhtemelen ga
zetelerde belirtilmesinden ibarettir. Bu itibar
la yeni tezekkür ettiğimiz ve 1971 malî yılının 
finansman açığının kapamak bakımından Yüce 
Ssnatomuzca da kabul edilmh bulunan 830 mil
yon liralık iç istikrazım ilânı ile, bu radyodaki 
beyanların, gazetelerdeki açıklamaların bir alâ
ka ve rabıtası mevcut değildir. Katiyen böyle 
bir şeyle karşı karşıya bulunmadığımızı ve bu
nu düşünmediğimizi de komisyon olarak ifade 
etmek isteriz. Şüphesiz; bu kürsülerden millî 
ekonomimizi alâkadar eden meselelerin açıklan-
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masında hepimizin de sarf edeceğimiz ifade ve 
ibareler itibariyle müteyakkız davramamızm 
millî menfaatlerimiz iktizasından olduğunu yük
sek alâka ve dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının öncelik 
ve ivedilikle konuşulması noktası üzerinde de 
bilhassa muhterem arkadaşlarımız tarafından 
çok yerinde ve dikkatle ve itina ile durulmuş 
bulunmaktadır. Şüphesiz bu titizliklerinin, böy
le önemli kanun tasarılarının çok sıkışık devre
lerde Yüce Senatomuzda tetkik ve müzakeresi
nin aniden karara raptedilmesinin mahzurlarını 
komisyon olarak da müdrik bulunmaktayız, Bu 
noktadaki ikazlarına komisyonun bir üyesi ve 
sözcüsü sıfatı ile müteşekkirim. Yalnız, bu hâ
disede hakikaten bir öncelik ve ivedilik husu
siyetinin mevcudiyetini arz etmek istiyorum. 
Şöyle ki; 1970 malî yılma ait, yani halen içinde 
bulunduğumuz, bitmek üzere bulunan 1970 malî 
yılma ait 600 milyon liralık iç istikraz tahville
rinin ihracında, Bütçe Kanununun 3 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince Hükümete, yani Bakanlar 
Kuruluna verilmiş bulunan yetkiye istinaden 
% 9 faiz oranı ile gereken iç istikraz tahvilleri 
piyasaya sürülmüştür ve bunların satışı da baş
lamış bulunmaktadır. Eğer bu kanun tasarısı 
ile umumi piyasa icaplarına göre, aynı esaslara 
göre piyasada cari iç istikraz tahvillerinin, ge
rektiği şekilde faiz hadlerini bu seviyeye getir-
miyecek olursak, bu takdirde birdenbire piya
sada cari iç istikraz tahvillerinin faiz hadleri 
yükseltilmiyecektir endişesi ile Hazineye mü
racaatla, bankalara müracaatla aniden paraya 
tahvili gibi millî ekonomi ve maliyenin ödeme 
güçleri ve pra durumu bakımından bâzı tatbiki 
ve pratikte güçlüklerle karşılaşacağı tabiîdir. 
Bunu nazarı itibara alarak, bu tasarının da bir 
an önce ivedilikle ve öncelikle konuşularak 
eğer hakikaten kanuniyet kesbetmesi imkânı 
ve şansı mevcudolursa ki, bünyemiz itiba
riyle, şu andaki malî durumumuz ve eko
nomik durumumuz itibariyle bu tasarının 
uygun bulunduğu kanısındayız, bu bakım
dan bir öncelik ve ivedilikle bu meselenin 
bütçeden önce konuşularak bir neticeye bağlan
masında zaruret ve fayda mülâhaza ettiğimizi 
de burada belirtmek yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı esas itiba
riyle normal bütçe gelirleri kâfi gelmediği tak

dirde % 6 gibi düşük faiz haddinin yine kabul 
edeceğiniz esas ve temel prensipler ve kanuni 
yetki ile teçhiz edilmesi halinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile muvafık görülen bir seviyeye çı
karılması gerçekiîeşocek, vergi muafiyeti ola-

FÎKEET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bakan
lar Kurulu, 

M. FAİK ATAYÜET (Devamla) — Evet, 
Bakanlar Kurulu kararı ile, ve ihalelerde temi
nat olarak kabul edilecek, ibrasında nakde çev
rilmesi şüphesiz mümkün ve kabil clacak ve hiç
bir şekilde kamu sektöründen haksız ve adalete 
mugayir bir şekilde kamu parasının ve beytül 
malin özel kişilere ve şahıslara fuzulen peşkeş 
çekilmesi gibi bir noktaya istinadedilinmiye-
cek, aksine Hazinenin lüzumlu ve zaruri bulu
nan bâzı finansman ihtiyaçları bir prensip dâ
hilinde, kanun çerçevesi içerisinde karşılanmış 
olacaktır, 

Muhterem arkadaşlarını, Sayın Sırrı Atalay 
gayet dikkatli görüş ve mütalâaları içerisinde, 
komisyon olarak, usul bakımından evvelâ bir 
iki noktaya Yüce Heyetinizin dikkatini çekmiş 
bulunmaktadırlar. Onlardan birincisi; Millet 
Meclisinde bu kanım tasarısının 45 nci ve 46 ncı 
Birleşimde görüşülmüş bulunmasına rağmen biz 
de sadece tek bir birleşimde konuşulmuş ve ön
celik ve ivedilikle konuşulacak oylamava sunul
muş olduğu noktasını usul bakımından takdim
de kusurlu ve hatalı bir davranış olarak göster
diler: 

Çok muhterem arkadaşlarım. Sayın Sırrı 
Atalay arkadaşımız Parlâmento usul ve esas
larına bizlerden daha çok vâkıf bulunmaktadır
lar. Eğer Cumhuriyet Senatosunun 1510 sıra sa
yısını taşıyan bu tasarıda, Sabit Osman Avcı, 
Millet Meclisi Başkanının tezkeresini tetkik bu
yurmuş olasalardı orada da göreceklerdi ki; 
«Millet Meclisinin 3 . 2 . 1971 tarihli 46 ncı 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen» demek suretiyle bir 
takdim yapılmış bulunduğunu, ancak bu tasa
rının not kısmında şimdiye kadar geçirmiş bulu
nan safhalara işaret edildiği gözden kaçmamış 
olacaktı. Komisyonlarımızda kendileri de yaki-
nen bilirler, gerek burada Riyaset Makamında 
Başkan olarak bulundukları zamanlarda ve ge
rekse bizzat bunları sevk ve idare edip içinde 
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bulundukları zamanlarda, ekseriyetle Parlâmen
tomuzda teessüs etmiş bir teamül mevcuttur. 
Bu kanun teklif ve tasarıları en son hangi bir
leşimde görüşülüp, orada işi bitirilmişse o cel
seye, o oturuma taallûk eden neticeler raporlara 
kaydedilmektedir. Biz Bütçe ve Plân Komisyo
nu olarak bugüne kadar yüce huzurunuza getir
miş bulunduğumuz bütün raporlarda hep aynı 
şekilde bir takdim yaptık. Maahaza Yüce He
yetiniz bu ariz ve antik, bütün tahsilâtlı bir şe
kilde bunların her derece ve kademedeki uğra
dığı durumları ve geçirmiş olduğu safhaları ka
yıtta uzamaz, bize faydalı olur diye bir uyarma 
ve bize bir nasihatte bulunurlarsa komisyon ola
rak da bunları memnuniyetle kabul edeceğimizi 
arz ve beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Sayın Atalay 
usul bakımından bize komisyon olarak atfettik
leri usulü bir hatada da raporu pek benimseme
diklerini ve Hükümetin bu kanun tasarısı hak
kında yazmış bulundukları gerekçedeki esasları 
aynen buraya naklettiklerini beyan ve ifade et
tiler. Şüphesiz bunu saklamıyoruz. Hükümetin 
kanun tasarısını ve onun gerekçesini aynen ko
misyon olarak benimsemiş bulunduğumuz için, 
ona mütenazır bir takdim yapılmıştır ve bura
daki ifadelerimiz tamamen samimî ve komisyon
da cereyan etmiş olan müzakerelerin bir makesi 
olmaktadır. Katiyen vatandaşın, ekonomik ha
yatla yakın veya uzak alâkalı bulunan kimsele
re muzaf bir tutum ve davranış içerisinde,, ken
dilerini tereddüde sevk edecek bir tasarıyı bu
raya takdimle gelmiş değiliz. Şu kadar var ki, 
tamamen millî ekonominin icaplarına ve millî 
maliyemizin bugün içerisinde bulunduğu şartla
ra uygun bulunan bir tasarı ile karşı karşıya ge
lindiği noktai nazarını kabul ettiğimizden ötü
rüdür ki, böyle bir tasarının komisyon olarak 
tekeffül ve kabulü ile huzurunuza gelmiş bulu
nuyoruz. Usul bakımından olan bu hususa bu 
şekilde arzı cevaıbetmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada esas bakımın
dan mütalâalara da geçilmiş bulunulmaktadır. 
Esas bakımından mütalâalarda, bilhassa özel 
sektöre ait bankalar faizlerinin düzenlenmesin
de ve tanzim edilmesinde millî ekonominin, plân 
ve programların icaplarına uygun kredi ve pa
ra politikaları göz önünde bulundurulmaksızın 

Hükümetçe bundan evvelki devrede bâzı artır
malar yapıldığı gibi mülâhazalar dermeyan edil
miştir. Bu hususa komisyon olarak katılmıyo
ruz. Çünkü özel sektörün % 13 - 15 oranında 
veyahut da bâzı hallerde % 9 -10 oranında ver
miş oldukları faizleri, Hazinenin iç istikraz mü
nasebeti ile % 6 lık faizleri ille muadelet halin
de mütalâa etmemize imkân yoktur ve Maliye 
Bakanlığı yetkili temsilcileri tarafından yapıl
mış bulunan hesap tesbit ve açıklamalarda % 6 
oranındaki bir istikraz tahviline ait Hazine tah-
viîindeki faiz haddinin özel sektörde % 9-9,5 ora

nındaki bir faiza ancak tekabül edebildiği noktası 
üzerinde durulmuştur. Bu itibarladır ki, Hazine

nin piyasada % 9 ve bankalarda bir yıl ve bir yıl
dan fazla süreli mevduat için tanıdığı faiz had
dinin ve diğer özel teşebbüslerde % 13 - 15 lıik 
faiz hadlerinin yine münasip hadlerde Bakanlar 
Kurulu Kararma istinaden Maliyece tâyin ve 
tespitinde kanunen mezun kılındığı takdirde 
gsrek Anayasa açısından, gerekse hukuk bakı
mından bir sakınca bulunmadığını komisyonu
muz tezekkür etmiş bulunmaktadır. Burada
ki, rapordaki ifadelerimizin samimiyetine arzı 
cevabetmiş bulunuyorum. Bu bakımdan tekrar 
üzerinde durmak yerinde olmıyacaktır. 

Eurada şüphesiz Hazinenin iç istikraz tah
viline ait faiz hadlerinin ve diğer şartların tes-
bitine aidolan esasların bir memlekette cari 
umumi ekonomik ve sosyal münasebetler ve 
memleketin içerisinde bulunduğu bütün özellik
ler nazarı itibara alınarak mesul Bakanlar 
Kurulunca tâyin ve tesbitinin bir zaman çerçe
vesi içeıisinde doğru ve yerinde olacağı tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet masraflarının 
arttığı ve onun için böyle bir istikraz tahvili 
çıkarıldığı kanısında bulunulduğu da yine Sayın 
Sırlı Atalay tarafından genel beyanları ara
sında belirtilmiş bulunmaktadır. Şüphesiz bu 
Bütçe kanunlarında hangi bölüm ve maddeler
den, hangi Bakanlık ve katma bütçeli genel mü
dürlük ve müesseselere ne miktarlarda ödenelk 
verileceği ve harcama esasları Yüce Meclislerden 
geçmekte ve bunun gelirlerle karşılanamaması 
halinde bütçe açığı yoluna gidilmiyerek, bunun 
iç finansmanla karşılanması gibi doğru ve müs
takim bir yolun tercih edildiği açıkça bu kanun
larda gösterilmiş bulunmaktadır. Bu bakım
dan şahsan Devlet masraflarının fuzulen ve lü-
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zumsuz yere artırılmış olmasının bir neticesi i 
olarak böyle bir iç istikraz tahvili ile ve onun 
kanun tasarısı ile karşı karşıya kalındığı ba
kımından da komisyonumuzda bir kanaat belir
memiş bulunmaktadır; bu doğrudan doğruya, 
bütçenin muhtelif gelir ve gider rakamları ara
sındaki cari bir açıktan tevellüdettiği ve diğer 
memleketlerde de yapıldığı veçhile ve şimdiye 
kadar uygulandığı tarzda ve memleketimizde de 
aynen tatbik edilmesinden doğduğu belirtilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, keşide bakımından 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir ted
birle karşı karşıya kalındığı noktası üzerinde 
de Yüce Senatonun dikkatleri çekilmiş bulun
maktadır. Hakikaten böyle bir tedbirle ilk defa 
karşı karşıya kalınmaktadır ve bu karşı karşı
ya kalınmanın bozuk bir ekonomik düzen ve 
yanlış bir malî politika izlemekten değil, doğru
dan doğruya yapılmış bulunan birtakım ope
rasyonlar, ekonomik ve malî bünyede alınmış ve 
alınmakta olan tedbirler manzumesinin bir icabı 
olarak böyle bir tutum ve davranış olduğu ve 
böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı za
rureti bulunduğu neticesinde bulunduğumuz, 
komisyonumuzca da kabul edilmiş olduğundan 
tasarı huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. 
Şüphesiz, keşide tertibi meselesi, kanunun açık 
ifadesi de tetkik edilecek olursa, mutlak sure it e 
baş vurulacak bir tedbir değildir; lüzum ve za
ruretler bu yola sevk ederse böyle bir vasıta
nın da kullanılabileceği merkezindedir. Âm ve 
şâmil mânasında mutlak bir tatbikat göreceği 
mânasını tasammun etmemektedir. Kanun ta
sarısındaki ifade dikkatle tetkik buyurulacak 
olursa bu gayenin sezilmiş olacağı görülecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Nejat Sarlıcalı 
da yine bu tasarı üzeninde enteresan noktalara 
dokunmuşlardır. Devalüasyondan sonra faiz 
hadlerinin, bankalardaki faiz hadlerinin, bir 
yıldan sonraki faiz hadlerinin % 9 ve daha 
yukarıya çıkması gerektiği noktasını eleştirmiş
ler ve bunu doğru bulmamışlar. Faiz hadlerinin 
% 3,5, 6 olduğunu, birdenbire böyle % 9 a çı- | 
karılmasının doğru olmıyacağmı, ekonomide 
birtakım yeni buhranlar ve yeni dalgalanmalar 
yaratacağını ariz ve amik anlatmışlardır. Şüphe
siz bu kanun tasarısı getirilirken, Hazine hesap
ları ve memleketin ekonomik durumları, müte-

hassıslarmca incelenmiş, yetkili kurullarından 
geçirilmiş ve belli bir gayenin istihdaf edilmesi 
için, müspet bir gayenin istihdaf edilmesi için 
böyle bir tasarı getirilmiş bulunmaktadır. Bu
nun menfi ve olumsuz taraflarının izalesi ted
birleri Hükümete yine bu kanunla verilmek iste
nen yetkiler ve çerçeveler içerisinde Anayasa 
icapları dâhilinde halledilebilecek bir durum
dur. Faiz hadlerinin iç istikraz tahvillerinin 
miktarının çok fazla olması muvacehesinde bir
denbire Hazinenin büyük bir faiz farkı ödemek
le karşı karşıya kalınarak, adeta mahmul hale 
getirileceği ve güç duruma sokulacağı gibi bir 
konu da Sayın Sarlıcalı'nm ifadeleri arasında 
yer etmiş bulunmaktadır. Şüphesiz bu kanun 
böyle yüklenmeleri de bertaraf etmek üzere, mu
nis ve uygun bir tatbikatı derpiş edecek elasti
kiyette hazırlanmış bulunmaktadır; komisyonu
muzda doğan intiba da bu merkezde olmuştur. 

Yine Sayın Sarlıcalı, «Gelişigüzel bir ekono
mik politika izlendiği, dar boğazlara sürükle-
nildiği, maliyenin ve ekonominin güç durumda 
olduğu hususları üzerine dikkatleri çekmiş ve 
bu kanun tasarısı ile bunların daha da artmış 
olacağı ve çoğalmış bulunacağı ifade edilmiş
tir. Bu hususların cevabı, bundan bir müddet 
önce Yüce Senato'da geçmiş bulunan, 1971 malî 
yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde kâfi derece
de eleştirilmiş ve muktezi cevapları verilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Fikret Gündoğan arkadaşımız da ive
dilik ve öncelik konusuna değinmişlerdi. Bunu 
umumi mülâhazalarım ve cevaplarım arasında 
mümkün olduğu kadar cevaplandırmış bulunu 
yorum, iç istikrazın hangi hukukî temellere da
yandığı, bunun mevzuatımızda bir boşluk ola
rak mevcudolduğu konusunda da Sayın Gündo
ğan tarafından Senatomuzun dikkati çekilmiş 
bulunmaktadır ki; muhterem arkadaşlarım, ge
nel izahatım sırasında arzı cevabettim ki, bü
tün iç istikrazlar bir kanuna dayanmakta ve bu 
kanunlar da Yüce Parlâmentodan geçmektedir. 
Ve bu bütçe kanunları şeklinde veyahut ayrı 
kanunlar şeklinde olabilmekte temel prensip 
olarak faiz oranları ve diğer Ödeme şart ve şe
killeri, bunlardan faydalanma esasları yine hü
kümetlerin tanzim edeceği esaslara ve Bakanlar 
Kurulu kararlarına bırakılmış bulunmaktadır 
ve şimdiye kadar yapılmış olan tatbikat bu nok
tayı teyit ve ifade etmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar, yine bu tenkidler me-
yanmda, yasama yetkisinin Maliye Bakanına 
devri gibi bir anlam taşıdığı, bu itibarla bu ta
sarının daha bastan reddedilmesi icabettiği der-
meyan edilmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz 
bu nokta üzerinde de gereken tetkikleri yapmış, 
bundan evvelki tatbikatta, bidayeten de arz ve 
ifade ettiğim veçhile, gerek halen meri Anaya
sanın tatbikinden önce ve gerekse yeni Anaya
samızın meriyetinden sonraki çeşitli kanunî mev
zuatta emsal tatbikat bu merkezde olmuş ve 
katiyen Anayasaya mugayereti noktasında böy
le durulmamıştır; bilâkis burada şüphesiz Ana
yasanın öngördüğü demokratik düzen içerisin
de, Devlet organlarının ayrıntılı bir şekilde ken
dine has görev ve yetkilerinin yine Anayasa 
esasları dâhilinde kullanılmasını tazammun et
mektedir ve bu mahiyette anlaşılmaktadır. 

Radyodaki ilân meselesini de cevaplandır
mış bulunuyorum. Onun için tekrar etmiyece-
ğim. Bu itibarla, bu ilânın sadece 1970 malî 
yılma ait 600 milyonluk iç istikraz tahvili ile 
alâkalı bulunduğunu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ekonomik yönden ol
sun, diğer bankalar kanunu muvacehesindeki 
tatbikat bakımından olsun, kanun hakikaten 
gerçekleştiği takdirde, komisyonun ka'bal etti
ği veçhile; busun mahzurlarından çok faydalı 
tarafları •bulunduğuna da komisyon olarak 
kaani bulunduğumuzu arş etmek istiyorum. 

Sayın Ekrem özden ve S?.yrn Hüsnü Bikeç-
ligil arkadaşlarım tarafından da bahis konusu 
kanun tasarısı üzerinde gereken eleştiriler ya
pılmış ve a^-ağı - yukarı aynı mahiyette tenkid 
ve temennilerde bulunularak, bu kanun tasarı
sının reddi icabettiği savunulmuş bulunulmak
tadır. Komisyon olarak bu tenkid ve temenni
lerine arzı cevabeylediğim esaslar noktasından 
kapılmadığımızı bir kere dana beyan ve ifade 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sabriiuzı suiistimal 
etmemek için komisyonumuzu alâkadar etmek 
kayıt ve sarayla soruîaeak sorulara cevap arz 
etmeye amade bulunduğumu beyan eder ve ta
sarının komisyonumuzda ki kabulü veçhile ka
nunlaşma?! gerektiğine alâkalarınızı istirham 
eder, saygılarımla hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Faik 
Bsve'ûndi. Soru var efendim, soru emretmiş

tiniz, soru var. Sayın Hazer buyurun Beyefen
di. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 
komisyon veya Hükümetten bir iki hususun 
cevaplandırılmasını rica edeceğim. Henüz itfa 
edilmemiş Hazine tahvillerinin miktarı ne
dir? 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Ben 
hemen cevap arz edeyim, bana verilen malûmata 
göre, 2,8 milyar lira civarında olduğu söylen
di. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bunların ne 
kadarı Devletir iştiraki bulunduğu bankalarda, 
ne kadarı özel bankalarda?... 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Onu da 
arz edeyim efendim. İstikraz tahvillerinin 
2,8 milyarlık tutarı üzerinde genel mâruzâtta bu
lunurken, Emekli Sandığı, Devlet Yatımı Ban
kası ve Merkez Bankası olmak üzere, ki, Devlet 
teşekkülleri olarak bunlarda bulunan tahville
rin, Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından ba
na verilen rakamlara göre, 1,5 ilâ 2 milyar li
ra civarında bulunduğu söylendi. Ayrıca özel 
bankalarda 700 ilâ 800 milyon lira bulunduğu, 
buna mukabil küçük tasarruf sahipleri ve özel 
kişilerde de 300 ilâ 400 milyon lira kadar, yani 
global bir rakam olarak ifade ettiler, şüphesiz 
komisyonumuz zamanın darlığı itibariyle ve bi
ze sevk tarihi ve buradada kanunlaşması zaru
reti muvacehesinde bunları yegân yegân cem et
mek suretiyle ortaya koymak imkânına sahip 
değildi, Hükümet buradadır, gerçek rakamları 
onlar verebilir Fakat şurası muhakkak ki, ko
misyonumuzun bu hususlar dikkatini çekmiş ve 
onlardan aldığımız bilgileri burada tesbit etmiş 
bulunuyoruz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bir 
noktayı daha sormak istiyordum. Yine aynı 
kanımda, bu tahviller muhtelif tarihlerde çıka
rılmış ve bunların faizleri de ayrı ayrıdır. Bu 
tahvillerin hepsinin faizleri birleştirilip bir tek 
e?asa mı bağlanacaktır? 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Efen
dim, şunu arz edeyim; mevcudolan kanım ta
sarısına göre, Hükümete gereken yetki veril
mektedir. Biliyorsunuz, şimdiye kadar ihraç 
edilen iç istikraz tahvillerinin faiz hadleri % 3, 
% 4,5 ilâ 5 ve % 6 olmak üzere, bu oranlar içe
risinde değişmektedir. Bana verilen bilgiye gö
re % 3 lerin hemen, hemen tamamının itfa edil-

— 38 — 



Ö. Senatosu B : 40 16 . 2 . 1971 O : 2 

diği, ancak simdi piyasada % 4,5 ilâ 5 oranın
da faiz haddini taşıyan az miktarda tahvil bu
lunduğu, buna mukabil külliyetli miktarın 
% 6 oranındaki faizi kapsıyanların teşkil ettiği 
beyan ve ifade edilmiştir. 

Şüphesiz, buna 1971 malî yılı bütçesi ile 
öngörülen 800 milyon liralık iç istikraz dâhil 
değildir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben Sayın 
Bakandan bir iki sual sormak istiyordum. Aca
ba söz alacaklar mı?.. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Sayın Lûtfi 
Bilgen buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — «% 4,5 - % 6 fa
izli tahviller var.» buyurdunuz. Yani çıkarılacak 
kanunla Hükümet faiz hadlerini yüksetecek. 
iBu yükseltmeler geçmiş tahviller için de uygu
lanacak mı, yoksa, yeniler için midir? 

İM. FAİK ATAYURT (Devamla) — Muh
terem arkadaşımızın sorusunu anlamış bulu
nuyorum. Radyolarda, gazetelerde yapılmış 
olan ilânlar 1970 malî yılının 600 milyon lira
lık iç istikrazına ait iç istikraz tahvillerini alâ
kadar etmektedir. Bunlar kanunun 3 ile 39 ncu 
maddelerindeki yetkilere istinaden Hükümetçe 
faiz oranı % 9 olarak tesibit edilerek satışa 
arz edilmiş bulunmaktadır. 

6. — GÖRÜŞ 

1. — Devlet iç istikraz tahvillerine uygula
nacak faiz hadlerini tesbit ve gerektiğinde ik
ramiye keşideleri tertibi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/407, C. Senatosu 1/1172) (S. Sayısı : 
1510) (Devamı) 

Binaenaleyh, bu kanun tasarısı ile kanun
laştığı takdirde aynı yetki, görev ve sorum
lulukları Bakanlar Kuruluna, dolayısiyle Hü
kümete tevdi ve tevcih etmiş olacaksınız. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Onu anladık. 
600 milyon liralık % 9 faizlidir. Eskilerde.. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — TaMî, 
arz ettim. Eski tahvilleri de, komisyonda Hü
kümet yetkilileri tarafından verilen izahata 
göre, eskiden düşük faiz hadleri ile çıJkartılmış 
olanlar da bu faiz oranına yaklaştırılacak M, 
herkes elindeki tahvili götürüp birden bire 
paraya tahvil etmek suretiyle Maliyeyi ve Ha
zineyi güç bir durumda bırakmasın. 

Yani, ekonomik hâdiseler karşısında ekono
mik bir tedbir getirmek gayesini istihdaf etmek 
üzere bu kanunun tedvin edildiği kanaati hâ
kimdir. Esas kanunun zülbdesi burada toplan
maktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Hükümet 
adına Sayın Maliye Bakanı Mesut Erez söz 
istemişlerdir. Ona takaddüm eden iki muame
lenin yapılmasını zaruri görmekteyim. 

Komisyonlar için seçim kutuları halen kür
südedir. Oy kullanmıyan varsa rica ediyorum, 
oylarını kullansınlar. 

ÜLEN İŞLER 

I BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı buyu
run, efendini. 

Seçim işlemi sona ermiştir. Kutuları kaldı
rın. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; yukarda Maliye Komisyonunda bu-

I lunduğum için bu müzakereleri başlangıcından 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ ( 

7. — Genel Kurul çalışma saatinin 14,00 ola
rak tesbiti müspet netice vermediğinden, bunun 
saat 15,00 olarak kararlaştırılmasını istiyen Es
kişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın önergesi. 

BAŞKAN — Çalışma saatlerimizle ilgili ola
rak bir önerge var, okutuyorum efendim. 

ISayın Başkanlığa 
Genel Kurul çalışma saatinin 14,00 olarak 

teslbiti musibet netice vermemektedir. Eskisi 

STEL KURULA SUNUŞLARI 

gibi saat 15,00 te toplantının açılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen var mı 
efendim? Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 
Bundan böyle Cumhuriyet Senatoısu Genel Ku
rulu saat 15,00 te toplanacaktır, efendim. 
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itibaren takibetmıek fırsatını bulamadım. Bu- I 
nunla beraber görüştüğümüz mevzuu basite 
icra ederek Yüksek Huzurunuzda arz etmek is
tiyorum ; 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz bizim.. 

'BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim. 
'Tasnif komisyonu Sayın Fahri özdilek, Sa

yın delâlettin Coşkun, Sayın Mahmut Vural 
beyefendilerden mürekkeptir. Lütfen davet edin 
efendim. 

Affmızı rica ederim. Buyurun tfendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — İstirham ederim, Sayın Başkan. 

Biliyorsunuz Devlet bütçelerinde gelirler 
giderleri karşılıyamadığı takdirde; normal ver
gi gelirleri ve Devletin normal varidatı karşılı
yamadığı takdirde iç istikraza ve dış borçlan
maya başvurulur. Muhasebei Umumiye Kanu
nunun bir maddesi iç istikraz ile, iç borçlanma 
ile ilgilidir. O maddeye göre ya özel bir kanun 
ile veya Bütçe Kanunundaki bir hükümle Dev
let iç istikraz akdedebilir. 

Şimdiye kadar Türkiye'de bu usul şöyle iş
lemiştir. Hatırlarsınız Bütçe Kanunu huzurları
nızda görüşülürken aradaki fark, meselâ bu se
nenin Bütçe Kanununda «800 milyon liralık 
fark, iç istikraz ile karşılanacaktır.» hükmü var
dır. Daha evvelki yılların kanunlarında da bu 
farkın iç istikraz ile karşılanacağına dair hü
küm mevcuttur. Bu hüküm, sadece aradaki 
farkın ne ile karşılanacağını ifade eden hüküm
dür. Birçok yıllarda, sadece böyle bırakıldığı 
için, Muhasebei Umumiye Kanununa göre özel 
bir kanun çıkartılmak gerekmiştir. Ve arada
ki farkın iç istikraz ile kapatılacağı Bütçe Ka
nununda tasrih edildikten başka, bir de özel ka
nun çıkmış, o özel kanuna göre de Hükümete 
tahvil çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Bütün bu özel kanunlarda faiz haddinin Hü
kümet tarafından tesbit edileceğine dair mad
de mevcuttur. 

Geçen yılın Bütçe Kanununda sayın sena
törlerin ve milletvekillerinin şöyle tenkidine mâ
ruz kalınıyor idi; «Hep, yılın son anında istik
raz tahvillerini çıkartıyorsunuz. İş aceleye geli
yor.» işte bu özel kanun çıkarmanın formali
tesi Meclisin tatile girdiği ve toplandığı ay, ko
misyonların seçilmesi vesaire de nazarı itibara | 
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alınınca, formalitesi uzun sürdüğü için umumi
yetle malî yılın sonuna doğru tahvil çıkarmak 
durumu hâsıl oluyor ve bu da tenkidi mucibo-
luyordu. 

Muhasebei Umumiye Kanunu, Bütçe Kanunu 
ile de borçlanma yetkisinin verilebileceğini tas
rih etmiş olduğu için, bütçe kanunlarına hem 
aradaki farkın ne şekilde karşılanacağına dair 
madde konulmakla beraber, hem bu madde ko
nulmuş, hem de ayrıca Hükümete tahvil çıkar
ma yetkisi veren ayrı bir madde konulmuştur. 
Bu sebeple şimdi artık özel kanuna ihtiyaç kal
maksızın Bütçe Kanununa konulan bu maddeye 
dayanılarak Hükümet tahvil çıkarmaktadır. Ve 
Bütçe Kanununa konulan bu madde de faiz had
dinin yine Hükümet tarafından tesbit edileceği
ne dair hüküm mevcuttur. 1970 yılı ile ilgili 600 
milyon lira tutarındaki istikraz için tahviller bu 
yetkiye dayanılarak çıkarılmış, faiz nisbeti de 
% 9 olarak tesbit edilmiş ve radyoda ilân edil
miştir. 

Şimdi, böyle olunca niye faiz nisbetini % 9 a 
çıkardık? 

Muhterem senatörler, 10 Ağustos kararları
nın arasında vadeli mevduat faizinin % 9 a çı
karıldığına dair Kararname mevcuttur. Vadeli 
mevduat faizi % 9, tahvilâtın faizi de % 6 
olunca gerçek kişiler tarafından, hakiki tasar
ruf sahipleri tarafından bu tahvillerin satmalın-
masında fevkalâde müşkülât olduğunu elbetteki 
kabul buyurunuz. 

Bu tahvillerin - tüzel kişilere değil - gerçek 
şahıslara ve hakiki tasarruf sahiplerine satılma
sı matluptur. Satılması daha iyidir. Halbuki, 
% 6 faiz ile, düşük faiz ile bunu hakiki tasarruf 
sahiplerine satmakta müşkülât oluyor idi. Faiz 
nisbeti % 9 a çıkarılınca, bu faiz haddi % 6 da 
kaldığı takdirde bu müşkülât büsbütün büyü
müş olacak ve binaenaleyh bu tahvillerin ger
çek tasarruf sahiplerine satılması imkânı orta
dan kalkmış bulunacak idi; bir. 

ikincisi, şimdiye kadar % 5 faizle, % 6 faiz
le çıkartılmış olan, evvelki yıllarda yapılmış 
olan istikrazlara ait tahviller, - bu tahvillerin 
arkasında şunu yasar, ibrazında derhal nakde 
kabili tahvildir. - derhal nakde kabili tahvil edi
lerek elbette ki % 6 faiz alacakken, onu nakde 
tahvil edip % 9 lu tahvilleri almak gibi bir du
rum ile karşılaşacaktık. Bu takdirde önümüz-
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deki yıl içinde 800 milyon liralık iç istikrazı 
fiilen gerçekleştirmek mümkün olamıyacak, es
ki tahviller yeni istikraza kalbediiecek idi. 

İşte bunu önlemek için bu tasarı huzurunu
za getirilmiştir. Ve eski yıllarda çıkarılan tah
villerin faizinin de yeni tahviller misillû % 9 
olmasını teinin eden bir tasarıdır. 

BAŞKAN — Bakan Beyefendi, zatıâlinize 
tevcih edilecek sorular olduğu sayın üyeler ta
rafından ifade edildi. 

Tasnif heyetinden gelen iki raporda da fil-
hal çoğunluğumuzun olmadığı, oylamaya 62 de
ğerli arkadaşımızın katıldığını ifade buyurmuş
lardır. Müzakerelere başlanamıyacağı gibi, şu 
raporlar muvacehesinde devama da imkân kal
madığından; özür diliyerek zatıâlinizin sözünü 
kesiyorum, bu itibarla 17 Şubat 1971 saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum, 
efendim. 

Kapanma saati : 18,25 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Din eğitimi yapan kurumlara 
dair, yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Orhan Oğuz'un cevabı (7/706) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Din eğitimi yapan öğretim kurumları ile il
gili olarak hazırladığım soru önergemiz Millî 
Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı saygılarımla rica 
ederim. 

Zerin Tüzün 
Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Üyesi 

Demirci İmam - Hatip Okulu öğrencilerin
den bir grupun, Cumhuriyet Bayramını kutlama 
töreni sırasında «Din Devleti istiyoruz» diye 
bağırdıklarını ve tezahürat yaptıklarını gazete
lerden öğrenmiş bulunmaktayız. 

Aydın din adamı yetiştirmek gayesi ile ku
rulan bu eğretim kurumları öğrencilerinin za
man zaman katıldıkları veya bizzat meydana 
getirdikleri olumsuz davranışlara bir yenisini 
ekliyen bu durum karşısında, meselenin memle
ket ölçüsünde ele alınacak bir eğitim dâvası ha
line geldiği görüşündeyim. 

Bu itibarla aşağıdaki sorularımın Millî Eği
tim Bakanı tarafından yapılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

Soru : 1. — Bakanlığınız aydın din adamı 

yetiştirmek gayesiyle kurulmuş bulunan her 
dereceli öğretim kurumlarının, kuruluş gayeleri 
ile paralel bir yetiştirme usulü uyguladıkları 
görüşünde midir? 

iSoru 2. — Bu görüşte ise, bu öğretim kuru
mu öğrencilerinin sık sık meydana getirdikleri 
ve lâyık devlet ilkesi ile Atatürk devrimlerine 
tamamen aykırı düşen davranışlarını nasıl izah 
etmektedir? 

Soru : 3. — Bakanlığınız din eğitimi yapan 
öğretim kurumlarındaki öğretimin ve eğitimin 
kuruluş gayelerine aykırı bir yolda geliştiği gö
rüşünde ise, bu konuda gerekli tedbirlerin alı
nabilmesi için, meydana çıkan her olayı, hukukî 
ve cezai yönlerinin dışında, temel nedenleri ba
kımından ele almak gereğini duymuş mudur? 

ıSoru : 4. — özellikle öğrencileri bu türlü 
davranışlarda bulunmaya hazır hale g-etiren öğ
retim ve eğitim hataları ile bu hataların mey
dana gelmesinden sorumlu olan kimselerin tes-
biti yolunda, ilgili okullarda bir araştırma ve 
soruşturma yapılması lüzumu duyulmuş mudur? 

iSoru : 5. — €evap olumlu ise, bu konuda 
verilmiş olan emirlerin tarihleri ve alman so
nuçlar nelerdir? 

ISoru : 6. — Bu öğrenim kurumlarını, kuru
luş gayelerine uygun bir öğretim ve eğitim dü
zeyine getirmek maksadiyle, bâzı önemli ve kök
lü tedbirlerin alınması, bakanlığınızca öngörül
mekte midir? 

Soru : 7. — Cevap evet ise bu tedbirler ana-
hatları ile nelerdir? 
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T, C, 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 .2 .1971 

Özel 
Sayı : 00696 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 .11.1970 gün ve 7/706 -10824/8932 

sayılı yazınıza : 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ze
rin Tüzün'ün, din eğitimi yapan kurumlara dair, 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişik ola-
ruk sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörü 
Sayın Zerin Tüzün'ün, din eğitimi yapan ku
rumlara dair, yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız, 

30 . 10 . 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi
nin 1 nci sayfa, 8 nci sütununda ve yine aynı 
gazetenin 2 . 10 . 1970 tarihli nüshasında çı
kan «Demirci'de İmam - Hatipliler dinî gösteri
ye kalkıştı» ve «Demirci olayı» başlıklı yazıla
rın, gerçekleri yansıttığı, adı geçen gazetenin 
18 . 11 . 1970 tarihli sayısının 1 nci sayfa, 8 nci 
sütununda Demirci İmam - Hatip Okulu Mü
dürlüğünün 2 . 11 . 1971 tarihli yazısiyle tek-
zibedilmiştir. 

1. Bakanlığımız, aydın din adamı yetiştir
mek gayesiyle kurulmuş bulunan her dereceli 
din eğitimi kurumlarında, kuruluş gayeleri ile 
paralel bir yetiştirme usulü uygulandığı görü
şündedir. 

2. Bu öğretim kurumu öğrencilerinin sık sık 
meydana getirdikleri ve lâik Devlet ilkesi ile 
Atatürk devrimlerine tamamen aykırı düşen 
davranışların neler olduğu ve nerede, ne zaman 
vukua geldiği hususları, yer ve zaman belirtil
meden sorulduğu için cevaplandırılamamıştır. 
Aslında Sayın Zerin Tüzün'ün iddia ettiği gibi, 
bu öğretim kurumu öğrencilerinde lâik Devlet 
ilkesi ile Atatürk devrimlerine aykırı düşen 
davranışlar bulunmamaktadır. 

3. Bakanlığımız, din eğitimi yapan öğre
tim kurumlarındaki öğretimin ve eğitimin, ku
ruluş gayelerine aykırı bir yolda geliştiği 
görüşünde değildir. Cumhuriyet Gazetesinin 
30 . 10 . 1970 tarihli nüshasında çıkan haber, 
doğru olmadığından tekszibedilmiştir. 

4. — Mezkûr önergede iddia edildiği gibi, 
özellikle öğrencileri bu türlü davranışlarda bu
lunmaya hazır hale getiren öğretim ve eğitim 
hataları ile bu hataların meydana gelmesinden 
sorumlu olan kimselerin tesbitini gerektiren bir 
olay mevcudolmadığından ilgili okullarda bir 
araştırma ve soruşturma yapılmasına lüzum gö
rülmemiştir. 

5. Kanun ve yönetmeliklere aykırı bir hu
sus mevcut değildir. 

6. Bu öğretim kurumları, «Kuruluş gayele
rine uygun» şekilde eğitim yapmakla beraber, 
orta öğretim sistemimizin bütünündeki gelişme
lere paralel ve müspet yolda gelişmeye tabi tu
tulmaktadır. 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Hürriyet Gazetesinin 13 Ka
sım 1970 tarihli nüshasında neşredilen bir fotoğ
rafa dair, yazdı soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/711) 

8 . 12 . 1970 
O. Senatosu Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıdaki soruma İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevap verilmesine delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

Soru : 
Bundan bir müddet evvel Adana'da Bossa 

Tekstil Fabrikasında hücum eden polislerin ve 
bekçilerin sopa ve coplarla işçileri dövmüşler
dir. Hürriyet Gazetesinin 13 Kasım 1970 tarihli 
nüshasının birinci sayfasında bu hunharane ha
reketin büyük kıtada resmi neşredilmiştir. Yüz 
kızartıcı bu vaziyet üzerine resimde şahısları 
belli kimseler haklarında ne gibi idari ve adlî 
muamele yapılmıştır? Bugünkü durum nedir? 
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T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 2.2.1971 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şube : 1. D. 2. 

Konu : Ekrem Özden'in soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 . 12 . 1970 £Ün ve Kanunlar Md. 

lüğü 10861 sayılı yazınız. 

Hürriyet Gazetesinin 13 Kasım 1970 tarihli 
nüshasında neşredilen bir fotoğrafa dair. Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem Özden 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen soru önerge
sinde öne sürülen hususlar incelenmiş ve netice 
aşağıya dercedilmiştir. 

Adana'da Bossa Fabrikasında çalışan işçi
ler, 10 . 11 . 1970 günü saat 16,00 sıralarında, 
kanunsuz olarak direnişe geçerek fabrikayı iş
gal etmişlerdir. 

Adana Cumhuriyet Savcılığınca Emniyet 
Müdürlüğüne gönderilen 11 . 11 . 1970 gün ve 
2/7177 sayılı yazı ile olayın tahkiki, suçluların 
tesbit edilmesi ve fabrikada can ve mal güven
liğinin sağlanması istenmiştir. 

Bunun üzerine kanunsuz hareketin kaldırıl
ması amaciyle 12 . 11 . 1970 günü saat 04,00 

sn-alarmda, mezkûr fabrikaya giren güvenlik 
kuvvetleri, işgalci işçilerin taş, sopa ve silâhlı 
mukavemetiyle karşılaşmıştır. 

Neticede güvenlik kuvvetleri duruma hâkim 
olmuş ve işyerinin tahliyesi sağlanmıştır. İşçi
lerin karşı koyması sonucu çıkan çatışmada 27 
polis memuru, 6 işçi muhtelif yerlerinden yara
lanmışlardır. 

13 . 11 . 1970 tarihli Hürriyet Gazetesinin 
1 nci sayfasında intişar eden fotoğrafla ilgili 
olarak, idari yönden gerekli tahkikat açılmıştır. 

Bu tahkikat sırasında; söz konusu fotoğra
fın, işyerinin tahliyesi devam ederken, silâh ta
şıdığı ihbar edilen bir işçinin zararsız hale ge
tirilmesi maksadiyle polislerce etrafının çevril
diği anda çekildiği, bu şahsın dövüldüğüne dair 
iddianın gerçek olmadığı, fotoğrafı çeken mu
habir Hamit Desde ve diğer tanıklar tarafından 
ifade edilmiştir. 

Ayrıca, Adana C. Savcılığınca da olayla il
gili 4 polis memuru hakkında Hz. 1970/807 sayı 
ile soruşturma açılmıştır. 

Memurlar hakkında yapılan idari tahkikat, 
adlî işlem sonucuna göre karara bağlanacak
tır. 

Arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İçişleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

16 . 2 . 1971 Sah -

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hıfzı 
Oğuz Bekata, Muzaffer Yurdakuler, Akif Te
kin, İlyas Kara'öz ve Aralan Bora'ya izin veril
mesi hakkında Cumlhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi (3/965, '96.8, 9712, 975, 976) 

2. — tki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin'e tahsisa
tının verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/973) 

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

4. — Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere 
seçim. 

5. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
-seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, araştırana, sözlü ve yazılı soru öner
gelerinin Resmî Gazetemde yayınlanması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanımdan 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, İsimetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Balkanından sözlü sorusu (6/540) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanibul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanibul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(»e/o'oO) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, 21 Etkim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorulsu (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. — Cumlhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçliğil'in, Tevfik Fikret Lisesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/553) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı hü
kümlerine dair Adalet Maliye ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/5Ö4) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ilinin merkez ilçesine 
bağlı Boztepe kasabasına açılan ortaokula dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/52)5) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kâhta İlçesi Göçeri Kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba 
kanından sözlü sorusu. (ı6/55'5) 

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



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

!V 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, içtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı: 1441) (Da-
ğııtma tarihi: 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul 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) (Dağıtana 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 Reisliği 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-

2 — 

I natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma tarihi :.. 
24 . 11 . 1970) 

I 8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev-
I ket Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen

ler mıntakalarmda vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mmtakalannda 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 arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları 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'nm, 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, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/4İ2) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
I Atalay'm, Bölgelerarasında artan farklılük 



ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

18. — Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül, Ekim, Kasım 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/38) (S. Sayısı : 1507) (Dağıtma tarihi : 
21 . 1 . 1971) 

19. — İl İter Bankaısı ve Banika -tarafımdan 
tesis edilen ıSimel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23 .1 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Devlet iç isltikraz tahvillerine uygula
nacak faiz hadlerini teslbit ve gerektiğinde ik
ramiye keşideleri tertibi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kalbııl olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân 'komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 1/407; Cumhuriyet Senatosu : 1/1172) 

İ (S. Sayısı : 1510) (Da,ğıltmaı tarihi : 12.2.1971) 





Toplantı : 10 I C İ f i 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : | O I U 

Devlet İç İstikraz Tahvillerine uygulanacak faiz hadlerini tesbit ve 
gerektiğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi : 1 /407; Cumhuriyet Senatosu : 1 /1172) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 240) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2804 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 2 . 1971 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Devlet iç istikraz tahvillerine uygulanacak faiz hadlerini teslbit ve ge
rektiğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 1 . 4 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1, 3 . 2 . 1971 tarihli 45 ve 46 ncı birleşimle-rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 240) 

Müddet : 
MJalî ve îk. İş. Kom. : 30 gün 
Bütçe Plân Kom. : 30 \» 
Genel Kurul : 30 » 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 5 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/1172 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan, Millet Meclisinin 3 . 2 . 1971 tarihli ve 46 neı birleşimin
de öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Devlet iç İstikraz tahvillerine uy
gulanacak faiz hadlerini tesbit ve gerektiğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında kanun ta
sarısı Komisyonumuzun 5 . 2 . 1971 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de işti
rakiyle her yönü ile tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısının genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsil-
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çilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde bahis konusu kanun tasarısı Millet; 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan ve Sözcü 
Muş Gaziantep 

İsa Bingöl t. Tevfik Kutlar 
Giresun 

Sabahattin Orhon 

Ordu Afyon K. Balıkesir 
Faiz artışına muhalifim M. Kâzım Karaağaçhoğlu Söz hakkım mahfuzdur. 

B. Sıtkı Baykal Nejat Sarlıcalı 

Konya 
Mehmet Varışlı 

Erzincan 
Fehmi Bay soy 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Mucip Ataklı 

Kontenjan 
Mehmet îzmen 

Bütçe ve Plân Komisyonu Eaporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/1172 
Karar No: 88 

5.2. 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 2 . 1971 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen. Devlet İç İstikraz Tahvillerine uygulanacak faiz hadlerini tesbit ve gerekti
ğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 5 Şubat 1971 tarihli 
Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, çeşitli kanunlara göre çıkarılıp henüz itfa edilmemiş bulunan Devlet İç İstikraz 
Tahvillerinin faiz hadlerini, piyasa şartlarını göz önünde tutarak artırmaya ve gerektiğinde bu 
tahviller için ikramiye keşideleri tertibetmeye Maliye Bakanının yetkili kılınmasını öngörmekte
dir. 

Xormal bütçe gelirlerinin Devlet masraflarını karşılamaması halinde başvurulan bir finansman 
vasıtası olan Devlet İç İstikraz Tahvillermi'n ihracı yolu ile yapılan Devlet borçlarında izlenen 
anapolitikanm esasını, «Borçlanmaların maliyetinin asgari seviyede tutulması» hususu teşkil et
tiğinden, şimdiye kadar bu tahvillere uygulanan faiz % 6 nifebetinde olmuştur. Bunların süratle 
satılarak lüzumlu nakdin sağlanabilmesi için de, düşük olan bu faiz haddinin olumsuz etkileri, 
«vergi muafiyeti», «tahvillerin ihalelerde teminat olarak kaibulü», «ibrazında nakde çevrilebilmesi» 
gibi bâzı yan menfaatlerle hafifletilmeye çalışılmıştır. 

Hal böyle iken son yıllarda, bir taraftan özel sektör tahvil piyasasında hızlı bir gelişme kay
dedilmiş, böylece özellikle 1968 yılından itibaren çok sayıda şirket, tahvil ihracı yolu ile finans
man imkânı bulmaya başlamışlardır. Orta. vadeli ve % 13 ilâ % 15 faizli olan bu tahvillere karşı 
talep fazla olmuş, satışları kısa sürelerde realize edilmiştir. Diğer taraftan, halkın elindeki tasar
rufların memleket ekonomisi bakımından verimsiz sahalara yatırılmasını önlemek maksadiyle de 
mevduata tatbik olunan faiz hadleri yükseltilmiştir. 

«Yergi muafiyeti» gibi en önemli yan menfaatiyle birlikte hakiki geliri, bâzı hallerde ancak 
% 10 a baliğ olan % 6 nominal faizli Devlet tahvilleri; özel tahvillerin ihtiva ettiği yüksek faiz 

Cumhuriyet Senatosu ;S. Sayısı : 1510 
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nisbetî ve mevduata tanınan son faiz hadleri muvacehesinde, cazibesini ve muhafaza edilmek ye
teneklerini kaybetmiş bulunmaktadır. 

Devletçe şimdiye kadar ihracolunan tahvillere tanınan «her an paraya çevrilebilme» imkânı, 
sahiplerine, paralarını alarak daha çok gelir getiren iş ve sahalara yatırmak hak ve kolaylığını 
bahşettiğinden, tahvil sahiplerinin tahvil ve para piyasasında faiz hadleriyle ilgili gelişmeler sonu
cunda ellerindeki Devlet tahvillerini nakde çevirtmek için kütleler halinde müracaatlarının önlen
mesi ve Hazinenin müşkül duruma düşmesine mahal verilmemesi için, bâzı tedbirler alınmasında 
zaruret bulunmaktadır. 

Bu konuda alınabilecek en müessir tedbirlerin başında, Devlet tahvillerinin şartlarının yeni 
şartlara uydurulması ve onların istenildiği anda nakde çevrilmek temayülünün önlenmesi için za
man zaman ikramiye çekilişleri tertibolunması hususları gelmektedir. 

Bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

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

I II - Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

Y. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat 1. Yeti§ 

Aydın Kütahya Malatya Manisa 
1. C. Ege 1. E. Erdinç N. Akyurt O. Karaosmanoğlu 

Maraş Niğde Tabiî Üye 
A. Karaküçük K. Baykan 8. Özaih 

Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 1510 



Millet Meclisinin kabul ettiği | 
metin | 

Devlet İç İstikraz Tahvillerine j 
uygulanacak faiz hadlerini tes- j 
bit ve gerektiğinde ikramiye j 
keşideleri tertibi hakkında ka

nun tasarısı j 

MADDE 1. — Çeşitli ka- j 
nunlara göre çıkarılmış olup ; 
henüz itfa edilmemiş bulunan ! 
Devlet İç İstikraz TaihviUerinin I 
faiz hadlerini piyasa şartla- I 
rını göz önünde tutarak artır
maya ve gerektiğinde bu tah
viller için ikramiye keşideleri 
tertibetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu tahvillerin faiz hadlerin
de yapılacak değişiklik ve ik- I 
ramiye keşideleri ile ilgili iş
lemler Maliye Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya- I 
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu j 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

| Malî ve iktisadi isler Komis-
| yonunun kabul ettiği metin 

j Devlet İç İstikraz Tahvillerine 
j uygulanacak faiz hadlerini tes-
j bit ve gerektiğinde ikramiye 

keşideleri tertibi hakkında ka-
i nun tasarısı 

| MADDE 1. — Millet Mecli-
| si metninin 1 nci maddesi ay-
| nen kabul edilmiştir. 

1 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

- I Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3 ! Devlet İç İstikraz Tahvillerine 
- I uygulanacak faiz hadlerini tes-
& i bit ve gerektiğinde ikramiye 

keşideleri tertibi hakkında ka
nun tasarısı 

- I MADDE 1. — Millet Mecli-
- | si metninin 1 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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