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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kahraman Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm, El
bistan ve Afşin ilçelerinde yapılacak 7 milyar 
kilovatlık termik santrale dair gündem dışı de
mecine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ke-
anal Demir cevap verdi. 

Muş Üyesi İsmail İlhan, 13 . 1 1 . 1972 tarihli 
4 ncü Birleşimde gündem dışı konuşma ile Do
ğu ve Güneydoğu illerimizin bâzılarında kurak
lık ve tabiî âfetler sebebiyle zarar gören çiftçi1 e-
re Hükümetçe yardım yapılmasını talebetmiş ol
masına rağmen bugüne kadar yardım yapılma
ması dolayısıyle çiftçilerin düştükleri sıkıntılı 
durum ve Parlâmento - Hükümet ilişkileri; 

Kontenjan Üyesi Vahap Güvenç, Türk-lş Ge
nel Başkanı Seyfi Demirsoy'un vefatı; 

Tabiî Üye Suphi Karaman, 15 Ocak 1974 ta
rihli 9 numaralı Kanun hükmündeki Kararname 
ve, 

Antalya üyesi Reşat Oğuz da, millî eğitimi
mizde maddî ve manevî yönleriyle personel buh
ranı konularında gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit'in görevlendi
rildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

22 Ocak 1974 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 16,05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Melun et finaldi 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 21 nci Birleşimi açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKA N— Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul üyesi Mehmet F ey y af in, ad
liye mensuplarının içinde bulunduğu sıkıntılı 
duruma dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen iki ar
kadaşımız vardır, 

i Sayın Mehmet Feyyat buradalar mı? Bura-
j da. Nedir efendim gündem dışı konuşma talebi-
İ niz; ben pek anlayamadım? 
| MEHMEH FEYYAT (İstanbul) — Günün 
i konusudur efendim. Yüksek Hâkimler Kurulu 
| da bu konuda bir rapor hazırladı, kamuoyuna 
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sundu. Türkiye'deki adalet kadrolarının, adalet 
mensuplarının içinde bulunduğu sıkıntılar gün
lerce basma konu teşkil etmiştir. Bu konuda ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, hepimizin ma
lûmu yeni bir Koalisyon Hükümeti kurulmak 
üzere. Elbette bu yeni Hükümetin alacağı bâzı 
kararlar olacaktır. Şimdi, bu konuşmalarınızla 
hemen yerine getirilecek bir hususu ben göremi
yorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hayır, 
Hükümete değil talebim. Yüce Senatonun ıttılaı
na arz etmek istediğim bâzı konular var. Bun
ları ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler, «Buna da -söz verilir 
mi?» sesleri). 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, kürsüye gelir gelmez bâzı çatlak 
sesler çıkmaktadır. Bunları susturmak size dü
şer.... 

BAŞKAN —• S ay m Feyyat, çok rica ederim. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler, anlaşılmayan 
müdahaleler) müdahale etmeyiniz. 

Buyurunuz efen'dim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Size arz 

ediyorum Sayın Başkan, görev sizindir, kapı 
dışarı edin.. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 

üJküdaşlarım, sayın Yüoe Senato üyeleri1; 
(A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Arkadaşlarım, yıllardan beri... 
BAŞKAN — Efendim, çok rica edeceğim... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Afyon 

Karahisar'da niçin kaybederdik bilir misiniz? 
Ve bu devre niçin kazandık? Bir veteriner gös
terdik; sizden ancak veteriner anlar. Bir zah
met liderinizi de veterinerden seçin. (A. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler, «Hayvan sensin» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat.. 
YİĞİT KÖKEE (Ankara) — Hayvan sen

sin.. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler. 
«Burada nasıl böyle konuşursun, Senato kür
süsünde bu şekilde konuşulmaz.» sesleri ve sı
ra kapaklarım vurmalar.) 

BAŞKAN — Bir dakika, muhterem arka
daşlarım... (A, P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, «Konuşturma bu adamı» sesleri). 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Aşağı
ya in, olmaz bu şekilde konuşma. (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler, «Bu adam nasıl hay
van der? Hayvan senin balban» sesleri.) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) —Ben kür
süye gelirken hakaret edemezsiniz inmem aşa
ğıya. (A. P. sıralarından şiddetli 'gürültüler) 
Başkan var burada. 

REFET RENDECI (Samsun). — Bu adam 
bu şekilde konuşamaz. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler ve yer yer ayağa kalkımıalar.) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Başkan 
sustur bunları. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, (A. P. 
sıralarından gürültüler, «İn aşağıya» sesleri1.) 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sena
toda bu şekilde konuşma olmaz, sözünü geri al

sın, insin aşağıya. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — (Kürsüye 

yürüyerek) in aşağı. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade edin de ben konuşa
yım. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Konuşturma 
bu adamı, insin aşağıya. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Bu adam Senato kürsüsünden konuşamaz. Bu 
adam Senatoya lâyık değil. (A. P. sıralarından 
gürültüler) konuşmayı bilen kimse konuşsun.. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Uta
nın böyle bir aıdamı getirdiğiniz için. (A. P. 
sıralarından «İn aşağıya» sesleri.) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkan yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler, sıra kapaklarını vur
malar.) 

Muhterem arkadaşlarım bir dakika müsaa
de buyurunuz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bu 
kürsü hakaret müessesesi değildir. (A. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler, sıra kapaklarını 
vurmalar.) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyuru
nuz.... 

•MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) Bu 
adam Senatoya lâyık değildir.. (Gürültüler). 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen müsaade buyurun.. (A. P. sıralarından gü
rültüler» ) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efen
dim niçin hakaret ediyorlar?.. Sayın Başkan 
susturun şunları. (A. P. sıralarına hitaben) iğ
ne lâzım bunlara, 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat 
ımüsaade ediniz, çok rica ederim.. (A. P. sıra

larından .gürültüler.) 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 

Başkan, susturun bunları, ben buraya gelince 
zırıltıya başlıyorlar. 

BAŞKAN — Sizin sözünüzü kesiyorum. 
(A. P. sıralarından «Bu .adam sözünü geri al
sın» sesleri). Lütfen buyurunuz. Sözünüzü kes
tim Sayın Feyyat. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —. Fey
yat, bırak konuşmayı... 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Fey
yat... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben 
Türk Ulusuna, hit ab ediyorum... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ulan sus be, 
daha ne konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat sözünüzü kestim 
lütfen yerinize buyurun. Lütfen yerinize buyu
run. (A. P. sıralarından gürültüler,) «Sözünü 
geri alsın» sesleri.) 

Çok muhterem arkadaşlarım, (A. P. sıra
larından gürültüler,) çok muhterem arkadaşla
rım, bir dakika müsaade buyurun efendim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bu sözler Yüce Senatoya lâyık değildir, 
lütfen bu sözler tutanaktan şilinsin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, (A. P. 
sıralarından gürültüler). Bu kürsüden maale
sef gereksiz hitapta bulunulmuş ve bu, cümle-
ten Senatomuzun yükseik manevî şahsiyetini 
rencide eden bir hitap şeklidir. Bu hususta sa
yın hatibin sözlerini geri almasını ve bu.. (A. P. 
sıralarından «Özür dilesin» sesleri) elbette geri 
almak Yüce Heyetten bir nevi özür dilemek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada senatör ar
kadaşlarımız hangi partiden, hangi gruptan 
olursa olsun konuşurken şunu unutmamak mec
buriyetindedir : Hitabettiğimiz Cumhuriyet Se
natosunun Yüce Heyetidir, şu veya bu değildir. 

I Onun için bu kürsüde, bu aziz kürsüde, bu muh-
I terem kürsüde, bu .milletin kürsüsünde lütfen 

ona göre görüşülsün ve ona göre konuşulsun. 
Bu, bizim en çok riayet etmemiz gereken bir 
vazifemizdir. 

Bunun dışında, herhangi bir şekilde hatip
lere sağdan, soldan sataşma olursa, herhangi 
bir söz atılırsa, bunun giderilmesi de Divana 
ait bir husustur. Bu itibarla hiçbir hatip kürsü
de kendi kendini şu veya bu cihete doğru, şu 

I veya bu şahsa doğru müdafaaya geçmesi ne 
I Tüzüğümüze, ne de teamülümüze uygun bir hu

sus değildir. 
I Şimdi Sayın Feyyat'ı tekrar kürsüye davet 

ediyorum. Lütfen sözlerini geri aldıklarını ve 
Yüce Senatodan özür dilediklerini beyan et
sinler. Böylelikle bu hususun zabıtlardan çıka
rılmasını oylarınıza arz edeceğim. 

I Buyurunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
I Ben Yüce Senatonun yüksek kişiliğine ve 

Yüce Kurulunuza her zaman olduğu gibi bun
dan sonra da saygılıyım. Yüce Senatoya haka
ret değil, bunu düşünmek bile benim için bir 
züldür. Ancak, ben burada konuşmaya başladı
ğım zaman üç tane çatlak sesli çıkıyor. Bende 
o üç kişiyi kastettim. 

BAŞKAN — Çok rica ederini sayın hatip.. 
MEHMET FEYYAT (Devamla.) — Adalet 

Partisi Grubuna da saygım var. Üç kişidir. O 
üç kişinin tedaviye şevki gerekir.. (A. P. sıra
larından şiddetli gürültüler.) 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
O sözü söyleyemezsin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tek kişiye 
bile söyleyemezsin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben 

Yüce Senatoya saygılıyım. Saygısız olan bu üç 
kişidir, dördü bulmaz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bu kürsüden bu 
tarz elfaz... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, 
I Tüzüğe aykırı olmuşsa özür dilerim, geriye alı

yorum. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Buyurun. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 

I Başkanımdan bundan böyle dışarıdan müdaha-
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Meri önlemesini bilhassa istirham ediyorum. 
Gerökirse başka yollarda vardır. (A. P. sırala
rından anlaşılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hepi
nizden ayrı ayrı istirham ediyorum, lütfen ha
tibe müdahale etmeyiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sizin seçtiğiniz, sizin reyleri 
nizle 'buraya oturmuş olan kişiler Senatonun 
gereken itibarını hassasiyetle korumayı, şahıs
larınıza karşı olacak herhangi biir ufak ilişmeyi 
dahi önleyecek durumdadır. Lütfen benim va
zife görmemi, arkadaşlarımla birlikte daha ra
hat çalışmamı temin için gayret gösteriniz ve 
herhangi bir şekilde hatibe müdahale edilme
sin. Çok istirham 'ediyorum efendim. 

Buyurun efendim. 
LÛTFt TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, bir hususu arz etmeme müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — İçtüzüğün 

154 ncü maddesinin son fıkrası, arkadaşların
dan bir veya birkaçını tahkir veya tehdit eden 
.kimseye takbih cezası verilmesini emir buyur
maktadır. O, sözünü geri alması bu hâdiseyi or
tadan kaldırmaz. Bu durumu size arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, takbih cezası tatbik edilse dahi, 

sonradan eğer hatip kürsüye gelir de özür di
lerse, yine takbih cezası Yüksek Kurul tara
fından kaldırılabilir. 

Ancak, müsaadenizle biir hususu istirham 
edeyim. O kadar müdahale oldu ki, tüzük mad
desi tatbikine imkân kalmadı ve benim bütün 
istirhamlarıma rağmen arkadaşlarım bana va
zife yapmak imkânını bahşetmediler. O bakım
dan gereken tatbikat gecikmiş oldu ve sayın 
hatibi kürsüye çağırdık, kendisinden özür di
lettik. Bu defa özür dilemek şekliyle bu husu
sun burada kapatılmasını ve arkadaşlarımın 
Divana yardımcı olmalarını istirham ediyorum. 

Buyurun 'efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 

Başkanıma, bundan sonra müdahaleleri önleye
ceği için çok teşekkür ederim. Burudan sonra 
böyle devamım istirham ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, yıllar, asırlar boyu 
«Adalet mülkün temelidir» denir. Evet, adalet 

mülkün temellidir, ama mülk basit bir mülki
yet anlamında değil, devlet anlamına geldiği 
için, Devletin temelidir. Devletin temeli olduğu 
bilimci en ücra köyden en büyük kente kadar 
yaygındır. Bu konuda yüksek bilgilerinize de
taylarıyla fazla bir şey arz ederek vaktinizi al
mak istemiyorum. 

Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ile 
ilgili Anayasamızın 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerini 
tekrara lüzum görmüyorum. Ancak, mahkeme
lerin ve hâkimlerin bağımsızlığı ile ilgili 132, 
133 ve 1.34 ncü maddelerini tekrar dikkat na
zarlarınıza arz etmek istiyorum. Yönetim kar
şısında adalet mekanizmasının durumu nedir? 
Onu arz etmek istiyorum. 

Yüce Meclisler Türk adaletine daima saygılı 
olmuş ve yargı kuvvetini yasama kuvvetiyle ya
sama organıyla eş değer tutmuştur. Anayasa
mızın kuvvetler ayrılığı prensibi de bunu ge
rektirmekte dar, ama ne acıdır ki, Türkiye'nin 
en ücra bir köşesinde bir mahkemeye, bir sulh 
hâkimliğine, yani Türk Ulusunu temsil eden 
bir halk mahkemesine tahammül edemeyen bir 
yöneticinin durumunu şöyle arz etmek istiyo-
ruım : 

Bir yönetici eğer bulunduğu yerde halk 
•mahkemesine karşı saygılı değilse.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Halk mah
kemesi nedir Sayın Başkan?. Türk hukukunda 
böyle bir şey yok. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, 
Türk Ulusunu temsil eden bizim adiliye mahke
melerine, ki umumiyetle halkla haşini esir oldu
ğu için... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hukukeuy-
sam oraya gel. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Yüce 
Senatonun üyelerinden istirham ediyorum; kell
im eleri komünistlere m al etmeyelim. Bu komp
leksi çıkaralım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat,. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Halk 

kelimesi, millet kelimesi, ülküdaş kelimesi be
nim millî kelimemdir. Milliyetçiliğimizi komü
nizme voleybol topu gibi havale eden basiret -
sizlikten kurtaralım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nasihaiba 
ihtiyacımız yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim 
efendim. 
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Sayın Feyyat... • 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Nedir 

bu?. Bir halk kelimesini alamıyoruz. Bu ne 
alerjidir, yeter -artık. 

BAŞKAN — 'Sayın Feyyat, simidi yine.. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Burada 

ders vermek haddimiz değil. 
BAŞKAN — Saym Feyyat, sözünüzü tekrar 

kesmek mecburiyetinde kalacağım. İkinci defa 
'kesersem konuşma imkânını kaybedersiniz. Lüt
fen... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Müdaha
le ediyorlar Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Feyyat, 'lütfen siz de mü
dahaleyi gerektirmeyen bir tarzı ifade içerisin
de bulunun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben kul
lanmıyorum Sayın Başkanım1. Ben ilkokulda de
ğilim, Yüce Senatodayım. 

ÖMEE UOUZAL (Eskişehir) — Halk mah
kemesi Türk hukukunda yoktur. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, 
adliye mahkemeleriyle halk mahkemesi halk na
zarında öyle anlaşılıyor. İdare mahkemesi, ad
liye mahkemesi, askerî yargı... Bu artık bir dil 
sürçmesi. Sizde bu hususta bir kompleks varsa 
beni, Yüce Senatoyu enterese etmez. 

BAŞKAN — Saym Feyyat, lütfen.. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) —< Senatör dil 

sürçmesi yap m a z. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi, 

saygı değer arkadaşlarım; 

Bir yönetici bulunduğu yerdeki adliye mah
kemesine alerji duyuyorsa, tahammülsüzlük 
gösteriyorsa, iyi bilmeliyiz ki, bu yönetici Türk 
LTıısunun bünyesinden çıkan siyasî kadroların 
liderlerine de saygısızdır. Şöyle ki ; bir inşa
ttım demokratik rejime bağlı olup olmadığı, bir 
yöneticinin, bir müsteşarın, bir valinin ve üs
tün bir yöneticinin demokratik rejime bağlı olup 
olmadığı fevkalâde hallerde demokratik rejimi 
tehlikeye düşürenlere hulûs çakıp çakmayaca
ğının mehengi şudur : 

Eğer bir yönetici bulunduğu yerdeki mah
kemeden alerji duyuyor, tahammülsüzlük göste
riyorsa, o yönetici yarın için ulusuna da taham
mülsüzdür ve ulusunun yüksek menfaatleri ve 
demokratik rejimin üzerinde oyun oynayanlara 
da hulus çakaeaktır. Bu itibarla Yüce Parlâ

mentoya saygı, bir adliye mahkemesine saygı 
eşdeğerdir. 

İşte bugün yıllar boyu Türk adliyesi, Türk 
adliye mensupları manevî yönden yöneticilerin 
menfî baskılarına mâruz kalmışlardır. Şöyle ki ; 
bir protokol nizamnamesi midir, emirnamesi >mî  
dir, kanunu mudur, tüzük müdür .. Değil. Bir 
İçişleri Bakanının iki dudağı arasından çıkanı' 
bir protokol umum müdürü gelişigüzel uygular. 
Fakat bir memlekette bir Yargıtay Başkanı, bir1 

Anayasa Mahkemesi Başkanı dururken, sıradan 
bir yönetici, sıradan bir kimse öne alınırsa, taş
rada mahkemeleri temsil eden bir encümen reisi 
dururken, sıradan bir kimse yöneticinin hulûsu
na rağmen yer alırsa, o kişiler demokratik reji
me ve demokratik rejimin yegâne mümessilleri 
olan sizlere karşı saygısızdır, hulûs çakar. İşte 
bunu yıllar boyu susamış, demokratik rejimin 
üstünlüğüne inanmış yüce Senatonun ıttılaına 
bu bakımdan arz etmiş bulunuyorum. 

Türkiye'de bir protokol mevzuatı yoktur. 
Kim idare eder? Belli değil. Kim iyi hulûs ça
karsa, o, protokol işini başka ilçelerde, şurada, 
burada tedvir eder. Artık müşahhas misal ver
mek istemiyorum, h*?p meydandadır, aıma bütün 
Parlâmento üyelerini temsil yüce Divandır. 
Benim Sayın Başkanımın, yüce Divan üyelerinin 
onore edildiğini gördüğüm zaman, ben onore 
edilmiş olurum, ama bir mahkemenin bulundu
ğu üçyüz hakimli bir yerde, bir Yar git ayın bu
lunduğu yerde bakarsınız bir Anayasa Mahke
mesi Başkanı dahi manevî yönden onore edil
memiştir. Bir protokol mevzuatının yıllar boyu 
ihmal edildiğini görüyoruz. Bunu Yüce Senato
nun üyelerine, Başbakanlık yapmış, Bakanlık 
yapmış ve özellikle fevkalâde hallerde Devletin 
yönetimine sahip çıkmış yüce senatörlere esefle 
arz etmek istiyorum. 

İkincisi, maddî olanaklar meselesidir. 
Her nereye giderseniz gidiniz, bir adliye dai

resinin en köhne bir binada icrayı adalet ettiği
ni ; ama lalettayin bir banka binasının veyahut 
şu veya bu müessesenin mefruşatla döşenmiş 
Olduğunu görürsünüz. 

İşte bu gerekçe içerisinde Bakanlar Kurulu
nun henüz çıkardığı eleman temininde müşkü
lât arz eden ve iş riski ile ilgili karar, Saym 
Erbakan'm da dediği gibi, yeni gelen Hüküme
tin altına mayın döşemekten başka veyahut da 
ocaktan ateş kaçırır gibi adelacele verilmiş bir 
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karardır. Bunu bir örneğini arz ediyorum: Bu
gün, Ibir Tevkifevleri Genel Müdürü, Adalet 
Balkanının emrinde olan ve huzurunda elpençe 
divan duran bir Tevkifevleri Genel Müdürü, 
Anayasa Mahkemesi Başkanından veya bir Yar
gıtay Başkanından... 

BAŞKAıN — .Sayın Ecyyat Lütfen biraz 
sesinizi arkadaşlarımızın duyacağı sekilide ha
fifletiniz, faz1, a bağırmaya lüzum yok. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — ... Bir 
Yargıtay Başkanından 1 40/0 lira fazla ımaaş alı
yor. Bugün Türkiye'de bir Anayasa Mahkeme
si Başkanını, bir Yargıtay Başkanını, bir Hâ
kimler Kurulu Başkanını, Danıştay Başkanını 
ve Sayıştay Başkanını lalettayin 'bir yönetici
nin durumuna, hattâ dûnuna. düşürürsek, o za
man taylardan gıcık aöanlar, yarın daha çok 
gıcık alacaklardır. O taylar yücedir. 

Saygılarımla, 

2. — Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, Naim 
Talû Hükümetinin son günlerdeki kararları ve 
uygulamalarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı Sayın 
Ekrem Kabay söz istemişlerdir. Ne mevzuda Sa
yın Kahay? 

EKREM KABAY (Burdur) — Hükümetin 
son kararları ve uygulamaları hakkında Yüce 
Başkanlık izin verirse, gündem dışı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Baş

kan Ve Cumhuriyet Senatosunun pek değerli 
üyeleri; hepinize saygılarımı sunarım. 

'Sayın Talû Hükümetinin kumlusu, kuruluş 
•biçimi, hizmetteki etkinliği hepimizce bilin
mektedir. Talû Hükümeti, demokrasimizde özel 
şartllarm 'oluşturduğu 'bir ortamda göreve baş
lamıştır. Görevi süresince verdiği hizmetlerin 
elbette ki olumlu., olumsuz yanlan vardıır. özeıl-
ilikle demokrasimizi darboğazlardan geçirme
de gösterdikleri katkıdan dolayı teşekkürü ge
rekli görüyor ve teşekkür ediyorum. Ancak, 14 
Ekim Seçimlerinden sonra istifa eden Sayın 
Talû Hükümeti, aradan üç. aydan fazla bir 
zaman geçmesine rağmen bildiğimiz nedenler
le işbaşında kalmış ve giderayak, nedeni an
cak kendilerince açık bilinen 'bâzı kararlar al
mış, (bâzı uygulamalarda bulunmuştur. Nedir 
bunlar.. 

I . iSizlere sunmak istediğimiz ilk uygula
ma., isitlifa etmiş Hükümetin çeşitli önemli gö
revlere, çeşitli atamaları yapmasıdır. Bu konu
daki her türlü uyarı ve hattâ dikkati çekmeler 
bile dikkate alınmamıştır. Bu atamalar hâlâ mal 
kaçırırcasına devam etmektedir. Hükümet ol
dukları sürece bâzı konularda gösterdikleri 
titizlik ve dikkati bu konuda da sürdürebilme
sini, çağdaş demokrasiye 'olan inançları açısın
dan iSaym Talû Hükümetinden içtenlikle bek
lerdim. 

Hükümetin kurulma olanağının ciddiyet ka
zandığı şu günlerde Sayın Talû Hükümeti, Dev
let Memurları Yasasını değiştiren kanun gü
cünde bir kararnameyi demokratik işleyişe 
yakıştıramadığınız Ibir duygusallık içinde yürür
lüğe koymuştur. Aslında, Ibo'zulmuş 'ekonomik 
yapıımızda kamu hizmetlerini yurtsever duy
gularımın itimi ile yürüten Devlet-memuruna her 
türlü hakları verilmelidir. Ne var k i ; bir elinden 
verilip, öfoür elinden alınacak olan bu paranın 
tutarsız işleyiş içinde 'anlamı yoktur. Hele biri
ne 75, öbürüne 1 375... Bu işin adaleti de yok
tur. Gösterilen gerekçe ne olursa olsun, ibu işin 
perde gerisi, ileriye yönelik hesabı vardır. Bi
linmezliği sanıtlan bu hesabın niceliği herkes ta
rafından az çok kestirilmektedir. 

Gümrükten Burdur ilimizdeki Askerî Yetiş
tirme Yurduna yardımı yapılmış; yardım listesi 
şöyle : Üç televizyon, Singer örgü maninesi, 
200 kadar transistorlu radyo, pek çok teyp, 14 
bin fincan, 300 masa saati, bir İbu kadar kol saa
ti , 1 000 tane aSraa kilit, 50 kadar kolye saati, 
yüzlerce metrelik perdelik kumaş, yüzlerce 
metrelik ingiliz tipi elbiselik kumaş, çuvallarla 
dolma kalem, elfeneri, çocuk bisikietleri; vel
hasıl liste uzun. 

Bu yardım öksüz, yoksul vatan evlâtlarının 
barındığı bir okula yapılmıştır. Belli ölçülerde 
ibu yardım 'biçimi doğru ve hattâ sevindirici 
sayılabilir. Ancak, bu yardım başka illerimiz
deki yetiştirme yurtlarımıza da yapılmış mıdır ? 
Bunu bilemiyoruz. Aslında işin önemli yanı baş
t a Burdur ilimizdeki Yetiştirme Yurduna yapı
lan bu yardım, Burdur'dakl valimiz eliyle çeşitli 
maddeler, değerinin çok altımda hediye namı ile 
satışla çıkarıilımış yahut yakınlara aırmiağan ısunul-
muş'tur. Bu tasarruftan Hülcüimetin, hele çok de
ğerli ilgili Bakamımızın elbette haberdar olmaısı ge
reklidir. Ulus malımın kuruşunu dahi koruma 
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gereği ortada iken. bu uygulamanıii amacı bi
zim için gerçekten karanlıktır. 

Yüce .Senatonun pek değerli üyeleri, bu ül
ke bizini ülkemizdir, Anadolu halkı bizim hal
kımızdır. Çamaşırına sathım bulamayan anaların 
ıstırabı bugün kulaklarımıza gelmeyebilir; ama 
bunu hepimiz aslında bilmekteyiz. 

Okul, ya da okuma olanağı bulunamayan 
öğrenciler milyonlarca; işsizler bir o kadar, 'bir-
'birine güveni kalmamış umutsuzlar bir yanda... 
Bize et Ibulaıi; aınra hayranına öt bulamayan, üri'm-
leri'ni elinden yok pahasına kaptıran köylülerin 
derdi Ibir başka. Yüce IMeelilerden ve Cumhuri
yet hükümetlerinden bu dertler dost eli bir çözüm 
«beklemektedir. 

Geçirdiğimiz 'bunalımlara rağmen Hükümetten 
insaflı muhalefet isteme, özgürlükçü demokrasi 
'Savunuları muhalefet olunacağı veya olunduğu za
manda da devam etmelidir. Yoksa demokrasi üs
tüne sözlerin en hası bile söylenmiş olsa, ortaya 
güvencelerin anlamsızlığı çıkar. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabay. 
3. —• Başkanlık Divanı secimi. 
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizde Başkanlık Dham seçimi mad

de olarak bulunmaktadır. Ancak, gerekli adaylar 
gösterilmediği için seçim yapamıyoruz. 

-i. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — Komisyonlara üye seçimi ise an

cak dün dağıtılmış olan ll^elerm arkadaşlarımız 
tarafından tetkikine imkân verilmesi ve 24 1.1974 
Perşembe günü toplantıda bu hususun oylarınıza 
arz edilmesi gerekiyor. 

Ancak, bu arada bir hususu arz etmek iste
rim. Muhterem arkadaşlarım, üsteler grupları bu
lunan siyasî partiler tarafından verilmiş sayın 
üyelerin isimlerini ihtiva etmektedir. .Burada ba
ğımsız arkadaşlarımıza ayrılmış kısımlar da var
dır. Elinizdeki çizelgede görmektesiniz. 

Şimdi, burada bağımsız arkadaşların isimlerini 
'tekrar okutacağım ve 'bu arkadaşlarımızın hangi 
komisyonda vazife istediklerini Başkanlık Divanı
ma Perşembe gününe kadar bildirmelerini istirham 
edeceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir hususu arz 
etmek İstiyorum. Başkanlık Divanına yardımcı 
olur düşüncesindeyim. Bir hata tespit etmiş bu

lunuyorum, Başkanlık Divanı bunun muktezasmı 
tespit ve tayin ötsin. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan; 
Bu liste birkaç gün evvel dağıtılmış; aldık, 

okuduk, Burada 'bir iki hatalı noktayı, eksik nok
tayı teibarüz ettirmek istiyorum, faydalı olur dü
şüncesindeyim. 

Şöyle ki; aldığımız habere göre Anayasa Mah
kemesine Başkanlık Divanı için yapılan iptali 
muhtevi dilekçeden sonra verilen karar şöyle: 

«184e göre mütalâa edilmesi lâzım gelir. 132' 
ye göre kontenjan 'tevziinde hata vardır. Çünkü 
132, grupların adedini temsil etmektedir. Senato 
Umumî Heyeti 1841tür. Binaenaleyh, vazife tak
siminde, komisyonlar da dâhil, 184 rakamı esas 
alınmak suretiyle tevziin ona göre yapılması der
piş edilmektedir.» Bu bakımdan Anayasa Mahke
mesinin bozmayı havi gelecek kararı Divan üyeli
ği ve Divanın teşe'kkülüyle beraber komisyonla
rın teşefidaüünü de birinci derecede âmil bulundu
ğundan tehirinde bir zaruret vardır; eğer Divan 
•bu yolda bir karara varmaz ise. 

Saniyen, hizim üyemiz zannediyorum 184't.ür, 
benim tetkikime göre burada Umumî Heyetteki 
arkadaşlarımızdan her 'birine bir tane asgarî ola
rak komisyonlarda vazife verilmesi lâzım gelir. 
Tetkikimin neticesinde tespit ettiğim, gördüğüm 
husus sudur: 184 tane üyeye asgarî bir tane vazi
fe düşmemektedir. Zira 29 müstakil arkadaşımı
zın 29 tane müstakil olarak burada yeri açık be
lirtilmemiştir, 21 tane açık yer vardır. Halbuki, 
müstakillerin adedi 29dur. O halde sekiz tane 
müstakile ıbir vazifeyi dahi çok gören Divanın 'bu 
tespiti hatalıdır; ama maalesef bâzı parti grupla
rına dâhil arkadaşlarımın isimlerini; hem de 10 -
15 arkadaşımın ismini bu cetvelde bir değil iki 
yerde de 'tespit ettim. 

O halde bu tevzide maddî bir hata olduğu dü
şüncesindeyim. Bu sebeple de önümüzdeki toplan
tıda bu cetvelin 'bu hususları nazarı itibara ala
rak tanzimi; hiç olmazsa. Anayasa. Mahkemesin
den gelecek kararın vuzuhuna uygun bir tevzi ve 
taksime gidilmesi, 'bizim tekrar tekrar 'burada se
çime girip, iptal olan bu seçimlerden sonra yeni
den tekrar bir daha seçime gitmemiz gibi, iki ke
re, üe kere vazife yapmamızı da önler ümidiyle 
"bu teklifimi arz edivorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, 184 kişiyiz 
ve bu komisyonlarda da 184 üye vardır. Ayrıca 
da Divanda bulunacak muhterem arkadaşlarımın 
bugün bir kısmı tespit -edilmiş, bir kısmı tespit 
edilmemiştir. Umarım ki, Halk Partisinden ve di
ğer gruplardan da Divana girecek arkadaşlarım
la beraber bugünkü Divan üyelerinin adedi belki 
iki misline yaklaşacaktır. O halde Divan üyesi olan 
arkadaşlarım, başta Başkan olmak üzere, Başkan-
vekilleri İdare Âmirleri ve Divan Kâtipleri ko
misyon üyesi olamryacağrna göre, bu arkadaşla
rımdan da münhal yer kalacaktır. Şöyle ki; bu
günkü Divan üyesi arkadaşlarımın dışında -diğer 
gruplar ve grup kabul edilen kişilerin de Divana 
katılmalarıyle, onlar da 184 adedinin içerisinden 
çıkarılacak ve öylece komisyonlara üye olma im
kânları ve fırsatları eşitliği daha da fazla siyi e te
barüz edecektir. Bu balkımdan da beklemekte fay
da vardır. 

Sonra muhterem arkadaşlar", 94 ncü maddey: 

okutuyorum. Anayasanın 94 ncü maddcs'nln '.kin
ci fıkrası malûmu âliniz Orada Bütçe Komis
yonunun nasıl teşekkül edeceğini, kimlerden iba
ret bulunacağını ve bunların iktidar ve muhalefc 
olarak nispetlerini tespit ve tâyvn etm rk'ted"" 
Oradaki fıkrada açıkça, sarih surette; «Müstakil
ler de bu komisyonda temsil edilir» ibaresi var
dır. Bu ibare içerisinde bu komisyona da müsta
killerin adedine göre bir nispet tâyini ve o arka
daşların da bu komisyona girmeleri için Divanın, 
Anayasanın 94 ncü maddesinin ikinci fıkrası hük
münü de yerine getirmek üzere, meseleyi bu yö
nüyle de tezekkür etmesinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Başkan ve Baş
kanlık Divanı, bu mülâhazalarımla meseleyi bu 
hudut ve şümulü içerisinde bir daha tetkik eder
se, Divan seçimindeki Umumî Heyetin varmış ol
duğu kararın tekrar bir daha yeniden bir karar 
mevzuu olması önlenir ve boş yere de oyalanmış 
olmayız. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalpak-
lıoğlu. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, Saym Kalprkiı-
oğlu ile bu mevzu üzerinde Başkanlık Divanı ola
rak bir tartışmaya girecek değiliz. Ancak şu hu
susu arz 'etmek durumundayım : 

1 Divan olarak toplanılmış ve bu çizelgenin 
tespiti meselesi görüşülmüş; 

2. Danışma Kurulu toplanmış, Danışma Ku
ruluna bütün grupların temsilcileri katılmışlar
dır. 

Burada yapılan hesaplar, üye tamsayısı 184 
üzerinden yapılmış ve böyle tespit edilmiştir; bu 
bir. 

İkincisi; Başkanlık Divanında münhal bulu
nan yerlere seçilecek aıkadaşlar seçildikten son
ra, ayrılacaklar olursa ayrıldılk.au sonra da bu 
münhal bulunan yerlere tekrar ayrıca seçim yapı
labilir. Her zaman biz bu yola tevessül ediyo
ruz. Ancak, şu anda Divanın yapmak istediği ve 
usulüne uygun olarak yürütmek istediği' husus, 
daha önce Genel Kurulca alman bir kararın yü
rütülmesinden ibarettir. Ben, muhterem arkada
şımı, fikrini açıklayabilmesine imkân vermek 
için kürsüye davet ettim; yoksa Divanımızın 
şu andaki tatbikatı usule, Anayasaya uygun
dur. 

Buyurunuz efendim, listeyi okuyunuz. 
Bağımsızlar ve bağımsız mütalâa edilen üye

ler : 
Ekrem Acuner (Tabiî Üye), Mehmet özgü-

noş (Tabiî Üye), Cevdet Sunay (Tabiî Üye), 
Kudret Bayhan (Niğde), Bekir Sıtkı Baykal 
''Ordu), Arslan Bora (Tunceli), İsmail İlhan 
(Muş), Hikmet İsmen (Kocaeli), Hayri Mum-
cuoğlu (Tekirdağ), Mahmut Vural (Ankara),. 
Saîia Yalçuk (Çorum), Mukadder Öztekin (Ada
na), Lûtfi Doğan (Erzurum), Süleyman Ergin 
(Yozgat), Ali Oğuz (İstanbul), Turgut Cebe 
(Ankara), Hüsnü Dikeçligil (Kayseri), Ömer 
Lûtfi Hocaoğlu (Trabzon), Hüseyin Kalpaklı-
oğlu (Kayseri), Cemal Tarlan (Tekirdağ), Arif 
Hikmet Yurtsever (Bingöl), Fethi Çelikbaş 
(Cumhuriyetçi Güven Partisi), Nurettin Ak-
yurt (Malatya), Sedat Çumralı (Konya), Ferid 
Melen (Yan), Hilmi Soydan (Kahraman Ma-
raş), Sami Turan (Kayseri), Necip Mirkelâmoğ-
lu (İzmir), Salim Hazerdağlı (Elâzığ). 

Adet : 29. 
BAŞKAN — Efendim, yüksek ıttılaınıza 

arz olunmuştur ve tekrar ediyorum; muhte
rem arkadaşlarımız arzu ettikleri komisyonlar 
için adlarını Divan kâtipliklerine yazdırabilir
ler. 

Gündemde başka bir konu bulunmadığı ci
hetle 24 . 1 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere oturumu kapatıyorum, efen
dim. Kapanma saati : 15,41 
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IV. — SORULAR VE OEVAPLAB 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Personel Kanununun uy
gulanmasına dair soru önergesi ve Başbakan 
aiına Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Ni-
zamcttin Erkmen'in yazılı cevabı, (7/124) 

Personel Kanununun memurlar arasında 
meydana getirdiği huzursuzluk devam etmek
tedir. 

întibaklardaki aksaklık giderilmedikçe ve 
kadro tıkanıklığı nedeniyle terfi edemez hale 
gelen memurların normal terfileri yapılmadık
ça huzursuzluğun giderilmesi mümkün olama
yacaktır. 

Personel Kanununun uygulanmaya konma
sından bu yana, yapılan zamlar Personel Ka
nunu memura, verdiğini fazlası ile geri almıştır. 
Hükümetin fiyat kontrolünde ciddî tedbir al
maması, pahalılığın gün geçtikçe artması dar 
gelirli vatandaşlarımızın geçim sıkıntısını çe
kilmez hale getirmiştir. 

18 Ağustos 1972 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanan yan ödemelerin yetersizliği bir yana, 
yeni eşitsizliklere de sebebolmuştur. 

Personel Kanunu uygulaması dolayısıyle 
memurların 9 aylık maaş farkları konusunda 
Sayın Demirel ve Sayın Erim Hükümetlerinin 
çelişkili beyanatları. Melen Hükümetinin konu
yu unutturmaya çalışması memurları umutsuz
luğa sevk etmiştir. 

Personel Kanunu aksaklıklarının en kısa 
zamanda giderilmesi için T. B. M. M. Hüküme
te kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetki
si vermiştir. Yetki Kanunundan bu yana Hükü
metin bu sorunu esastan halledecek çalışması
na şahit olmadık. 

Memurların huzursuzluğu ve umutsuzluğu
nun giderilmesi için aşağıdaki soruların Başba
kan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygı ile rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

Soru : 
1. Personel Kanunundan doğan intibak ha

taları ne zaman giderilecektir? Yeni memuriyete 
girenlerle, eski memurlar arasındaki, memuriye

te girişteki başlangıç, maaş farkları düzeltile
cek midir? 

2. Kadr'o eşitsizliği nedeni ile, Personel Ka-
•ııınunun yürürlük tarihinden evvel son maaş-
1 y da geçen hizmetler, yan kademe olarak verilme-
ryştir. Memurların bu hakları tanınacak mı
dır? 

3. Bulunduğu maaşta, üç, dört, beş yıllık 
terfi süresini dolduran memurlara yeni kadro 
verilmek suretiyle dikey terfileri sağlanacak 
mıdır ? 

4. Yan ödemeler kararnamesinden doğan 
haksızlıklar yeniden gözden geçirilecek midir? 

5. Memurların, Personel Kanunu uygula
masından evvel geçen 9 aylık maaş farkları ne 
zaman ödenecektir? Hükümetin, memurlara gü
ven verebilmesi için kesin ve âcil çözüm yolu
nun bulunması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu 
konuda ne düşünülmektedir? 

6. Muvakkat öğretmenler Personel Kanu
nunun terfi hükümlerinden yararlandırılmamak 
suretiyle mağdur duruma düşmüşlerdir. Bu öğ
retmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi dü
şünülmekte midir ? 

7. Memurların maaş farklarını fazlası ile 
alıp götüren pahalılığı önlemek için tedbirler 
almayı düşünüyor musunuz ? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

îa/balkan Yardımcılığı 
Savı : 2 -01 -18 

19 . .1 . 1974 

Oyn^urk 
İlgi : 15 . 6 

sayılı yazıları. 
• Crmhur^ye'-

- 1», 
y senatosu ı;>nyya;ingTna 
1973 tarih ve 15461/771 - 7/124 

Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca':yn, Devlet Memurları Kanunu
nun uygulanmasına dair Sayın Başbakana yö
neltti Û'İ vazıiı soru üııergrsi lıakkyıdaki Ba-

nüsha ilişikte tak-

saygılarımla arz 

kanlığımız cevabından üç 
diın edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine 
c Vrim. 

Xl:yı:yet/n Evkr.ıe-
TV-lo'; B ık :m 

Başbakan Yardımcısı 
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1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunla değişik intibak hü-
jkümlierkrn uygulanması sonucunda ortaya çı
kan aksaklıkların ve bunların tevl'idettiği hu-
zursurlurklar'n giderilmesi içim 1589 sayılı 
Yetki Kanununa dayanılarak yürürlüğe ko
nu1 an özellikle 2, 5 ve 8 sayılı Kanun hükmün
de 'kaı: arn cm elerle Kanunun intibak hüküm
leri yeniden düzenlenmiş ve 3056 sayılı Ka
nunla bunu mütedkıp kanunlarda yer alaa çe-
çit/i statülerde geçen hizmetlerim helmen ta
mamen değerlendirilmek suretiyle şikâyetler 
geniş ölçüde giderilmiştir. Bu meyanda eski 
memurların 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı 
Kanunla değişik 36 ncı maddesinde belli edi
len memuriyete giriş derecelerinin a l toda 
geçen hizmet sürelerinin de iııti'bvaık uygulama
ları 'esnasında gözönümde tutulnnasmı ve değer
lendirilme! >ini sağlayan hükümler sevk edilerek 
eski ve yeni memurlar arasından giriş derece
leri bakımından hâsıl olan farklılık kaldırıl
mıştır. 

2. 3656 sn.yılı Kanım uyarınca bulunduk
ları 'kadrolarım 1, 2 veya 3 üstü derecelerden 
aylık a'am memurların iint.ih.ak işlemini dü
zenleyen hükümler değiştirilmiş ve bunların 
son 'maaş derecelerinde geçen hizmet süreleri
nin tamamının derece yükselmesi veya kade
me ilerlemesi şeklinde değerlendirilmesi sağ
lanmıştır. 

3. Devlet Memurları Kanununda derece 
terfii için yukarı derecede 'münhal kadronun 
bulunması şartı öngörüldüğü ve ikada rolar da 
hizmet icaplarıyle bağlantılı olarak ihdas 
edildiği cllhetle, memurların derece yükselme
lerinin Kanunun öngördüğü bu prensipler çer
çevesinde yapılması sağlanmıştır. 

4. 'Genel, katma bütçeli kuruluşlar ve Ka
mu İktisadî 'Teşebbüsleri nezdinde çalışmakta 
olan mamurlarla ilgili iş güçlüğü, iş riski ve te
mininde güçlük zammına ait 7/4821, 7/5359, 
7/5791, 7/6ÜC4, 7/0027, 7/6275 7/6782, 7/7183, 
17/7272, 7/73.32. 7/7333, 7/7419, 7/7424 ve 
7/7486 sayılı Kararnamelerle bu konudaki ak
saklıkların bertaraf edilmesi cihetine gidilmiş
tir. 

•5. — Devlet memurlarının 1 3.1970-31 11.197C' 
tarihleri arasındaki devreye ait dokuz ayk'k ma
aş farklarının ne şekilde ödeneceği 23 . 3 . 1973 

tarihli ve 7/61Ö7 " sayılı Kararnameyle belli 
esaslara bağlanmış ve söz (konusu farkların il'k 
(ta'ksidmin ödenmesine 15 . 4 . 4.973 tarihinden 
itibaren başlanmıştır. 

6. Muvakkat öğretmenlikte geçen sürelerin 
kanun hükmünde kararnameler ile intibaklar
da değer'endirilmesi öngörülmüş ve uygulama
ya konulmuştur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaöları'ın, dernek, kurum ve kuruluşlara yardım 
fonundan verilen para1 arın harcanma şekline 
devr soru, önergesi ve Mali ıe Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/180) 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
1973 yılı Devlet Gider Bütçesinin Maliye 

Bakanlığı Bütçesine konulan dernek, kuruım ve 
kuruluşlara yardım maddesindeki paranın har
canma düşüncesi ve biçimi konusunda bir fikir 
edinmek ve gerekirse parlamenterlik görevimi 
yerine getirmek için yapmam lâzıım gelen işlem
leri. tespit etmelk için aşağıdaki sorularımın Baş
bakanlık ve Maliye Bakanlığınca, yazılı olarak, 
Tüzüğümüzün gerektirdiği süre içinde cevaplan
dırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla 
•Senatör 

Kadri Kaplan 
lSörül ar : 
1. Bu para hangi tarihlerde, nerelere ve ne 

miktar olarak verilmiştir? 
• 2. Bütçe görüşmelerinde, Başbakanların ve 

Maliye Bakanlarının çeşitli beyanlarında sözü 
edilen, dağıtıma esas olan kriterler (ölçüler) ne 
zaman, kim tarafından, nasıl tespit olunmuş
tu"? Bu ölçüler nelerdir1? 

3. Pa ra veri1 en yerlerden, kamuya yararlı
lığı Bakanlar Kurulunca onanmaımış kuruluşlar 
var mıdır, hangileridir1? 

4. Bu paraların verildiği her kuruluş için, 
pahayı alan kuruluş hangi hizmeti gerçekleştire
cektir1? Bu hizmetin dayandığı resmî belgeler 
("Plân, program, proje, devlet plân ve program
larının o kuruuışa verdiği plân görevi, hülkü-
mptçe o kuruluşa verilen görevler gibi) varan
dır? Varsa, kısaca esasları nelerdir? 

5. Paralar verilirken kuruluşlardan, ger-
cekleştireeekleri hizmetlerin resmî belgeleri 
aranmış mıdır? 

— 315 

http://iint.ih.ak


O. Senatosu B : 21 22 . 1 . 1974 O : 1 

6. Para verilen kuruluşların içinde yeni 
(Dernekler Kanununa göre durumunu düzenle
memiş olanlar varmıdır? Varsa hangileridir 

7. Perspektif plânda, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda, yıllık program ve icra plânında Halk
evlerine, adı da açıklanarak görevler verildiği. 
Ibu kuruluş bir genel merkez, ikiyüz şube, Ata
türk Enstitüsü ile yurt yüzeyine yaygın en ge
niş, en faal ve ciddiyeti bilinen ve kendisini 
yeni Dernekler Kanunu karşısında süratle yeni 
duruıma uydurabilen ve hakkında kendisine yar
dım için Bakanlıklarca genelgeler çıkartılan 
:bir kuruluş olmasına ve en önem'ki de iSaym 
(Cumhurbaşkanımız tarafından «Halkevlerimi-
zin, büyük Atatürk'ün devrim ve ilkelerine hiz
met etmek ve amaçlarını gerçekleştirmek yolun
da yapacağı faaliyefer O'nun aziz ruhunu şa
dedecektir. Bu nedenle; Halkevlerimlzin baş/a 
hüJkümetlerimiz olmak üzere bütün mirî kuru
luşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından des
teklenmesi gerektiğini belirtir» biçiminde ifa
de buyrulan bir niteliği de sahip bulunmasına 
rağmen, bu kumlusa sözü geçen fondan para 
Verilmemesinin davandığı düşünce nedir? 

8. Halkevlerinin, kendisinden beklenen u1u-
sal görevleri yerine gptiri^bilmesi için, ihtiyacı 
olan yardmı, sözü geçen fondan yapılmadığına. 
(Millî Eğitim Bakanlığı da, bütçesinin böyle bir 
yardım yapmaya elvermediğini ifade etmiş bu
lunduğuna göre, bu hizmetin nasıl yürütülece
ği düşünülmektedir Yoksa, plânlara, ihtiyaç
lara Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerine ve 
çeşitli Bakanların yazılı ve sözlü beyanlarına 
rağmen hükümet böyle bir hizmeti Halkevlerin-
iden beklememekte ve istememekte midir? 

T C. 
Malaya Bakanlığı 

Ankara 
Bümfco : 111802-668 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesıi Sayın Kadri Kaplan'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 

a) Kanunlar Müdürlüğünün 21 . 12 . 1973 
tarihli ve 1736-2129/180 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesinin 25.12.1973 tarihli ve 77-152/11624 
sayılı yazısı. 

ligi (a) daki yazdian skinde gönderilmiş bu
lunan ve Başbakan adına tarafımdan cevaplan
dırılması tensip olunan, Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Sayın Kadri Kaplan'in dernek, 
kurum ve kuruluşlara yardım fonu ödeneğinin 
dağıtımına ilişkin yazılı soru önergesinde be
lirtikin hususlara ait bilgiler aşağıda sunulmuş
tur. 

1. Malûmları olduğu üzere, Bakanlığımız 
1973 yılı bütçesinin, «Dernek, Birlük, Kuruluş, 
Sandık ve benzeri teşekküllere yardım» terti
binde 2 700 000 liralık bir ödenek mevcut olup, 
bu tahsisattan isimleri aşağıda gösterilen der
neklere hizalarında belirtilen miktarlarda yar
dım yapılmış bulunınıaiktadır. 

Yardımın 
yapıldığı 

Demeğin aidi tarih Miktar 

Türk Hava Kurumu 12. 9 .1973 1 000 00O 
Türkiye Trafik Kazala
rı Yardım Vakfı » 500 000 
Üç büyük şehirin Gaze
teciler Derneğine 15.11.1973 155 OOO 
Türkiye Kızılay Derneği » 400 000 
Ankara Diyabet Der
neği » 25 000 
Ankara Yardımseverler 
Derneği » 25 000 
T. C. D. D. Emeklileri 
ve Memurları Sosyal 
Yardım Derneği » 50 000 
Türkiye Diyanet Site
si Yaptırma ve Yaşat
ma Derneği 14.12.1973 100 000 
Türkiye Sivifl Emekliler 
Derneği 19.12.1973 20 000 
Halkevleri Genel Baş
kanlığı » 75 000 
Konya Turizm Derneği » 50 000 
Türk Eğitim Derneği 29.12.1973 10 000 

2. Anılan ödeneğin dağıtımına ilişkim ola
rak mevcut taleplerin değerlendirilmesinde, 

a) Genel ve katma bütçeli idarelerle özel 
idare ve belediyelerin amaçlarına uygun kamu 
hizmeti ifası, 

b)lfa edilmekte olıan hizmetin genel kal
kınma plân ve programlarına uygun bulunması, 
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c) Millî «külttür, sanat ve folklorun dış ülke
lerde tanıtılması ve bu. ıkonuda sergi, (konfe
rans ve festivaller düzenlenmesi veya radyo ve 
ıtelevizyon programları tertibi suretiyle ülkenin 
rtanııtılmıasına yönelik faaliyetlerle iştigal »edil
mesi, 

gibi kriterler esas alınmaktadır. 
Özellikle -dennıöbl'ere yardım ödeneğinin ge

çitli balkanlılklar bütçelerinde yer alması yeri
ne bu tahsisatın münhasıran Bakanlığımız büt
çelerine konulması şeklindeki uygulamanın baş
lamış bulunduğu 1971 malî yılından bu yana, 
çalışma amaçları yukarıda belirtilen kıstaslara 
uygun düşen 'derneklere yardım yapılmaktadır. 

3. 1630 sayılı Dermekler Kanununun 50' nci 
(maddesinde, «Genel ve katma bütçeli idareler
le, mahallî idareler, İktisadî Devlet Teşekkül
leri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermaye
sinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar 
ancak kamu yaranına çalışan derneklere yardım 
yapabilir.» hükmü yer almış buluın/maktadır. 
Bu nedenle, kamuya yararlılığı Bakanlar Ku
rulunca onanmamış hiçbir derneğe yardım şek
linde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. 

4. Yukardaki bölümlerde dıe açıklandığı 
gibi, Bakanlığımızdan yardım talebinde bulu
nan derneklerin faaliyet, alan ve amaçlarının, 
belirli kıstas ve kriterler açısından bir değer
lendirmeye tabi tutulmasını müteaikıp, esasen 
tüzüklerinde de yer lalmakta olan bu amaçların 

ı ı —ı 

gerçeMeşmeısinde sarf olunmıaik üzere klendileri-
ne bütçe olanakları dâhilinde bir yardımda bu
lunulmaktadır. 

Bunun yanısıra, Türkiye Kızılay Derneği
ne, Orta - Doğu savaşlarında yaralanan asıker 
ve sivil kişilerle, harp esirlerinin tedavilerinde 
ikullanılmak; Türkiye Diyanet Sitesi Yaptırana 
ve Yaşatma Derneğine, Ankara'da yapılmakta 
olan Koeatepe Camii'nin yapımında sarf edil-
ımek; Konya Turizım Derneğine, Mevlâınayı an
ıma törenleri, Geleneksel Türkiye Âşıklar Bay
ramını kutlama ve bu nedenle verilecek konfe
ransların gerçekleştirilmesinde harcanmak üze
re yardımlarda bulunulmuştur. 

Ayrıca kendilerine yardım yapılan demek
ler, sarfiyatlarının dernek amaçlarına uygun
luğunu tespit yönünden, Maliye müfettişlerin
ce malî denetime tabi tutulmaktadırlar. Bu 
cümleden olarak, 1972 yılı bütçesinden yardım 
görmüş olan dernekler nezdinde bu tür ine el er
imeler yapılmış bulunmaktadır. 

5. Halkevleri Genel Başkanlığına mevcut 
bütçe olanakları gözönünde bulundurulmak su
retiyle, 19 . 12 . 1973 tarihinde, 1972 yılı büt
çesinden yapılmış olan miktara eşit bir tarzda, 
75 000 liralık bir yardımda bulunulmuştur. 

Arz olunur. 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Maliye Balkanı 
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