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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim 'iki oturum yapan Genel Kurul
da : 

.1974 malî yılı Büt<je Kanunu tasarısının 
maddeleri kabul olundu. 

1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının tü
mü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonunda 
ret olunduğu bildirildi. 

Gruplar Başkanlıklarının, Genel Kurul ça
lışmalarına, 14 . 5 . 1974 tarihinden itibaren ara 
verilerek 28 . 5 . 1974 Kah günü toplanılması
na dair önergesi kabul olundu. 

28 . f> . 1974 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,37'de son veril-

Başkan 
Tekin Arıburun 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Başkan 
Başkaııveküi 
Zihni Bctü 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpohıt 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
S; mitosu Millî Savunma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/47; C. Senatosu : 1/26:3) (S. Sayı
sı : :i59) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1974) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 62 "nci Birleşimi acıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN" — Çoğunluğumuz vardır, 'müza
kerelere bağlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayın Orhon, buyurun. 1. — Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un, 
Giresun'da bazı nakil vasıtası sahiplerine iş veril
memesi sebebiyle cereyan etmekte olan vahim 
olaylara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet ISena-tosu Giresun 
Üyesi Sayın iSaibahatitin Orhon, Giresun'da vu-
kubulan olaylar dolayısıyle gündem dışı söz 
ta 1 ebetm'isl erdir, 

SABAHATİN ORHON '(Giresun) 
Başkan, ımuhterem senatörler; 

Savın 

15 iğimden ıberi Giresun'da bazı vasıta sa
hiplerinin iş -bulamaıması veyahut da işe konul-
ımaması •sebebiyle cereyan etmekte olan rahim 
olaylar varıdır, 
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Şimdilik millî servetin takribini önlemek için 
bazı haklı haksız tevkiflerle giderici tedbir alın
mak yoluna gidilmiştir. Hükümeti ikaz ediyo
rum, eğer ciddî tedbirler almadığı takdirde bu 
zabıta vakası gibi görünen hususlarda daha 
vahim hadiseler, ölümle neticelenebilecek ha
diseler olabilir. 

Ivonu şudur: Giresun'da SEKA Müessesesi
nin Aksu Kâğıt Fabrikası vardır. Bunun bütün 
mamUİatı gazete kâğıdı olarak ve hemen hemen 
günlük istihsalinin t amamı ibüyük trajlı gazete
lerin mukaveleye bağlanmış «müteahhitleri va-
sıtasıyle günde 25 - 30 kamyon yüklenmek su
retiyle İstanbul. Ankara, Adana ve İzmir'e 
-sevk edilmektedir. Müteahhitler kendi vasıta
larını kullanırken Karadeniz istikametine bu 
havaliden yük götürüp boş dönen kamyonlara 
da, Giresun plalkali olmayan kamyonlara da iş 
temin etmektedirler. Fakat son zamanlarda, 
bilhassa bazı Hükümet yetkililerinin sorumsuz 
heyanlariyle, «Aracıyı kaldırıp halik sektörüne 
ve kooperatiflere is vereceğiz» şeklindeki be
yanları ile üç çeşit dernek ortaya çıkmıştır. Bun
lar ; bir kooperatif, bir -dernek, bir de birlik 
şeklinde SEKA Kâğıt Fabrikasının etrafına 
toplanmışlardır ve tamamen Giresun (kamyon
larıdır. «Biz mal sahibi olarak iş istiyoruz; bu 
fabrika Giresun'da kurulmuştur, buranın sosyal 
hizmetlerini yapacak, bura halkının geçimini 
sağlayacak bir müessesedir, dışarıdan gelen 
kamyonlara iş verilmez» şeklinde, fabrikanın 
önü bir müibareze mahallî olmuştur. Yüklenen 
kamyonlar polis ekipleriyle Ordu Vilâyetine 
kadar sevk edilmekte, Ordu'dan başka bir 
ekiple Samsun'a kadar gitmekte, Samsun'dan da 
'kamyonlar talihlerine 'bırakılmaktadır. 

Bu arada kamyonlara (bombalar atılmıştır, 
millî servet harabolmuştur. 11 kişi haklı hak
sız tevkif edilmiştir. Ben Hükümetin bu işte 
daha yakın, ciddî alâkasını rica ediyorum ve 
(bilhassa; «Aracıyı kaldırdık, .buyurun gelin mal 
sizindir, kendi imemleketinizin mahsulünü yük-
leyin niye yüklemiyorsunuz?» gibi teşvikler, 
tahrikler ile nihayette müessese tarafından bun
lara, iş verilmemesi bir taraftan da büyük 
trajlı matbuatımızı çok yakından ilgilendiren 
kâğıt fiyatlar iyi e alâkalı olduğu için maale
sef «matbuatta da yer bulamayan bu vahim 
olayları Hükümetin dikkatine arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 
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Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarım efendim. 

2. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Hür
riyet ve Anayasa Bayramının yıldönümü müna
sebetiyle uygulamalarda yapılan eksik işlemlere 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet (Senatosu İstanbul 
Üyesi Sayın Mehmet Feyyat Hürriyet ve Ana
yasa, Bayramının yıldönümü münasebetiyle uy
gulamalarda. yapılan eksik işlemlere dair gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — .Sayın 
tBaşikan, sayın senatörler; 

27 Mayıs Hürriyet vo Anayasa Bayramı do-
layısryie 6 yıl önce, 1967 yılında neşrettiğim 
!bir kitabın önsözünde belirttiğim gibi, bugün 
'de aynı inancı taşıdığımı arz ederken, aynı dü
şüncemi kısaca beyan ettikten sonra bir - iki 
hususu arz edip kıymetli huzurunuzu fazla iş
gal ntimey e c e ğim, 

Devlet organları arasındaki kuvvetler den
gesini dile getiren ünlü hukukçu Montesouıeu' 
'nam kuvvetler ayrılığı prensibi yeni Anayasa
mızda ancak yargı kuvvetiyle politik kuvvet 
yönünden benimsenmiş ve yürütme kuvveti 
politik •kuvvet içerisinde kaynaştırılmıştır. De
mokratik düzenin devamı, daha açık bir ifadey
le, rejimin selâmeti bu iki kuvveti ta itan tera
zinin kefelerinin dengesiyle mümkündür. An-
eaik, yargı kuvvetinin ağır basması demokratik 
düzenin devamına tesir etmezken, politik kuv
vetin ağır basmasının toplum düzenini bozaca
ğı ve hatta yıkacağı bilinmektedir. Bu denge
nin tekrar sağlanmasının ise süngülerin politik 
kefe}7! yukarı itmesiyle mümkün olacağı haya
lî bir iyimserlikten ibaret kalabilir. Demokra
tlık düzenin devanın, politik kuvvetin yargı kuv
vetini kenara itme gayretine gir memesiyle 
mümkündür. 

Tarih ibret tablolarıyla doludur. Ders alma
dıkça aynı vahimi ve acı aikıib etler tekerrür ecle-
•biiir. «27 Mayıs 1960 inkılâbının nedenleri ta
rihten ders almayışım içinde gizlidir ve bu ©la
yı bazı art fikirli politikacılara, özellikle salt 
düşünceli 'bürokratlara tavsiye ederiz» şeklin
de aynı düşünceye iştirak ederken şu hususu 
arz etmek isterim. Gerek ordu mensupları ve 
gerekse parlamento mensupları ve diğer yük-
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sek görevli Devılet 'memurlarının bu Anayasa. 
ve hürriyet Bayramına katılması karşısında bir 
öelîlşlklylc karşılaştık. Çelişki şudur: Büyük 
Musltafa Kemal ^Başkumandan olarak, asker ola
rak, 'Türk Ordusu ile 'bu 'memlekette Cumhuri
yeti kuıımuşlardır. Bu bir realitedir. Ancak 
Cumlımiyöt ilân edildikten ve parlamento teş
kil edildikten sonra bayramın kutlanıması, par-
laınıenltonıııı üstünlüğüne siyaneten rejimin tem
silcisi Sayın Cumhurbaşkanı 'Mustafa Kemal 
tarafımdan karşıllanırdı, Başkumandan Mustafa 
Kemal değildi. Orduda Başkumandandır; fakat 
burada Keisicumhur Mustafa Kemal idi. 

•Şiımldi bu 'durum karşısında, bu •mukayese ile 
Anayasa Mahkemeli öncelikte dururken Sayın 
yüce [Genelkurmay Başkanlığına önceden gidil
mesini iben açıkçası yadıügadım. Evvelâ Anaya
sa Mahkemesi Başkanına gidilecek, ondan son
ra Türkiye Cumhuriyetini kollayan şerefli Tüıtk 
Ordusunun temsilcisine gidilecek. Bunun basit 
ıbir örmeğini verelim. 30 Ağustos Zafer Bayra
mında levveliyejtle Ondu 'temsilcisine gideceğiz. 
Cumhuııiyef Bayramımda Devleti ve Reisucunı-
ilııiTU temsil eden taşradaki valiler veyahut da 
kaymakamlara gideceğiz. Mahallî kuruluşlar-
d,a. belediye başkanlarına gideceğiz. Buna ben
zer bir protokol uygulaması yoktur... Hürriyet 
Bayramında, önce bunu kollayan, silâhı temsil 
eden yüce, şerefli kumandanlara değil, onların 
da saygı .duyduğu makama gidilmelidir. Tarih, 
Türk Ordusunun, hukukun ve yargının üstün
lüğüne maalesef bn.zı sivil kadrolarda çalışları 
bürokratlardan daha. çok saygılı olduklarını 
'göstermiştir. Bu düşünce tarzının önümüzdeki 
yıl için uygulanmasını .Sayın Millî Savunma Ba
kanı ve Sayın İçişleri 'Bakanından ve gerekirse 
Sayın 'Başbakanımızdan istirham ederim. Aksi 
uygulamanın tekrar etmem esini de hassaten lis-
thihanı ederim, Hu benim şahsi önerim dır. 

Bundan .böyle, Anayasa ve Hürriyet Bayra-
aniiiıdaıiı evleviyeile parlamentoyla eşdeğer yar
gı organının zirvesi Anayasa. Mahkemesine gi-
diıÜeeeıktir. Demokrasi varsa bu budur. Bunu 
saygılarımla. arz ederini. 

İkinci husus; Sayın 'Cumhurbaşkanımız 23 
Nisan Bayramı münasebetiyle yayınladığı me
tindeki beyanlarında Kontenjan senatörlüğü 
için müracaat edenlerin çokluğundan bahset-
ınişlerdi. 
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BAŞKAN —• Sayın Feyyat bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

MEHMET FEYYAT (Devamlı) — Konuya 
geldim. 'Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen beni 'dinleyin efendim. 
Şimdi biliyorsunuz k i ; .gündem dışı konuş-

nıalar bir mevzuda alınır ve o mevzu içerisinde 
kalınır. Şimdi &'iz bir ikinci başka mevzua geçi
yorsunuz. Istiıİıaım ederim mevzuu t aş mayın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, siz daha çok zaman aldınız, arz edi
yorum. 

27 Mayıs ihtilâlini, d;evrimini tarih, hukuk 
takdir 'eitımiştir ve hükmünü verecektir. Ancak, 
bunu 38 tane değerli subayımız temsil etmiştir. 
Şimdi bu 38 subay içerisinde şeı'efli yerlerini 
alan tabiî senatörler karşımızda, Bunların baş
ka bir kışımı diğer siyasî partileri girmişler, 
boylarının ölçülerini almışlar, denenmişler, bel
li mücadelelere •girmişlerdir. Ancak 27 Mayıs 
İhtilâlini ihdas edenlerden sayıları 3'ü, 4'ü geç
meyen ve hiç bir siyasî partiyle ve hiç bir Ula
ğa! davranışla yakından uzaktan ilgisi olmayan 
bu şahıslar isimsiz, gizli kahraman gibi kenarda 
beklemektedirler. 27 Mayısın bu yıldönümünde 
bu 3 - 4 ismin araşitinim asını ve bunların da 
diğer müracaatçılar arasında düşünülmesini ve 
değer! endir ibnesini iSayın Cumhurbaşkanın a bu 
kisa beyanımla arız ediyorum. 

Yüce Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl
dönümü 23 Nisan Ulusla! ve 'Egemenlik Bayraimı 
dolayiLSiyl'e Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın
dan, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cum
huriyet Senatosu üyelerin in atanmasının yak
laştığı bugünlerde isteklilerin çok olduğu husu
sundaki beyan ve kuşkularına karşı, bu çok 
olan istekler anasından veya, takdir buyurduk
ları kişiler arasından en yetenekli ve yeterlile
rin seçileceğine inanmaktayız. Ancak, 27 Mayıs 
1960 Devıimiıiden bu yana Millî Birlik Komi
tesi üyeleri arasından bazı değerli kimselerin 
parlamenıtoya gelem;edikleri hakle demokratik 
rejime saygılı kaldıkları ve parlamento ile onun 

. vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilerle aynı 
derecede saygılı olmaya devanı ettikleli, hiç bir 
iıllagal davranışla uzaktan ve yakından ilgileri 
bulunmadıkları, gerek .sayın tabiî senatörtler ve 
gerekse sayın siyasî partilerin ^yetkili saymı 
üyeleri tarafından izlenmiştir. Hiç bir siyasî 
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paıiti re herhangi bir siyasî çevre ile Uzaktan 
re yakın/dan ilgisi kıalmaımış, kenara çekilmiş 
olan re 27 Mayıs 1900 tarihinden bıı yana 'Bü
yük 'Millet Meclisine ^gelemıemiş re gelme olana
ğım bulamamış, ^gerçekten yetenekli sayılan re 
sayıları 2 - 3 kişiyi geçmeyen bu sayın devriiım-
eileri de - Sayın Cumhurbaşkanımızın ıttılaına 
arz etmtekle tarihî «görev yaptığımı zannetmek
teyim. 

Bu beyanımın Millî Birlik Grupunun Sayın 
Başkanı tarafından 'Sayın Cumhurbaşkanımıza 
iletilmesini de hassaten arz ederim, 

Saygılar inil a. 

3. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'nın, Hür
riyet ve Anayasa Bayramının yıldönümüne dair 
gündem dışı demeci. 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sakarya. 
Üyesi Sayın Mustafa Tığlı, Hürriyet re Anaya
sa Bayramı münasebetiyle ısöz istemişlerdir. 

Sizin merzuunuz bunun dışında her halde, 
değil mi efendim? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Değişmeyen ve değişmeyecek olan kanaatim 

odur ki, kansız başarıdan 27 Mayıs İhtilâli Ana
yasa buhranının zorunlu bir sonucudur. Bu buh
ran, 1961 Anayasasını doğurmuştur. Binlerce 
nıisai] ile tarihî bir gerçektir ki ; kanla başlamış 
id evrimlerin kaderi, yine kanla yok olmak, kan
sız devrimlerin kaderi de, ebediileşmek olmuş
tur. İşte temelinde asla ka,n olmayan Derrimi-
miz de, Türk toplumunun tontan saadeti, bencil 
menfaatperestlere fırsat ve aman vermemek 
fikri, toplum lehine yöneliş ruhu bulunduğu 
için, Yüce Milletimizin onayına mazhar olmuş 
müstesna bir inkılâp hareketidir. Bu inkılâbın 
önderliğini yapanlarla milletin şuuru birleşmiş
tir, tamı bir meşruiyet kazanmıştır. 1961 Ana
yasası, der adımlarla ilerleyen illim çağının ya
rattığı iktisadî re sosyal bütün icapları ile bir
ilikte Türkiye'mizde ibir millî irade emri olanak 
hükümrandır ve ebediyen hükümran olacaktır. 

Kurtuluş Harbinin yai'attığı millî egemen
liğimiz, Doğu'nun bütün elsar dünyasına nasıl 
ışık olmuş ise, 196.1 Anayasamız da dünyaya 
öylece ışık olacaktır. Şarkın çatırdaması hep 
kınım sesidir. Bu Anavasamızda bencil insan 

hayat bulamayacaktır. Toplumsal amaç taşıma
yan hiç bir faaliyet re menfaat yolları itibar 
göremeyecektir. Nizam, emeğin temeli üzerinde 
kurula çaktır. Emeksiz kazancın imkânsız hale 
geldiğini biz görmesek de, çocuklarımız mutla
ka görecek re bu Anayasanın yapılmasında 
emeği geçenlere minnettar olacaktır. 

Bundan başka, aklın re ilmin eleştirisine 
izin vermemekte hâlâ dine ildiği ve hatta sömür
düğü bile görünen skolâstik zihniyetin; yani 
doğmanın da uyutucu gayretli ve gayretkeşliği 
keza bu Anayasamızla çağ dışı ilân edilmiştir. 
Biz bunun üzerine yomiıı ederek yasama görevi
mize başlamış bulunuyoruz. 

İşte, ebediyen yaşayacak olan Atatürkçü
lük budur, Atatürk Türkiye'si budur, Türk oğ
lu Türk de budur, 1961 Anayasası da budur. 
Bütün dünyaya duyuruyoruz ve ilân ediyoruz 
ki, işte biz buyuz. 

(Sayın Erbakan hazretlerine ithaf ederim. 
Saygılarımla.. (Alkışlar) 

4. — Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu'nun, 
Manisa'daiki şeker darlığı ve Başbakan Bülent 
Ecevü'in bu konudaki beyanına dair gündem 
dişi demeci. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Sayın Oral Karaesmanoğlu, Manisa 'daki 
şeker darlığı ile ilgili gündem dışı söz t al ebet-
mislerdir. 

Buyurun. 

ORAL KAEAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun saygıdeğer üye
leri; 

Başbakan re Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
nel Başikanı Sayın Bülent Eeevit'in, 11 Mayıs 
1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu G-enel Ku
rulunda bütçe tenkidlemnıi cevaplandırdığı sı
rada, Manisa Belediye Başkanı Sayın Ertuğrııl 
Dayı oğlu 'nıııı 'mevcut iktidarı yıpratmak amacı 
ile re kasten şekeri karneye bağlattığı şeklin
deki beyanlarının zabıtlara geçtiği yüksek ma
lûmlarıdır. Sayın Ecerit bu 'konuşmasında; 
«11 Mayıs 1971 tarihli Son Havadis Gazetesinde 
şekerin Manisa'da, kaine ile dağıtıldığı haberi
ni okudum,. Oysa, Hükümetimiz böyle bir karar 
almamıştır. Araştırdım, ,• gördüm ki, bunu Bele
diye Başkanı yapmış. Manisa Belediye Başkanı 
ise, Adalet Partisine (mensup Ertuğrul Dayıoğ-
lu'dur. Cerçeikte Adalet Partisi karne derrini 
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'geriye getirmeye çalışıyor. Yüce Senatonun hu
turunda büyük 'Milletlimize söz veriyorum; her
hangi (bir ımıaddenin darlığı söz konusu olursa, 
bunu »bizzat Hükümet olarak biz açıkça söyleye -
ergiz.» şeklinde bir 'beyanda bulunmuşlardır. 

Gerçekleri yüksek huzurunuzda vesikalarla. 
dile getirmek mecburiyetinde kaldım. 

ıSayın Başbakan her nedense, Devletin bü
tün imkânları elinde olduğu halde, yapılan bir 
tasarrufun bütün yönlerini doğru olarak değer
lendirmek için Yüce Senatoya en doğru bilgile
ri Vermek durumunda bulundukları halde, ger
çekle İlgisi •olmayan isnatlarını şu ana kadar 
t aslı ili et m emişle rdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 'belediye meclisi za-
'butlarını bizzat -gelirtimiş bulunuyorum. Cumhu-
riyeit 'Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisinin 
üç - dört aylık iktidarları sırasında şeker gilbi 
anaiıhtiyaıÇ maddelerimden bir kısmının darlığı 
hissedilmiştir. Bu bir gerçek. Bunun aksini id
dia etmek, güneşin balçıkla sıvanması manasını 
tazammum eder. 

'Konu ile ilgili Manisa Belediye Meclisinin 
müzakere zabıtlarını getirtmiş bulunuyorum. 
Orada aynen şöyle diyor: 

«Son günlerde Manisa'mızda şeker, çay, çi
çek yağı, margarin gibi zarurî ihtiyaç maddele
rinin ibulumuamaısı üzerine, 33 kişilik Manisa 
Belediye Meclisi üyelerinden, 15'i Başkanlığa 
önerge vererek bu işlere bir çare bulunması 
zımnında Belediye •Meclisinin 1580 sayılı Kanu
na göve olağanüstü toplantıya çağrılmasını ta-
lebobmişlerdir.» 

•Hadise 'buradan başlıyor. Şekerin karne ile 
veya nüfus kâğıdı ile dağıtılması amacını gü
den karar, yukarıda arz ettiğim 15 belediye 
ımeelisi üyesinin teklifi üzerine ihdas edilmiştir. 

Ne -garip bir tecellidir 'ki, bahis konusu ola
ğanüstü toplantı yapılması talebinde bulunan 
ve 'bu kararın alınmasında öncülük yapan bele
diye meclisi sayın üyelerinden 13'ü Cumhuriyet 
Halk Partisine, 2'si de Millî Selâmet Partisine 
mensuptur. Sayın Bıaşbakan bu duruma muttali 
olsa idi, böyle gerçek dışı bir beyanda bulun
mak durumunda kalmazlardı. 

DOĞAN BAErTOüO&LU (Manisa) — Sa
yın O rai, karne ile dağıt il masını ını istemiş bu 
15 kM? 

ORAL KArlAOSMANOĞLU (Devamla) — 
ıS a yi n B a rutçuo ğlu mesel e... 

BAŞKAN — Lütfen .efendim, lütfen müda
hale etmeyin. 

DOĞAN BAEUTÇrOĞLU (Manisa) — Kar
neye ıb-ağlanımasına bu 15 ikisi mi sebebolmuş? 

BAŞKAN — Lütfen .efendim, müdahale et
meyiniz Sayın BarUtçuoğlu, istirham ediyorum. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Lütfen dikkat buyurun... Sayın Barutçuoğln 
herhangi bir talebiniz olursa 'buradan söylersi
niz. Bendeniz zabıtlardan okuyorum lütfen mü-
makasa. yapmayın. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, siz de 
cevap vermeyin efendim, rica edeceğim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Hayır, (mesele önemlidir, zabıtlara geçmiştir, 
tashih etmek mecburiyetindeyim. 

DOĞAN BARUT ÇUOĞLU (Manisa) — O 
zaJbutlar bize de geldi. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
T.ahammüllü olunuz 'Sayın Barutçııoğlu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Banıt-
çnoğlu. 

ıSaym Karaosmanoğlu, siz de cevap verme
yin efendim, rica ediyorum. Ben müdahale edi
yorum, lütfen efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devanıİr) — 
Özür dilerim Sayın Başkanım. 

Saym Demirci'm Adalet Partisi Başkanı sı
fatı ile dile getirdikleri bazı gerçekleri görme-
mezllkten gelmek mümkün değildir.» Halk Par
tisi geldi, karne devri başladı.» imajını Adalet 
Partisinin yarattığını her fırsatta beyan ve 
iddia eden iktidarların sayın yetkilileri, Manisa 
Belediye Başkanının haksız yere töhmet altın
da bırakıldığını mevcut zabıtlar ve beledir--: 
Meclisi kararı muvacehesinde, hiç telâş ve he
yecana kapılmadan, Hükümet olmanın gerek-
tirdiğıi sorumluluk ve vazife ciddiyeti içerisin
de memleketin anamesel el erine derhal eğilmeli
dirler. Şunu bunu isnat altında bulundurmakla 
hiç bir konuyu halledemezsiniz. Piyasada şeker 
yoksa, şu veya bu maddenin sıkıntısı hisse dili
yorsa, ibunuıı yolu gereken tedbirleri zamanında 
almaktır. 

Hangi siyasî partiye mensup olursak olalım., 
gerçekleri görmemezlikten gelmek gibi gaflet
lere düşmeyelim. Nerede aksaklık varsa, nerede 
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hizmetler iyi görülmüyorisa, menede vatandaş 
şikâyetçi oluyorsa bunları izlemek, Hükümeti 
uyarmak, hal çareleri bulunmasına yardımcı 
olmak lanamulhalefet partisinin 'esas vazifesidir. 
Hükümetim de görevi, mevcut tenkkl ve uyar
maları iyi niyet 'çerçevesinde 'değerlendirmesi
dir. 

Manisa Belediye Meclisinin müzakere zabıt
larında çok ilginç ve ibret verici konuşmalar 
yapılmıştır, öyle M; bir kısım Cumhuriyet 
Halk Bartüi siayın belediye ımeclisi üyelerimin 
konuyu, Hüküm etin yıpr atılması gibi bir çer
çevede görmemek gerektiğini bizzat ifade et
mişlerdir, bu husus zabıtlarda var. Bunları 
uzun (boylu 'Okuyarak kıymetli vakitlerinizi ıal-
nıak ilsteımiyorum; arzu eden sayın üyelerimize 
zabıtları .g'ö^stere'biiılirim. 

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

BAŞKAN —• Sayın Dışişleri (Bakanı-.. Bu-
rrada. Sayın Hamdi Özer-.. Yolk. Soru, bir de
faya mahsus olmalk üzere; gelecek soru gününe 
(bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı!.. Ydk. 
'Sayın Beler i . Burada. (Soru, gelecek Birleşime 
'bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — 'Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın 
Tleuzal?.. Buraida. Soru, başka bir soru gününe 
ibıraikılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, tarım ürünlerinin fiyatla
rına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

Yüce Senato kürsüsünde konuşurken, Hü
kümet olarak veya şahıslar olarak fikirlerimizi 
söylerken, özellikle şu mukaddes çatı altında 
kendilerini savunma imkânına sahiboîmayan 
kişilerm haysiyetlerini koruımakla da yükümlü 
ol'rn alıyız. 

Manisa Belediye Başkanı, Adalet Partisinıin 
çalışkan, dürüst ve güvenilir bir elemanıdır, 
realist 'bir politikacıdır. 

Bu 'maruzatımdan sionra. Yüce Senıatoya za
bıtlara, ISayın Barbakan tarafından yanlış ak
settirilmiş olan konu hakkında aydınlatıcı ve 
müdellel bilgi vermenin bahtiyarlığını duyuyo
rum, Yüce Senatoyu saygıyle selâmlıyorum. 
(A. P. sıralarından. alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın 
Atmaca .. Burada. Soru gelecek soru gününe 
(bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın 
Atmaca ?.. Burada. Soru, gelecek /soru gününe 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı?.. Yok. 
Sayın Feyya.t?.. Yok. Soru bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Balkanı ?.. 
Yok. Saym Unsal?.. Yok. Bir defaya mahsus 
lolmak üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz-
h sorusu (6/31) 

'BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 
Sayın Yüce?.. Yok. Bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek soru gününe Ibırakıkmştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 
bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
ıSaym Mirkelâmıoğlu?.. Buradalar. Soru, gele
cek sora 'gününe 'bırakılmıştır. 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/26) 

'BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. Yok. Sayın 
Yıldız?.. Yotk. Bir defaya ımalhlsms lolımak üzere 
gelecek &iora ıgününe »bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İztmir'de vukubulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/27) 

BAŞKAN — ISaym Ulaştırma Balkanı?.. Ycik. 
iSaym Beler?.. Burada. Gelecek soru gününe 
ibırakılımıştır. 

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

BAŞKAN — ISaym Başlbakam?.. Yok. ISaym 
öeliklbaş?.. Buradalar. Gelecek soru ıgününe 
'bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, A. E. G. Telef unken Şirketiy

le yapılan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/34) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırana Balkanı?.. Yok. 
Sayın Öıztürk?.. Yok. Soru, bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru .gününe bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'ın, tülün taban fiyat politika
sına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

BAŞKAN — ISaym Başbakan?.. Yok. Sayın 
Çelikıbaş?.. Burada, Soru, gelecek soru »gününe 
bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Tekel İdare binasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

BAŞKAN — ISaym Gümrük ve Teikel Ba
kanı?.. Yok. Sayın Öner?.. Yok. Bir defaya 
mahisuis lolmaik üzere gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/37) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. 
Yok. Sayın Yüce ?.. Yok. Soru, bir defaya ımah-
ısus olmak üzere gelecek soru ıgününe bırakıl
mıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınla
rından faydalanması hususunda neler düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/38) 

BAŞKAN — Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı .. Yok. Sayın Öner?.. Yok. Bir defaya 
•mahsus olmak: üzere gelecek ısoru 'gününe bıra-
ikıljmııs'tır. 

V. -H GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — T. B. M. M. eski üyeleri hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/91; C. Se
natosu : 2/74) (S. Sayısı : 358) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var. takdim edi
yorum. 

(1) 358 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Yüikselk Başkanlığa 
Gündemin, Birinci Görüşmesi Yapılacak İş

ler kısmında bulunan Türkiye Büyük Millet 
(Meclisi eski 'üyeleri haıkıknıdaiki 358 Sıra Sayılı 
akamın teklifinin önemine binaen günlde'mdeki 
mevcut »bütün işlere takdimen ivedilikle görü
şülmesini anz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 
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BAŞKAN — 358 Sıra Sayılı İkamın teklifi- I 
nin diğer işlere takdimen görüşülmesi hususu -
ıııı oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 

Türkiye Büyüfk Millet !M,eelisi eski üyeleri 
'hakkında kanun teklifinin 'Millet Meclisince ha.- I 
bul olunan imetni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. I 

Lütfen, Hükümet ve Komisyon, yerlerini al- I 
'sın ef eridim. 

Raporun okunup okunmamaısı ihususunu oy- I 
larınıza arz ediyorum. Raporun okunm.asını ka- I 
Ibul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

'Teklifin tümü üzerinde ısöz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, ben rica ediyorum. 

(BAŞKAN — Rica ederim, biraz çabuk dav-
ramsanız, görüyorsunuz, iteflhimden sonra söz I 
venmek âdet değil, biliyorsunuz Sayın Esatoğ-
lu. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Madde üzerinde Ikonuşayım. I 

BAŞKAN — Maidde üzerinde konuşun. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. I 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza I 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. eski üyeleri hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 13. 12. 1960 tarih ve 157 sa
yılı Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi I 
Üyeleri ile Türkiye Büyük 'Millet Meclisi eski 
üyeleri, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yol- I 
kıik, Genel Kurul, komisyon ve parti gurupları I 
toplantılarına girme hakları dışında kalan ve 
T. B. M. M. üyelerine kanunlar, kararnameler 
ve yönetmeliklerle tanınan bütün halklardan 
yararlanırla]'. I 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinde yer alan, kauııu hizmetinden yasak- I 
lanma veya kesin hüküm giymiş olma nedenle
riyle seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, bu 
haklardan yararlanamazlar. 

BAŞKAN :—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. I 

Sayın E sat oğlu, buyurunuz. I 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyel eri; 

Müzakeresini yaptığımız kanun teklifinin Ana
yasaya aykırı olduğunu iddia edecek değilim; fa
kat Anayasanın 41, -12, 53 ncü maddeleri karşı
sında tartışılacak bir kanundur. .12 nci maddesi
nin eşitlik ilkesine aykırılığı söz konusu olamaz, 
çünkü buna benzer bazı haklar bazı kişilere tanın
mış bulunmaktadır. 

Yalnız bu kanunun gerekçesi, bu kanunun 
şevki sebebini izaha yeterli bulunmamaktadır. Bir 
maddeden ibaret bulunan bu kanunda; «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri kanunlar, kararna
meler ve yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan 
yararlanır.» deniliyor. Neden yararlanacağı ge
rekçede izah edilmemektedir. Daha önce gerekçe
de İçtüzük gereğince verilmiş bulunulan bu hak
lara düzenleme sahaları dışında uygulama geçer
liliği kazandırabilmek nıaksadıyle 'kanunla düzen
lenme zorunlu bir mahiyet kazanmıştır.» dediği 
için bu zorunluk İçtüzüğün tatbik edilememiş ol
masından geliyor ve zorunluğun ikinci sebebi ola
rak ela, «Milletimizin ve Devletimizin mukadde
ratında birinci derecede sorumluluk yüklenmiş 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin...» 
diyor. Gerekçesi (budur. Birinci derecede sorum
luluk yüklenmiş olmaktan ibarettir. 

Yine devamla şöyle diyor; «Yüklendikleri 
sorumluluklara, yaraşır biçimde faydalanacakları 
hususlar da şunlardan ibarettir: Tedavi 'edilmek, 
bakım, seyahat, telekaminikasyon araçlarından ve 
diplomatik pasaport haklarından istifade». 

Sayın arkadaşlarım, Millet, Meclisi üyelerine 
yaraşır biçimde eski üyelerin de bu kaklardan ya
rarlanacağı şeyler bunlardan ibarettir: Millet 
Meclisi üyelerine yaraşan şeyler telefondan ten
zilâtlı olarak faydalanma değildir. Bedava seya
hat değildir, seyahatlerin tenzilâtlı olması de
ğildir. Bunlar küçük menfaatlerdir. Küçük men
faatleri Millet Meclisi üyelerine yaraştırmak ka
nımca doğru bir şey sayılamaz. 

Eski Millet Meclis: üyelerinin onore edilmesi 
düşünülebilir; fakat bunlar ufak menfaatlerle ol
mamalıdır. Eğer eski Millet Meclisi üyelerinin 
sosyal güvenliği sağlanmak isteniyorsa ayrı bir ka
nun gefiririlcbilir. Hakikatten sosyal güvenliği 
sağ 1 anmam iş. eski üyelere bu haklar tanınabilir. 
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AC Kanunu sebebiyle yapılan müzakereler sı
rasında; «Meclislerin kendi üyeleri lıa'kkmcla (ka
nun çıkarıiunaıualı» denildi ye affın istisnaları 
arasına 'Sokulmak istendi. Af Kanunu genel bir 
kanundu, bütün vatandaşlar için tatbik ediliyor
du. Milletvekilleri ve senatörlerin affın şümulü 
dışında bırakılmasına (bir sebep yoktu; fakat bu
rada doğrudan 'doğruya parlamenterler kendileri 
hakkında menfaat sağlayan kanun çıkartına du
rum una girmiş oluyorlar. 

Bu hal sosyal güvenlik ve parlamenterleri ono-
re edecek bir kanunun yapacağı tepkiden daha 
büyük bir 'tepki •yapabilir. Bu itibarla bu kadar 
küçük menfaatler için böyle bir kanunu çıkartma
yı doğru 'bulmuyorum. 

Anayasamızın 41 nci maddesini okuyalım : 
«İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalış

ma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına gö
re düzenlenir.» 

Taun çalışma esasına göre sosyal ve iktisadî ha
yat düzenlenir. Çalışmayan kimselere nasıl bir 
menfaat sağlıyoruz? Belki Anayasaya aykırılık 
söz konusu olamaz; ama 'esprisine aykırılık var
dır kanaatin deyim. 

Çalışma Anayasamızın 42 nci maddesine göre 
hem haktır, hem de ödevdir; Devlet kesesinden 
verilen paralar ancak çalışanlar içindir. Çalışma
yanlar için. bir ödemede bulunulamaz. 

Sonra bunların kullanılması da aslında bir 
yardımı değildir. 3ü yaşından itibaren okur - ya
zar vatandaş milletvekili olabilir. Bir dönemi mil
letvekilliği •yaptıktan sonra elbette ki, hayatı bo-
yunca boş oturacak değildir. Bu 'kimse mesleğini 
icra edecektir. Avukatlık yapacaktır, doktorluk 
yapacaktır, ticaret yapacaktır. Bu kanun kabul 
edildiği takdirde kendi mesleği ile ilgili ealışma-
sı sırasında bu kanundan faydalanarak seyahat 
tenzilâtlarından istifade edecek, telefon tenzilât
larından istifade edecek ve tedavi kendi bağlı 
bulunduğu kurumun dışında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bütçesinden yapılacak. Bu kanım, 'ay
rıca bütçeye bir gider yüklediği için, Bütçe Ko
misyonundan da 'geçmesi gerekir kanaatindeyim. 

Sonra sayın arkadaşlarım, açık hükümler de 
yoktur. Kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verdiği 
haklar nedir ve eski üyeler bu hakların hangile
rinden faydalanacaktır? Yararlanılan bu kon ula -
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rın çoğu yönetim kurulları karaıiarıyle olmakta
dır. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu bir ka
rar veriyor ve uçaklarla c/c 50 tenzilâtla seyahat 
•ediyorlar. Türk Hava Yolları bu kararı verme
yecek olursa, başka kurumlar ve meselâ Ulaştır
ma Bakanlığı (bu kararı vermeyecek olursa o za
man bu kanunun tatbik yeri de kalmayacaktır. 

Ben bütün bu nedenlerle bu kanun teklifinin 
reddi görüşündeyim. Beni dinlediğiniz için he
pinize' teşekkür eder, saygılar sunarım. 

•BAŞKAN — Sayın Ağanoğiu, şahsınız adı
na konuşacaksınız değil mi efendim? 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ağanoğlu. 
ALt SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Görüştüğümüz kanun tasarısının 1 nci mad

desi Parlamentonun eski üyelerine bir statü ge
tiriyor. Bu -maddeyi birtakım haklar veriyor şek
linde mütalaa etmeden önce, bu madde, Parlamen
to üyeliği yapmıış, teşriî görev yapmış ve sonra 
demokrasinin bir icabı olarak bir seçimde 'seçil
memiş 'bir üyeye bir statü kabul ediyor. 'Bu 'seçil
memiş üye dört sene sonra tekrar seçilebilir. 

O halde 'bunun teşriî hayat ile irtibatını kes
memek lâzım. Teşriî hayat ile belirli çalışmaların 
dışında ilgi göstermesi, bir çalışma yapmasında 
fayda 'vardır. Bizimi tarihimizde devlet yönetimin
de, eski devirlerde de devlet hizmeti 'görmüş in
sanlar köşelerine çekilseler dahi zaman zaman fi
kirlerine müracaat edilir. Devlet hayatı bir (bütün
dür; zaman içerisinde akıp gider. Eskilerin tec
rübelerini yenilere intikal 'ettirmek lâzım. Parla
mentoda görev yapmış tecrübeli insanlardan yeni
ler her zaman faydalanabilir. Onlara bir statü ta
nıyarak zaman zaman Parlamentoya gelmeleri, 
yenilerle tanışmaları, kütüphanede çalışmaları, çe
şitli hasbıhallerde kendi tecrübelerini yeni nesil
lere intikal ettirmeleri Devlet ve millet hayatı için 
faydalıdır. 

Bu madde bu statüyü getiriyor. Bunda, cemi
yetimiz ve 'milletimiz için fayda! vardır. Bu üye 
'tekrar seçilebilir. O halde politika hayatı devam 
ediyor demektir. Bu arada mevcut Parlamento 
üyelerine tanınan birtakım haklardan da fayda
lansınlar. Parlamentonun eski üyeleri hiçbir de
virde birkaç yüzıı gefiıneyecektir. Tabiat kanu
nunun bir neticesi, bir kısmı rahmetli olur gider. 
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Sağ kalan 'tekrar seç'ilmese dahi, zaman zaman teş
riî hayat ile ilgisini 'devam ettirir ise bunda, top
lumun faydası vardır. Bir kısım İrak'lar, 40 mil
yonluk Türkiye'de birkaç yüz kişiye tanınacak bu 
haklar 'büyük bir şey değildir. Meselâ; telefondan 
istifade hususunda Parlâmento üyelerine tanınan 
haklar gibi biraz tenzilâtlı olsun; seyahat ederse, 
Devlet Demiryollarındaki tenzilâttan istifade et
sin. Eğer 'seyahat, ederse, uçağa binecek durum
da ise uçak tarifesinden faydalansın. 

Bunlar, göze 'görülecek ve çalışmıyor diye bu 
haklardan mahrum edilsin denilecek şeyler değil
dir. Bu yüce çatı altında bir devre, birkaç devre 
hizmet etmiş insanlardan Türk Milleti bunu esir
gemez. O bakımdan, tanınacak haklar aslında Par
lamentonun her eski üyesinin mutlaka, kullanaca
ğı haklar değildir. İealbederse demiryolundan, 'de
niz yolundan, mevcut Parlamento üyeleri gibi is
tifade etsin. Bu, fazla önem taşımaz, O bakımdan, 
bunu kıskanmayacak durumdayız. Bu millete hiz
met ©biniş bu en yüksek heyet içerisinde teşriî va
zife görmüş kimseleri ömürlerinin son senelerin-
'de Ibu kabil ufak - tefek haklardan mahrum et
mek Türk Milletinin şiarına uyacak bir şey de
ğildir. Bu hakları istediği zaman kullanabilecek, 
faydalanabileeekse bunlardan varsın faydalansın. 

Kanım maddesinde bunlar tasrih edilmemiş; 
ama Komisyonun raporunda yer verilmiştir. Eğer 
dış seyahate giderse, Pasaport Kanununa göre, 
mevcut Parlamento üyeleri gübi diplomatik pasa
port alsın. Bunu tasrihte fayda vardır. Geçmişte 
'bazı örnekler duymuşuz, üzüntü ile karşılamışız
dır. Bakanlık yapmış bir zat bir hastalık vesile
siyle dış seyahate gitmek ister, Dışişleri Bakan
lığından bir diplomatik pasaport çıkarmak için 
güçlük çeker. Bunu duyduğumuz zaman hepimiz 
ıstırap çekeriz. Bunu esirgememeliyiz. Parlamen
to üyeliği yapmış bir kimse günün birinde bir dış 
seyahate gidecekse ona diplomatik pasaport ver-
meikle millet bir şey kaybetmez. _ 

O bakımdan, maddenin getirdiği statü isabetli
dir. Eski üyeleri teşriî hayat ile ilgilenmeye, za
man «aman kendi tecrübelerini yeni üyelere inti
kal ettirmeye imkân verir ve mevcut Parlamento 
üyelerinin istifade ettiği haklardan onlar 'da isti
fade eder. Bunda isabet vardır, memleketimiz 
için fayda vardır. Maddenin okluğu gibi kabulün
de fayda vardır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurunuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) " — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Üzerinde konuşulan kanun teklifi ile Parlâ

mentonun eski üyelerine bazı hakların sağlanması 
öngörülmektedir. Eski Parlamento üyelerine ba
zı haklar sağlansın mı, sağlanmasın mı?.. Bu, bir 
görüş meselesidir. Parlamentoda şu ya da bu ta
rihte, 'bir defa bile olsa görev almak şeref dolu 
'büyük bir vazifedir ve hiç şüphe etmiyorum hu 
şerefli, yüksek görevi taşıyan bir insan hayatının 
sonuna kadar 'bütün ulusça her zaman, her görül
düğü yerde; kendi bölgesinde, kendisini tanıyan
lar tarafından saygı ile karşılanması gereken bir 
mevkii kazanmış insandır. Bu sıfatı almış olan 
insanlara halen parlamenterlerin kullandığı bazı 
hakların verilethilmiş olması bir görüştür; saygı
değer bir görüştür. Bunun aksi, «Hayır, böyle 
bir şeye lüzum yoktur,» demek, bu da bir görüş
tür, bunun da saygıdeğer tarafları vardır. Bu iki 
görüşün de saygıdeğer yönleri mevcuttur. 

Ben, şahsen şu veya bu görüş hakkındaki fik
rimi belirtmek ist emiyorum ve bu iki görüş kar
şısında tarafsız bir görüş taşıdığımı irade etmek 
Merim. Bu kanunun 1 nci maddesi ile ilgili ola
rak konuşmak için söz istememin asıl maksadını 
şimdi aız 'etmek istiyorum. O da şu : 

Bu kanunun 1 nci maddesinin yazılış biçimi
dir; kanun tekniği •bakımından yazılış biçimidir. 
Biz çoğu kez kanun tekniğine uygun gayet mü
kemmel yasalar çıkarırız buradan; ama bazen de 
kanun tekniğine tamamen ters, rastgeie kaleme 
alınmış, belki bir maksadı elde etmek için o türlü 
kaleme alınması lüzumlu görülmüş; fakat kanun 
tekniğine asla uymayan kanunları da geçiririz 
buradan. 

Şimdi bunu arz etmek istiyorum. Bir kere ev
velâ şuna 'değinmek- istiyorum; bu kime veriliyor?. 
«13 . 12 . 1960 tarih ve 157 sayılı Kanunla teşkil 
olunan Temsilciler Meclisi üyeleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi e sik i üyeleri» ne, 

Demek ki, İki grup var. Bir; işte Kurucu Mec
lisi teşkil eden Temsilciler Meclisi; 1961'de ku
rulan Temsilciler Meclisi üyeleri ile eski Büyük 
Millet Meclisi üyelerine. 

Şimdi -bunun ifade tarzı; Temsilciler Meclisi 
üyeleri ile, eski Büyük Millet Meclisi üyelerine 
demek başka,; eaki Büyük Millet Meclisi üyeleri 
İle, Temsilciler Meclisi üveieri demek toka. İki-
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sinin 'arasında ibir fark var. Temsilciler Meclisi, 
Cumhuriyet döneminde 50 senedir •devanı eden 
yasamamızın küçücük 'bir 'bölümüdür. öyle ise, 
50 senelik yasama dönemi içerisinde o bir başlan
gıç değil, bir teferruattır, küçük bir şeydir. 

Şu halde, kanun metninin «eski Büyük Millet 
Meclisi üyeleri 'ile Temsilciler Meclisi üyeleri» ne 
denmesi gerekli idi. Öyle denilmeni iştir. Böyle de
nildiğine göre ne anlaşılır?.. Şimdi ^}öylQ denildi
ğine göre objektif hukuk açısından, Temsilciler 
Meclisi üyeleri ile ondan sonra gelen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri 'anlaşılır, arkadaşla
rım. İşte kanunun İbir sakat tarafı. Öyle anlaşılır, 
bunu başka -türlü izalı etmeye imkân yoktur; ama 
bunun böyle yazılmış olmasının bir maksadı ola-
'bilir. B;ir maksat elde etmek için böyle yazılmış 
olabilir; lamra kanun tekniği bakını nidan, -objektif 
hukuk açısı bakımından bu 'kanunun kapsayacağı 
'husus, Temsilciler Meclisi üyeleriyle, ondan son
raki gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ni. İhtiva eder. 

Benim gönlüm buna razı değil, ben buna ra
zı olmanı. B'en, 1 ııci Büyük Millet Meclisi üyele
rinden baişl'ayan 'bir düşüncenin içerisinde 'olabi
lirim. Demek ki, 'kanun 'tekniği bakımından şu 
metnin şu şekli yanlıştır. 

İkincisi; eliyor ki; «Bu üyelere; 
1. Dokunulmazlık, 
2. Yasama., 
3. Ödenek ve yolluk, 
4. Genel Kurula katılmak, 
5. Komisyonlara ve parti gruplarına ve 'top

lantılarına girme inakları dışında kalan, diğer ka
nunlarla, yönetmeliklerle sağlanan haklar.» Bu 
haklar bunlara 'hoş görülüyor. 

'Bu kanun metni içerisinde böyle ileneceğine, 
nelerin verilmiş olduğunu saymak daha doğru 
yoldu. Neden doğru yoklu?.. Çünkü, burada, sayı
lan şeylerin aslında zaten verilmesi mümkün de
ğil. Zaten verilmesi mümkün olmayan şeyleri bu
raya yazmanın kanun tekniği bakımından da, hu
kuk açısından da, gereği yok. Siz zaten onlara 
dokunulmazlık hakkı 'veremezsiniz. Çünkü, Ana
yasaya aykırı ölür, Anayasaya aykırı bir hükmü 
buraya nasıl yazarsınız? Veremezsiniz ki... Hiç
bir surette veremeyeceğiniz şeyi zaten yazamaz
sınız. 

Yasama; bu hakkı nasıl verirsiniz! Yasama 
görevini iklimlerin yapacağı Anayasada yazılıdır. 
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Demek ki; burada bir fazlalık var, 'eski kelimeleri 
ben pek (bilmiyorum, eskiden ona bir şey diyor
lardı; haşiv var, lüzumsuz şeyler yazılmış. 

Ondan sonra başka ne diyor?.. Ödenek ve yol-
İnik... Bunlar zaten verilmez, Çünkü, Anayasa bu
nu da belirtmiş; halen çalışan Parlamento üyele
rine ödenek ve yolluk verdir. 

Ondan sonra kanunla genel kurullara katılma 
hakkı •vermiyorsunuz. Zaten kim veriyor ki? As
lında Anayasa bu hakkı vermez. Yani tamamiyle 
haşiv şeyleri buraya maddeleriû eklemişiz. Falan, 
falan verilmez, falan falan verilir denmek isten
miş; ama falan falan yok, yazılı değil. Öyle di
yeceğinize bu maddeyle nelerin verilebileceğinin 
sayılması lâzımdı. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin 'eski üyeleriyle, Temsilciler Medisi üyele
rinin falan, falan haklardan faydalanmaları 'sap
tanmıştır 'denmesi lâzımdı. Doğru şekli buydu 
arkadaşlarım. Yani ibir Millet Meclisi yasama or
ganı, İbir Cumhuriyet Senatosu yasama organın
dan 'kanun tekniğine uygun ibir yasa Iböyle geçer. 
Sümanetedarik, akla, hayale geldiği gibi ifadeleri 
bir araya getirmekle, olmaması lâzım gelen şeyleri 
olurmuş gibi gösterip, ondan sonra kaldıriimaMa 
kanun teklifi yapılamaz. Bu nedenle bu yanlış. 

Meselâ bir şeyi arz etmek istiyorum; deniliyor 
ki, «Komisyon ve parti grupları toplantılarına 
girme hakları dışında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine, kanunlar, kararnameler ve yön'et-
'melikleıle tanınan bütün 'haklardan yararlanır
lar.» Peki, emekliliklerde son 5 - 6 'aylık bir uy
gulama var; ek gösterge. Burada ya'znıaımişsmız, 
şimdi bunu da uygulayacaklar mı? 10, 20, 30 se
ne evvel parlamenterlik yapmış İbir arkadaş çıkar, 
derse ki, «Parlamenterler ek •göstergeleri 'enıeUdi 
Statülerinde uyguluyorlar, hadi siz de uygulayın.» 
elerse, ne diyeceksiniz?.. Yani nelerin verilmesi 
lâzım geldiğini saymak lâzım. Her hakle 30 se
ne evvel Parlamento üyeliği yapmış İbir kimseye, 
«Bana da ek gösterge hükmünü uygulayın.» der
se, her hakle verilmeyecektir, öyle sanıyorum ve
remeyeceksiniz; ama, kanunun şu ifade 'tarzında 
o boşluk ortada kalıyor ve bir hak iddia 'edilebi
lir. 

Efendim, 'gerekçede nelerin verileceği 'açıklan
mış... Hakikaten gerekçede öyle. Gerekçede nele
rin verileceği açıklanıyor da, kanunun metnin
de niye nelerin 'verileceği açıklanmıyor? 'Demek 
ki, gerekçeyle kanunun metni arasında ibir uyran-
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luluk yok. Nitekim gerekçede ifade ediliyor; Dev- J 
let Demiryollarında, telefon ücretlerinde, deniz
cilik kabotaj hatlarında, Türk Hava Yollarında 
tenzilat, «ilâh taşımada devamlılık, kamu kuruluş
ları marifetiyle kurulan otellerdeki ikametlerde 
tenzilât... Meselâ, ben hu son düzeni hiç. bilmiyo
rum; parlamenterler için böyle bir şey var mı, 
yok mu?.. Kanun metninin içerisine doğrudan 
doğruya bunları yazın. Pasaport, hakkını da ya
zın. Evski 'bir parlamenterin pasaport, hakkını kul
lanmasına, hen katiyen karşı değilim. Hattâ tele
fon 'tenzilâtına da karşı değilim, o da olabilir. 
Yalnız, bugünün kültür düzeyine erişmiş Türki
ye'sinin Yasama Meclislerinden bu türlü kanun 
tekniğine uymayan yasaların çıkmasına karşıyım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
50 seneden beri akla hayale gelmemiş :olan 

''bir menfaat kapısı, ne 'hikmettir bilmem; belki 
Cumhuriyetin 50 nei Şeref Yılı m ün a sel) etiyle 
açılmış bulunmaktadır. 

Bii' defa, sağlanan bu menfaatlerde eski 
milletvekillerin veya senatörlerin sosyal güven
liğiyle ilgili'bir taraf mevcut değildir. Teyyare-
de bedava gezmek veya yarı fiyatla gezmek sos
yal güvenlik meselesi değildir. Demiryollarında 
'bedava, seyahat etmek sosyal güvenlik meselesi 
değildir. Denizyollarında bedava seyahat etmek 
sosyal güvenlik meselesi değildir. O halde ne
dir?.. Gayet müptezel; eski milletvekillerinin ve 
Kurucu Meclis üyelerinin dahi tenezzül etmeye
ceği, hatta ıstırap duyacağı basit menfaatler1 

sağlanma yoluna gidilmiştir. Acaha bu gayretin 
sebebi nedir? 

Hangi eski milletvekili, hangi Kurucu Mec
lis Üyesi bize sızlanmışlardır, gelmişlerdir de 
böyle bir şey getirin demişlerdir?.. Vaki değil
dir. Yani. yüzlerce arkadaşım vardır k i ; akılla
rına ve hayallerine bile gelmemiştir. Esasen, 
Cumhuriyet tarihinde hu akla gelmemiştir. Bu
gün niçin akla gelmiştir? Bunu anlamak müm
kün değildir. Acaha halimizden mi korkuyoruz? 
Yarın seçilemeyeceğiz, hiç olmazsa telefonu r/c 
60 eksiğine kullanalım diye 'bir endişe içinde 
miyiz? Yani bunu anlamak mümkün değildir. 
çok teessüf ettiğim nokta, bunun anlaşılır tara
fının ol'mavısıdır, 

İkinci nokta : Bir defa her cemiyetin temel-
1 eşmiş, ebedileşmiş ezelî kaideleri, ahlâk kural
ları vardır. Meselâ, emeksiz, hizmet siz, külfetsiz 
nimet olmaz. Bu, güzel, ahlâki ve millî bir düs
turdur. Bu düsturu şimdi biz ber-akis ediyoruz, 
emeksiz külfetsiz, hizmetsiz menfaat sağlama, 
kapısı açıyoruz, bir kuralı yıkıyoruz. Evet, fil
im! vazife gören bir senatörün, hir milletvekili
nin vazifesiyle ilişik olarak birtakım nimetleri, 
menfaatleri olur; ama vazife kalkınca nimet de 
müntefî olur. Ezeli bir düstur bu, ıbüyük kaide; 
ama bir Millet Meclisi azası olmak elbette çok 
şerefli bir şey, onun cemiyette onore edilmesi 
düşünülebilir, onore bir mesele olur, ona 'hayır 
denmez. Ama hizmeti bittiği halde, hizmetiyle 
müterafık olarak verilmiş olan menfaatlerin de 
bitmesi gayet tabidir. Bunun münakaşası dahi 
olamaz, münakaşa edilemez. Vazife bitti, menfa
at biter... 

Bir sayın üyemiz tarafından 'deniyor ki ; 
«Devlet hayatı akar gider, irtibatı kesmemeli-
dir, yeni nesillere intikal ettirilmelidir.»1 Bu, na
sıl hır izahtır, nasıl bir mantıktır? 50 senedir 
böyle bir kanun çıkmadığı için Devlet hayatı 
kesilmiş midir. Devlet hayatı münkatı mı olmuş
tur? «Çocuklarımıza intikal ettirilmelidir.» Yİi-
yor. Yani böyle bir kanun mu siyasî mücadele
yi çocuklarımıza intikal ettirmiş olacaktır? ''Si
yasî mücadele intikalsiz mi kalmıştır? L4.Uaha 
şükür harıl harıl milletvekili seçiliyor, harıl ha
rıl seçilmiyor, bu böyle akar gider... Yarın sayı
ları binleri, ikibinleri. üçbin'leri 'bulur ve niha
yet milletvekilliği vazifesi kalmamış olan 'bir 
zatın. «Bana bedava bilet ver.» demek durumu
na sokulması, onu 'bizzat incitil-. Mademki şeref
li bir makam sahihi olmuştur, o şerefi kıran bir 
hadiseyle karsı karşıya kalmamalıdır. 

Sayın senatörler, Ibeıı bugün biletsiz hiç bir 
şeye binmiyorum. Halen senatör olmama rağ
men, «Bedava bilet ver.» demek hana küçük ge
liyor. Onore böyle korunur; /bedava bilet iste
mekle onore korunmaz. 

Kaldı ki, bugün Türkiye'mizde (200 bin lira 
veremediğmiz için okulu yapılmayan köy var 
mıdır, yok mudur?.. Tabiî ki, tümen tümen var
dır. Devlet, 200 bin lira bulamadığı için, tümen 
tümen, yüzlerce.binlerce köy okula kavuşama
mıştır. Birçok kasaba belediyeleri 20O - oOO bin 
lira ödünç para bulamadığı için; bedava değil, 
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'ödünç para 'bulamadığı çiıı buzhane ve soğuk 
hava deposu yaptıranla maktadır. 

Mademki böyledir, o hal'de yapılacak yeni 
yeni işlerimiz varken, ayda yüzibinlere mal 'ola
cak bir masraf kapısını niçin yeniden açayım 
da, eski mebus ve senatörlere menfaat sağlaya
yım?.. Ben ;l)u kanunun getirilişinden, dayandı
ğı gerekçeden fevkalâde ıstırap duyduğumu 
saygı yi e arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan gil. buyurun 
efendim. 

İHSAN SABIU ÇA(lLAYANGİL (Bnrsa) 
Sayın Başkan, muhterem. arkadaşlarım.; 

Sayın Esatoğlu'nım beyanları üzerine söz al
mak ihtiyacını duydum. Sayın Esatoğlu gayet 
haklı olarak; «Gerekçede sayılan hakların, so
rumluluk yüklenmiş olan Türkiye Büyük Mil-. 
let Meclisi üyelerinin sorumluluklarına yaraşır 
haklar sayılmasının caiz olamayacağını» söyle-
diter. Çok doğrudur; .yani trenlerde ucuz seya
hat etmek, ya da ucuz telefon parası vermeyi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin sorum
luluklarına yaraşır haklar id adın a ithal etmek 
ve böyle bir tadada gitmek, cihette ki korumak 
istediğimiz haysiyet ve şerefin ihlâli demektir. 

Yalnız ben zannediyorum ki, metin böyle de
mek istemiyor. Metindeki hata fikirde değil de, 
üslupta, edada. Son zamanlarda Türkeeyi iyi 
'bilmek kolay değil. Metnin manası dikkatle araş
tırılınca o çıkmıyor. Ben size metni başka türlü 
okuyayım: 

«Bu zorunluluğu göze i en Komisyonumuz tek
lifi 'benimsemiş ve milletimizin ve Devletimizin 
mukadderatında birinci derecede, sorumluluk 
yüklenmiş olan Türkiye Bi -iyu iv Millet 'Meclisi 
üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
hakkında yürürlükte olan ve ileride konulacak 
kanunlar - tüzükler - •kararnameler - yönetmelik
ler ve ilgili kamu kuruluşlarının yetkili heyetleri 
tarafından kabul edilen ve edilecek İni!ün İrak
lardan, üyelik sıfatını kaybettikten sonra da, gö
revleri süresince yüklendikleri sorumluluklara. 
yaraşır biçimde yarar! an abil m el erinde zorunlu
luk görmüştür.» 

Yani ben şöyle miladım; aflarma sığınarak 
söyleyeceğim, bu haklar üyelik sıfatına, yaraşır 
haklar değildir. Zaten onu o şekilde tefsir etme
de, ;bu hakları üyelik sıfatına yaraşır haklar ol
duğu için konulmuştur diye aukınıak zordur. 
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| Meselâ, bunları kullanırken mebusluk sıfatını 
iddia etmek veya mebus olduğunu ilân ederek 
o edayla kullanmak gibi, nasıl vazifedeyken ilti
fat etmedikleri hadiseler varsa, vazife dışında; 
da yine onlara müracaat etmemek şeklinde, o üs
lup ile kullanmaları manasında anladım ve za
ten öyle anlaşılınca bir hüküm ifade ediyor, yok
sa bu haklar; yani ucuz seyahat etmek belki me
busa mahsus bir hak olabilir; ama yaraşır bir 
hak diye tavsif etmeye lüzum ve imkân yoktur. 

Parlamenterlere tanınmış bu haklar, Batı 
devletlerinde çok daha fazla ve geniştir. Her 
parlamenter, teklif edeceği bir kanun için her 
hangi bir araştırma müessesesine yüksek paralar 
vererek; « Bana şu mevzuda bir etüt hazırla, 
ben böyle bir kanun teklif etmek işitiyorum, 
iyice araştır.» diyebiliyor. Binlerce, onbinlerce 
liralık masraf oluyor, yanında sekreterler çalış
tırabiliyor. Sonra da o kanunu teklif ediyor veya 
etmiyor. Buna benzer parlamenterlere tanınmış 
birçok haklar var. 

Zannediyorum ki, Sayın Ağanoğlu'nun da 
izah ettiği gibi, parlamenterlerin mebusluk sıfatı
nı kaybetmeleri ebedî değildir. Bir devre seçilir
siniz, bir devre ara verilir, sonra, yine seçilir
siniz. Bu entervallerde yine siyasî vazifeniz de
vanı eder. Bir gayeniz vardır; mebus olacafcsınız-

I dır, yine çevreniz vardır. O itibarla kanun, bu 
haklardan faydalanmalarında yarar görülmüştür 
intibaını veriyor. 

I 'Ben Sayın Tığlı arkadaşıma da katılamaya
cağım. Galiba meseleye yanlış yaklaşıyoruz. Bu, 

I bir kanun değildir. Bu, İçtüzükte mevcut bir 
maddedir ve maddeden aynen alınmıştır. Bunun 

I kaynağı orasıdır. Bu hüküm aynen bu ibareyle 
I İçtüzükte vardır. Bu hüküm İçtüzükte olmasına 
I rağmen, tatbikatta bazı müesseseler, «İçtüzük 
J kanun değildir, bu bizi tatmin etmiyor.» dedik

leri için bir kanuna ihtiyaç duyıılımıştıır. 

Sayın Tığlı, mebus olmadığı zaman dar bir 
çerçevede telefon muhaveresi yapar; ama mebus 
olduğu zaman bu çok genişleyebilir. Seyahatte 

I de öyledir. Bunlar her memleketin kendi şartla
rına göre parlamenterlerinin siyasî faaliyetleri
ni kolaylaştırmak için verebildiği haklardır. Ne 
ayıptır, ne de haysiyet ve şeref meselesidir. İste
yen veya, öyle telâkki edenler bu hakkı kullanma
yabilir. Çünkü, bu hükümler kullanılması zaru-

1 ıi. amir hükümler de değildir .Nitekim Sayın 
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Tığlı, bundan faydalanmaktan kendini müstağni 
kılmış; gayet iyi. 

Onun için iben bilhassa, aealba Sayın Esatoğ-
lu'nun endişelerini (giderebilir miyim, bir husu
sa vuzuh getirebilir miyim diye kürsüye geldim. 
Meseleyi öyle anlamalıyım. Hakikaten bu küçük 
haklar ne fayda getirir, o daima münakaşa edi-

. lir. Bunları büyük şeyler zannederek veya bun
lara moral bir ehemmiyet verip, mebusluk sı
fatına yaraşır haklar bunlardan ibarettir giibd te
lâkki etmeye lüzum yoktur. 

Nasıl bir orgeneral emekli olduktan sonra 
dahi, eskiden orgeneral olmuş olmanın bazı 
halklarını muhafaza etmeli, nasıl bir emekli bü
yükelçi aynı unvanı kullanmalı, aynı protokolü 
taşıyabilmeli ise, bir parlamenterin de o şerefi 
ihraz ettikten sonra, vaktiyle kendisi için tanın
mış bazı haklardan yaraıilanmasını yadırgamak
ta isabet görmüyorum. Bunu bu kaıdar önemli 
ve üzerinde böyle endişeleri mucip bir cihet de 
görmüyorum. 

Bunu arz etmek için huzurunuza çıktım, say
gılarımı sunarını. 

BAŞKAN —• Sayın Erdem, buyurun efen
dim. 

(RAHİMÎ ERDEM (İstanbul) — Bayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Konu enine boyuna tartışıldı. Ben, sözleri
me başlarken, Sayın E'satoğlu Sayın Karaman 
ve Sayın Tığlı'nın görüşlerine iştirak etmekle 
iberaber, kanun teklifine neden 'lüzum hasıl ol
duğunu ve kanunun tatbik kabiliyeti olup al
madığını arz ve izah etmek üzere huzurunuza 
çıkmış brummaktayım. 

Komıisyonda bize ifade edildiğine göre; 
kanun, eski bir parrâmanterin bir kuruluşa 
müracaatında kendilerine, kanunla temin edal
ın iş haklarının lolmadığı ifade edilip, arzusu 
is'af edilmediği için keyfiyet Yüksek Meclise 
iktiran etmiş ve Yüksek Meclis Başkanlığı İda
re âmirleri vasıtasiyle bu kanunun tedvinine 
lüzum görmüştür. 

•Bu kanunun biran için kabul edildiğini ka-
'bul etsek, kanunlaşsa; aealba tatlbik kabiliyeti 
var mıdır?.. Kanununda açıkça sayıyoruz, di
yoruz ki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine kanunlarla, kararnamelerle ve yönetme
liklerle tanınan haklardan eski parilâmanîter-
ler de istifade ederler.» 
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Şimdi, ibu kanun çıktıktan sonra bir eski 
parlâmanterin Türk Hava Yollarına müracaat 
ile kenidisiııe tenzilâtlı bilet verilmesini iste
diğini tasavvur edin. O parlâmanteri renize eden 
kurumun mümessili görüşünde yine sabit ise, 
musir ise, verecek 'olduğu cevap ile, «Bize ha
lihazır parlamenterlere kanunlarla, kararna
melerle ve yönetmeliklerle tanınan haklar ta
nınmıştır. Bana halihazır parlanıanteilerin Türk 
Hava Yollarından tenzilâta bilet alacakları
na dair bir kanun, bir kararname veya bir 
yÖne'tmelik getirin, size de tenzilâtlı (bilet ve
reyim» derse, bu kanunun tatbik kabiliyeti var 
mıdır ? 

Kanunlar, halihazır parlâimanıterlere iki ko
nuda hak tanır. Birincisi; Devlet Demiryolların
dan ücretsiz istifade ederek seyahat ederler; 
ikincisi, pasaport alırlar, bir de İçişleri Bakan
lığının yönetmeliğinde tanzim edilmiş silâh 
ruhsatı vardır. Bunun dışında, 'halihazır par-
'lâmanterlere kanunlarla, yönetmeliklerle ve
yahut da kararnamelerle tamnimıış hiçbir hak 
yoktur. 

Bundan evvel iradesini, eksi parlâmanter-
lere herhamgi bir hak tanımamak yolunda te
celli ettiren kurumlar, bu kanunun çıkması
na rağmen, yine görüşlerini muhafaza edecek
ler ve kendilerine istifade için müracaat eden 
eski parlamantertere; «Bana 'bu konuda millet-
vikilierinin, senatörlerin birtakım hakları ol
duğuna dair kanun, kararname veya yönetme
lik getirmezseniz, biz bunu tatlbik etmeyiz, si
ze böyle bir haktan istifade imkânını tanıma
yız.. diyeceklerdir. 'Nitekim bundan evvel de 
bu kanunun buraya gelmesinin (sebebi olarak 
bu şekilde 'beyanlarda bulunmuşlardır. Onun 
için, Kolmi'syonda durumu arz ettik; birtakım 
araştırmalar yapıldı ve biraz evvel sizlere arz 
etmiş olduğum kanun ve yönetmelik gilbi her
hangi bir husus 'ele geçirilemedi. 

Komisyonda teklif ettik, «Buraya hiçolmaz-
sa bir ibare koymak suretiyle meseleyi halle
delim.» dedik; ama, teklifimiz kalbul edilmedi. 

Komisyon raporunun birinci bendinin ison 
fıkrası da, bu niyette olan; yani eski parla-
manterlere birtakım imkânlar tanımak isteme
yen yöneticilere f ursa t vermektedir, •.onları 
tahrik etmektedir. Bu 'son fıkrada ne denmek. 
tedir .. 
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«Yeni tanzim edilecek kanunlarla biz bu 
hususları tedvin edeceğiz.» Yani idarecilere 
diyoruz ki, ibu konularda kanun yoktur, karar
name yoktur, yönetmelik yoktur; biz bunları 
Ibilâihara getireceğiz diye ayrıca bu kanunu tat-
ibik edecek olan insanlara bizim eski parla
menterlerimizi rcfüze etmek için gerekçe veri
yoruz, esibabı mucibe veriyoruz. 

iSayın üyeler, bunun dışında öyle tahmin 
ediyorum ki: aileleriyle beraiber sağlık hlz-
mdtlerinıden istifade edecek <olan eski parla-
manterlerimizin sayısının (Bunun içine gayet 
tabiî aile efradı, anne, 'baba, eş, çoluk gilbi ya
kınları girecektir, bunlar kendilerinin bak
makla mükellef olduğu kişilerdir) 50 - 60 bin 
civarında okluğunu bendeniz öğrendim. Yal
nız bir ilâç. ücreti olarak yılda .biner lira ol
sa, bir hayli külfet yükleyecek. 

Bunu şunun için arz ediyorum: Acaba, bu 
kanunun 'bir malî bünyesi olması h ab esiyle Büt
çe ve Plan Komisyonundan da geçmesi iktiza 
öder miydi? Bunun da teemmül edilmesi lâzım 
geldiği kanaatindeyim. 

•Kaldı ki, ibir noktada da Sayın Ağanoğiu ar
kadaşımız şöyle beyanda 'bulundular: «Bu ar
kadaşlarımızın Parlâmento ile ilgilerini kes
meyelim, siyasî hayata yeniden dönebilirler.. 
dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, İbir eski parlamen
terin Parlamento ile olan en 'büyük i-'gisi, Par
lâmentonun faaliyetlerine katılmak, •onların 
'toplantılarda hazır bulummak, fikrini söyleye
bilmektir. Bu arkadaşlarımızı 'biz özellikle par
ti gruplarının toplantılarına sokmuyoruz, Ge
nel Kurula 'Sokmuyoruz, komisyonlara sokmu-
yoruz; «Yalınız trenden istifade et, tayyare üc
retinden istifade et, telefondan istifade et» 
diyoruz. Esas Parlamentoya irtibatını temin 
•edecek olan noktalarda kendisini bir kenara 
İtiyoruz, «Yalnız tren, tayyare ücretimden is
tifade et ve 'böylece Parlâmentoyla olan irti
batını temadi ettir.» diyoruz. Bu hususun da 
Parlamentoyla irtibatlarını temin ve temadi 
ettirmede ne kadar etkin olacağını takdirleri
nize sunarım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, takdim 

ediyorum. 

J Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. 1 nci madde üzerin

deki müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
nim. 

İzmir 
Beliğ Beler* 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Üz-
güneş, buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Son derece aceleye getirilen ve buradan da 
acele çıkarılmak istenilen bir kanun teklifi üe 
karşı karşıyayız. Bana verilen bilgiye göre, bu 
kanun teklifi Komisyondan da büyük bir sürat
le geçmiştir. Arkadaşlarını buraya geldiler, bel
ki de aceleye gelmiş olmasının neticesi olarak, bu 
kanunun birçok hatalarını burada söylediler; fa
kat şimdiye kadar kimsenin dokunmadığı bir ha
taya dokunabilmemiz için lütfen bu önergeyi ka
bul etmeyin. Bu önergeyi kabul etmeyin ki, bu
rada biz nasıl bir tarihî hataya düşüldüğünü, bu 
memlekette 158 tane halen tatbik edilen kanu
nun altında imzası bulunan Millî Birlik Komi-

I t esinin inkârını dile getirelim. 

I Bu önergeyi kabul etmeyin ele, yine ta Cum
huriyetin kuruluşundan bugüne kadar bütün ya
sama faaliyetlerinde bulunan kimseleri içine al
dığı halde, 158 tane kanunun altında imzası bu-

I lunan Kurucu Meclisi hesaba kalmayıp, sırf Ku
rucu Meclis içerisindeki Millî Birlik Komitesi ha
riç tutulsun diye, Temsilciler Meclisi tabirinin 
kullanılışını izah edelim. 

Yine bu önergeyi kabul etmeyin de, bu ka
nunun altında yatan zihniyeti esaslı şekilde teş
rih edelim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşul
du. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kifayet önergesi 
kabul edilmiştir. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
bu kanun malul çıkıyor; Temsilciler Meclisinin 
yalnız basma yasama yetkisi yoktur. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sizin Gruptaki ar
kadaşınıza sorun, bu kanunda onun da imzası 

I var. 
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BAŞKAN — Rica ederim, efendim, müdahale 
etmeyiniz. 

SEZAÎ O'KAN (Tabiî Üye) — Temsilciler 
Meclisinin yasama yetkisi yoktur, bu kanun 
malul çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın O'Kan, müsaade ediniz 
'efendim, kanunu bendeniz çıkarmıyorum, kanu
nu Yüksek Heyet çıkarıyor. Netice Yüksek 
Heyetin reyleriyle belli oluyor. O bakımdan mü
dahale etmemenizi rica edeyim. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Milletin hu
zurunda utanıyorum. 

BAŞKAN — Utanıyorsanız, onu siz bilirsi
niz, 'ben. bilemem efendim. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Size de ait ol
ması lazımdır, cümlenize de ait olması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim; 
yani Heyeti Umumiyenin kabul ettiği bir şeye 
itiraz hakkınız yoktur. Ancak oyunuzu kulla
nırsınız efendim. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Temsilciler Meclisinin yasama yetkisi yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen gürültü etmeyin efendim. 
Rica ediyorum. 

İSKENDER CENAP EG-E (Aydın) — Bir 
önerge verirsiniz, düzeltilir beyefendi. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 

DOĞAN BARÜTOUOĞLU (Manisa) — Acık 
oy teklifimiz var. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ederim, bir 
dakikanızı rica edeyim; açık oylama teklifi 1 nci 
madde üzerinde değil, kanunun tümü üzerinde
dir. Önergenizdeki ifade budur. Kanunun tümü 
oylanacağı zaman açık oylama yapacağım. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bıı kanun hükümleri yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenleri. Kabul etmeyenler?.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerim Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Sayın İskender Cenap Ege 
lehte, Sayın Celâl Ertuğ aleyhte söz istemişler
dir. Önce lehte konuşmak üzere Sayın İskender 
Cenap Ege, buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP ECE (Aydın) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde müzakeresini yapmış olduğumuz 
kanun teklifi, benim görüşüme göre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi eski üyeleri ve Kurucu 
Meclis üyelerini ihtiva eden bir tekliftir. Bu 
teklif üzerinde konuşma yapan arkadaşlarımı 
dikkatle dinledim. Teklifin lehinde ve aleyhin
de konuşmalar yapıldı. Yalnız, ben bu teklifte 
büyük bir hüsnüniyet göıinekte idim ve yine 
de Ibu görüşümü muhafaza ediyorum. Bunun se
beplerinin başında, bir defa bu teklif iki Mecli
sin de, hem Büyük Millet Meclisinin, hem de 
Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüklerinde madde 
haline (gelmiş hükmün kanun haline 'getirilme
sinden başka bir şey değildir; yani her iki Mec
lis de bu hususu daha önceden kabul etmiş du
rumdadırlar. O bakımdan, şimdi bu tüzüklerin 
kabul ettiği ve tüzüklerin sadece Parlamento 
içerisinde yürürlüğü bulunduğu, Parlamento 
dışında geçerliliği mevzubahis olmadığı bir ko
nuda, bu hakların Parlamento 'dışında da geçer 
hale "getirilmesi için tüzük maddeleri bir ka
nun teklifi haline getirilmiştir. 

Tüzük maddesine o kadar bağlı kalınmış
tır ki, bazı arkadaşlarımın 1 nci maddenin, ilk 
bakışta biraz vuzuhtan uzak gilbi görünen terti
bi dahi tüzük maddelerine; yani Cumhuriyet 
iSenato'sunun 164 ,ncü maddesiyle Millet Mec
lisinin 143 ncü maddesine mutabakat hâsıl et
mek, 'onlara uygun hale getirilmek istendiğin
den bu hal doğmuştur. O bakımdan, madde ilk 
okunuşunda adeta 13 . 12 . 1960 tarihinden son
raya intikal etmiyor da, ondan beri tarafa doğ
ru bu kanun tatbik edilir şeklinde bir anlayış 
yanlışlığını dahi ortaya koyabiliyor. Aslında, dik
kat edildiği zaman görülür ki, Türkiye Cumhu
riyetinin Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan 
bu yana bütün üyeleri kapsamaktadır. Bu bakım-
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'dan ıbu yönden kanun teklifinin gayet olumlu 
ve yerinde olduğuna inanıyorum. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, burada bir 
maddî imkânı düşünmekten çok, bu manevî bir 
değerdir; yani Türkiye Büyük Millet Meclisin
de hangi tarihte olursa olsun vazife görmüş olan 
kişiler, 'bu Meclislerden ayrıldıktan sonra bir 
hüviyet taşıyacaklar, o hüviyeti ibraz edebilme
min vermiş olduğu manevî değeri kendilerinde 
götreceklendir ve görmeleri de haklarıdır. 'Bunu, 
Ibir nevi telefonda ueuz tarife, trende şu, tay
yarede hu diye düşünmenin bence çok sonradan 
gelecek meseleler olması gerekir. Aslında Tür
kiye'de mühim olan mesele, politikayı bir mes
lek haline getirme mevzuudur. Politika 'birta
kım tesadüflerin eseri olmamalı; politikacı tesa
düflerin eseri insan halinden çıkıp, memleketin 
kaderinde söz sahibi olacak bir mesleğin sahibi 
haline (getirilmelidir. 

. İster Millet Meclisine, ister Cumhuriyet (Se
natosuna gelen kişi, (burada bir devre, iki devre 
çalıştıktan sonra ayrılsa dahi, o kişinin politi
kayla tamamen alâkasını kesmemesi gerekir. 
Bu, memleket balbında, memleket için faydalı 
olan bir husustur. Bunun da hasında elbette, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan 
(bazı hakların kendilerine tanınması, kendilerine 
verilmesi gerekir. Onun için, Iben ibu meselede 
Ibir nevi menfaat mevzuuydu; efendim şu veya 
'bu tarifeden istifade edeyim meselesini çok uzak
ta ıçok ötede görüyorum. Asıl mühim olan şey; bu 
Meclislere vazife görmüş insanlara manevî bir kıy
met verilmesidir. Budan dolayıdır ki, yanlış an
laşmalara sehelbiyet verir 'düşüncesiyle, bir ar
kadaşımızın haklı olarak itirazı dahi hur adan 
(gelmektedir; yoksa ıbu ikamın teklifinin (getirmiş 
olduğu maddî imkânlardan değil. Bu bakımdan 
hunu höyle tashih ettikten sonra, 'bir noktayı 
da ifade etmek isterim. 

Muhterem ıbir arkadaşımız dediler ki; «Ben 
metin kanunlaşsa dahi, bazı kurumlar pekâlâ Ibu 
kanundan sonra dahi eski milletvekilleri ve sena
törlere gerekli işlemi yapmayabilirler; yani ha
len milletvekili ve senatör olanlara yaptıkları 
muameleyi yapmayabilirler.» Bu imkânsız bir 
şey. Çünkü, kanun kanundur 've Millet Meclisi 
üyeleriyle, senatörlerle eşit hak tanıdığı kişiler 
hakkında o kuruluşların yönetim kurulları da 
gereken kararları almak mecburiyetindedirler. 
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Çünkü, hir kanunla (karşı karşıya geleceklerdir. 
Bu bakımdan ben, Ibu kanun «teklifini büyük 

bir hüsnüniyetle getirilmiş, Parlamentoya büyük 
hir saygının eseri olaraik (görüyorum. Parlamen
to içinde çalışan kişilerin, Parlamentodan ayrıl
dıktan sonra en büyük manevî desteği, dayana
ğı olacak, ceplerinde bir hüviyetleri bulunacak 
ve kendilerine hir eski parlamenter olarak say
gı gösterilmesini temin edeceği hususunu öne 
alarak çok ehemmiyet veriyorum, çok onore bir 
teklif olduğuna ve kanunlaşmasının da memle
ketimiz için faydalı olacağına inanıyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — (Sayın Ertuğ, aleyhte. 
ÖELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 
Kanımca, bu kanuna 'büyük bir önemle eğil

memiz ve titizliğimizi göstermemiz gerekmekte
dir. Çünkü, öyle sanıyorum ki; bu kanun tek
lifi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma şe
refine bir parça gölge düşürecek bir nitelik ta
şımaktadır. Diğer arkadaşlarımın anlayışının tam, 
tersine bendeki kanaat budur. 

Şimdi muhterem senatörler, iSaym Ege arka
daşım buyuruyorlar ki, «Bu kanun tren, tayya
reden yararlanma manasını değil de, eski Parla
mento üyelerine manevî birtakım değerler ka
zandırmaktadır.» Sayın Ege arkadaşımın hüs
nüniyetine yürekten inanıyorum; ama bunlar 
kanun metninde mevcut. Bakınız 2 ııci sayfada 
diyor ki; «Teklifin düzenleme sahası tedavi, ba
kım, seyahat, telekonıinikasyon araçlarından ve 
diplomatik pasaport haklarından istifade olup...» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu haklar par
lamentere niçin tanınmıştır 1. Telefon ücretinin 
tenzilâtlı oluşu, trenlerde, tayyarelereleki ko
laylık parlamenterin temsilî görevini yaparken 
birtakım kolaylıklara sahip olmasından dolayı
dır; yani parlamenter seçim sahasıyle veya Par
lamento çalışmasıyle ilgili telefon muha-bereleri-
ni çok yapacağı için ona bir hak tanınmıştır. 

Şimdi, bu haklar öyle birtakım haklardır ki, 
Parlamentonun; daha doğrusu bu kanunun ira
desinin dışında birtakım müesseselere taallûk et
mektedir. «Telefon (hakkından, telekonıinikas
yon kolaylıklarından yararlansın.» diyorsunuz... 
Bunu temin eden hu kanun olamaz ki... Bunun 
dışında Telefon idaresi veya Denizyolları İdaresi 
bir karar almış; bu kararı arkadaşlarım dile ge-
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tirdiler. Nitekim, İstanbul Belediyesi de aldığı 
bir kararla bütün vasıtalarda ücretsiz seyahat 
hakkı tanımıştı; bıı kararı kaldırdılar ve bu hak 
ortadan kalktı. Yarın bu hak kalktığı zaman 
bu kanun muaallâkta kalacak bir kanun olu
yor. 

Ayrıca, bendenizi duygusal yönden rahatsız 
eden başka bir husus daha var : Bir imtiyaz 
tanımak istiyoruz; niçin 1. Yani parlamenterlik 
de, eski Parlamento üyesi olmak da bir şeref
tir; şereflerin en büyüğüdür, ama bir imtiyaz 
sağlanması için bir sebep olmamalıdır. Eskiden 
Parlamento üyesi olmuş kimselere de bu imti
yazla bir ayırım yapıyoruz. 

Şimdi tasavvur buyurunuz; bilhassa tedavi 
meselesini misal olarak ele almak istiyorum. Tah
minlere göre binlerce eski Parlamento üyesi ve 
•ailesi mevcuttur, bunların tedavi giderlerinin 
bugünkü değerle ortalama 100 milyon lira civa
rında olacağı hesaplanmıştır. 

Eski parlamento üyeleri veya aileleri Türki
ye Büyük 'Millet Meclisi doktorlarına veya sıh
hî imkânlarına müracaat ettikleri zaman, evvel
emirde bugünkü Parlamento üyeleri birinci de
recede. bir muamele görecektir, eski üyeler veya 
onların aileleri biraz küçümsenecek veyahutta 
istihfafla karşılanabileceklerdir. Bunları, durup 
dururken niçin rahatsız edelim?.. 

Sonra, pasaport diyoruz... Bir parlamentere 
diplomatik pasaport hakkı tanınmış, bugün Pasa
port Kanunu değişmiştir. Herkesin barem dere
cesine göre, emekli de olsa, 1 nci derecede de 
olsa, -i neü derecede de olsa pasaportlarının ne 
şekilde verileceği tespit edilmiştir. Binaenaleyh, 
bir milletvekili veya bir.senatör, yeniden seçil
mediği takdirde, yine o, şereflerin en büyüğü
ne nail olmuş vatandaş olmuştur. Ayrıca, buna 
nail olma hakkının üzerine bir de imtiyaz tanı
mak, bence diplomatik düşüncelere ters düşü
yor. Bu kanun, sanki biz burada oturmuşuz da 
kendi geleceğimizi düşünüyor ve onu teminat al
tına almak, birtakım hakları garanti etmek is
tiyormuşuz gibi bir intiba bırakacaktır. Çok 
dikkatli olmamız lâzım sayın parlamenter arka
daşlarım. 

Biliyorsunuz, otomobillere hususî bir plaka 
konması için vaktiyle, gruplara bir teklif gel
mişti. O zamanlar ben şahsen karşı çıktım; mil
letvekillerinin, senatörlerin imtiyazlı bir görü
nüm içerisinde halkın içinde dolaşması demokra
si fikrini zayıflatır. 

Onun için ben bu kanunun aleyhindeyim, bu 
kanuna rey vermezsek daha kazançlı olacağımız 
düşüne esindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir açık oy önergesi var, tak

dim, ediyorum,. 
-Sayın Başkanlığa. 

358 S. Sayısındaki müzalkere edilmekte olan 
kanunun ad okunmak suretiyle açık oya sunul
masını arz ve talep ederiz. 

İstanbul Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Halil Goral 
Tokait 

Zihni Betil 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Çanakkale 

İmadettin Elmas 
Mardin 

Mehmet Ali Arikan 
İstanbul 

Rahmi Erdeni 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 
BAŞKAN — Önerge gerekli imzayı taşımak

tadır, ad okunmak suretiyle açık oylama yapı
lacaktır. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acardan başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — İsmi .okunduğu zaman salonda 
bulunmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

e siki üyeleri hakkında kanun teklifinin açık oy
lamasına 84 sayın üye iştirak etmiş; 57 kabul, 
24 ret, 3 çekinser, bir ide Başkan 85 oy çıkmış
tır. 

Nisap bulunmadığı cihetle 30.5.1974 Perşem
be günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 17,03) 

^ • • l * " 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZİLİ SORULAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Osman Salihoğlu'nun, Sakarya ıslahı projesine 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam Cahit Kayra'mn yazıh cevabı. (7/206) 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 mci 

maddesi gereğince Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından aşağıdaki sorumun yazılı 
olarak cevaplandırılmasının teminini saygıla
rımla rica ederim. 

iSakarya Senatörü 
Osman 'Saliboğlu 

Soru : 1. Sakarya'nın Gökeeören bataklığı
nın kurutulması zumnında kuşaklama kanalı 
inşaatı 'bugüne kadar çeşitli nedenlerle yapıla
mamıştır. Bu yüzden her yıl binlerce ıdönüm 
arazi su artında kalarak milyonlarca lira ımüs-
tahısıil tarafından zarar edilmektedir. DSİ Ge
nel Müdürlüğü Uımumî Münasebetler Müşavirli
ği 7.5.1973 tarih ve 012-153 sayılı ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından bana ya
zılan yazıda bu mevzuda proje çalışmalarının 
yapıldığı ve ayrıca inşaat çalışmaları hakkın
da da ileride bilgi verileceği bildirilmişti. 1974 
yapım programıma bu işin alınıp alınmayacağı
nın bildirilmesi; 

Soru : 2. Adapazarı merkez ilçe Değimi em-
ıdere adı ile im a ruf derenin her yıl taşkın za
manımda Değirmendere köyünü tehdit etmek
tedir. öteden beri DSİ tarafından geçici 
tedbirlerle önlenmeye çalışılan bu derenin ya
tak darlığı sebebiyle ve ayrıca dere üzerinde 
orta ayakları bulunan köprünün feyezan za
manlarında baraj vazifesini görerek köy için 
hayatî ehemmiyet kespetmelktedir. Buna ne 
•tedbir düşünülmektedir. 1974 programında bu
lunup 'bulunmadığını öğrenmek istiyorum. 

Soru : 3. Aşağı Sakarya ıslahı projesi yıl
lardan beri söylenmekte olup bugüne kadar bu 
ımevzuda hiçbir çalışma tespit 'edilmemiştir. 
Halbuki Sakarya Ovasının bütün yan dereleri
min ıslaihı ve •tanzimimin Sakarya ıslah projesi
ne bağlı olduğu malûmlarıdır. Bu mevzuda ba
kanlıkların düşüncesini öğrenmek istiyorum; 

iSoru : 4. Sakarya'nın Karasu ilçesine bağ
lı Darıçayırı tankın deresinin ıslah projesi ya

pılmış olduğu halde bugüne kadar uygulamaya 
geçilmem iştir. Bunun sebebi ile birlikte 1974 
programına alınıp alınmayacağının bildirilmesi. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052 - 3/720 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Sa
karya Üyesi Sayın Osman Salihoğ
lu'nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı'na 
İlgi : 28 . 3 . 1974 güm ve 3168 - 1955 - 7/206 

sayılı yazıları, 
Cumhuriyet Sematosu Sakarya Üyesi Sayım 

Osman :Salihoğlu'nuıı «İSakarya Islahı Projesi» 
ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Sayın Osman Salihoğlu'nun «Sakarya 

Islahı Projesi» lile ilgili yazılı 
soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 1 — Sakarya'nın Gökçeörcn bataklı
ğının kurutulması zımnında kuşkulama kanalı 
inşaatı bugüne kadar çeşitli nedenlerle yapıla
mamıştır. Bu yüzden her yıl binlerce dönüm 
arazi su altında kalarak milyonlarca lira müs
tahsil tarafından zarar edilmektedir. DSİ Genel 
Müdürlüğü Umumî Münasebetler Müşavirliği 
7 . 5 . 1973 tarih ve 0.12 - 153 sayılı ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından bana ya
zılan yazıda bu mevzuda proje çalışmalarının 
yapıldığı ve ayrıca inşaat çalışmaları hakkında 
da ileride bilgi verileceği bildirilmişti. 1974 ya
pım programına bu işin alınıp alınmayacağının 
bildirilmesi; 

Cevap : 1 — Sakarya Gökçeörcn bataklığı
nın kurutulması ile ilgili kuşaklama ve ana tah
liye kanalları daha önceki senelerde Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü'nce ikmâl edilerek ku
rutma işlemi projesine göre tekemmül ettiril
miştir. 
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Ancak Çarksuyu ile Gökçeören tahliye ka
nalının birleştiği noktada Çakar suyunun feye
zan zamanlarında meydana gelen kabarma, ba
taklık içinde, alçak yerlere kadar tesirini gös
termekte ve dolayısiyle bu kısımlar ziraat yö
nünden problem yaratmakta idi. Yapılan çalış
malarda bu kabarmayı bertaraf etmek için bir
leşim noktasının daha mansaba alınmasının eko
nomik olmıyacağı tespit edilmiştir. Bununla be
raber bataklık içindeki alçak noktalara doğru 
uzatılan ve 1973 yılında inşa edilen kanal vası-
tasiyle problem nisbeten halledilmiştir. 

Soru : 2 — Adapazarı Merkez İlçe Değir-
mendere adı ile maruf derenin her yıl taşkın za
manında Değirmendere Köyünü tehdit etmek
tedir. Öteden beri DSİ tarafından geçici tedbir
lerle önlenmeğe çalışılan bu derenin yatak dar
lığı sebebiyle ve ayrıca dere üzerinde orta ayak
ları bulunan köprünün feyezan zamanlarında ba
raj vazifesi görerek köy için hayatî ehemmiyet 
kespetmektedir. Buna ne tedbir düşünülmek
tedir. 1974 Programında bulunup bulunmadığı
nı öğrenmek istiyorum. 

Cevap : 2 — Sakarya - Merkez - Değirmende
re köyü ve arazisinin taşkından korunması «Sa
karya - Merkez - Çaybaşı - Yeniköy ve Değir
mendere köyleri ve arazilerinin Topsalar ve 
Değirmendere dereleri taşkınlarından korunma-
ısı» konusu içerisinde etüt edilmiş olup, inşaat 
namzet taşkın koruma işleri arasındaki Öncelik 
sırasına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak DSİ 
Genel Müdürlüğü'nün ileriki yıllar programla
rına teklif edilebilecektir. 

Soru : 3 — Aşağı Sakarya ıslahı projesi yıl
lardan beri söylemekte olup bugüne kadar bu 
mevzuda hiçbir çalışma tespit edilememiştir. 
Halbuki Sakarya Ovasının bütün yan dereleri
nin ıslahı ve tanziminin Sakarya ıslah projesine 
bağlı olduğu malumlarıdır. Bu mevzuda Bakan
lıkların düşüncesini öğrenmek istiyordum; 

Cevap : 3 — Aşağı Sakarya 1 nci merhale 
projesi; Gökçeören bataklığı kurutulması, Sa
karya nehri mansap kısmı İslahı, Dinsiz Mudur
nu İslahı ve Süleymaniye bataklığı kurutulma
sı, Çarksuyu, Kanlıcay ve Darıçayır İslahı üni
telerini ihtiva eden toplam 81.6 milyon TL. ya
tırım bedelli bir projedir. 

Söz konusu proje için 1973 yılı sonuna ka
dar 38.3 milyon TL. har.canmış, 1974 yılı bütçe-
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sinden 11.9 milyon TL. ödenek tefrik edilmiş 
ve proje 1977 yılılnda. ikmâl edilecek şekilde 
programlanmıştır. 

Soru : 4 — Sakarya'nın Karasu ilçesine bağ
lı Dançayırı tankın deresinin ıslah projesi ya
pılmış olduğu halde bugüne kadar uygulamaya 
geçilmemiştir. Bunun sebebi ile birlikte 1974 
programına alınıp alınmayacağının bildirilmesi. 

Cevap : 4 — Sakarya - Karasu - Darıçayır de
resi ıslahı işi'nin Sakarya projesi içinde ele alın
ması öngörülmüş olup, bu projenin içerisinde 
feyazanları önleme bakımından büyük önemi ta
şıyan Darıçayır sel kapanı 1974 yılında ihale 
edilecektir. 

Bilginize arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu -Gaziantep Üyesi 
İbrahim Tevfik Kutlar9in, Gazianteplin televizyon 
yayınlarından yararlanması hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair soru önergesi ve Başba
kan Bülent Ecevit'in yazdı cevabı. (7/215) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut 
buyurulmasını derin saygılarımla arz ederim. 

11 . 4 . 1974 
Gaziantep Senatörü 

İbrahim Tevfik Kutlar 

Soru : Gaziantep Televizyon binası inşaatı 
gecen yıl sonunda tamamlanmış bulunmaktadır. 
Ancak yayma geçilebilmesi için lüzumlu cihazla
rın monte edilmiş olması lâzımdır. Şimdiye ka
dar cihazlar gelmediği için bina muattal bir du
rumda kaderine terkolunmuştur. 

Gaziantcp'in televizyon yayınlarından yarar
lanmasını teminen ne gibi tedbirler alınmış ve 
alınması düşünülmektedir, yayın hangi tarihte 
başlayacaktır1? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-387/2777 9 . 5 . 1974 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 13 . 4 . 1974 tarihli ve 7/215-3355-2023 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi İbra
him Tevfik Kutların, Gaziantep'in televizyon 
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yayınlarından yararlanması hususunda ne gibi ! 
tedbirler alındığına ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim,. 
Başbakan 

Bülent Ecevit 

C. Senatosu Gaziantep Üyesi İbrahim T evlik 
Kutlar'm Gaziantep'in Televizyon yayınlarından 
yararlanması hususunda ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

TRT Genel Müdürlüğünden alman bilgiden; 
—• Gaziantep televizyon binasının kaba inşa

atının bitmiş olduğu, 
— Kış nedeniyle duran inşaatın yeniden baş

ladığı ve bu inşaat mevsiminde bitirileceği, 

—• Enerji nakil hattı inşaatı tamamlanmış 
olmakla beraber vericideki trafo binası tamam
lanmadığından trafonun yerine konulmadığı, 

— Televizyon verici cihazının «Siemens» fab
rikasında imal edilmekte olduğu, 

— Gaziantep'in televizyon yayınlarından bir 
an önce faydalanmasını sağlamak amacı ile bir 
Fransız firmasına ihale edilmiş olan 100 Watt-
lık transpozer teçhizatı yurda gelince bunlardan 
birinin yapılmakta olan Gaziantep verici binası
na monte edilerek Adana'dan yapılan televizyon 
yayınlarının Gaziantep'ten de izlenmesinin müm
kün olacağı, 

—• Yalnız 100 Wattlık 'cihazların fabrika ka
bullerinde meydana gelen bir problemin henüz 
düzeltilmemiş olduğu, problem halledildikten 
sonra cihazların .sevkedilebileceği, 

— Verici bina inşaatı ikmal edilince verici ci
hazının montajına başlanacağı, 
anlaşılmıştır. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
meselelere dair soru önergesi ve Başbakan Bü
lent Ecevit'in yazılı cevabı. (7/223) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığı 1974 Malî Yılı Bütçesinin 

T. B. M. M. Bütçe ve Plan Karma Komisyonun
daki müzakeresi sırasında Sayın Dışişleri Ba- j 
kanma tevcih ettiğim ve Sayın Bakan tarafın
dan Sayın Barbakan tarafından cevaplandırıl
masının daha doğru olacağı beyan ve ifade olu- I 
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nan aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sut buyurulmsmı derin saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 
Sorular : 
1. — Sayın Başbakan, C. H. P. Genel Sekre

teri bulundukları ve Phantom uçaklarının mu
bayaa edilmesine karar verildiği tarihlerde : Yu
nanistan ile silâhsızlanma konusunda bir anlaş
maya gidilmesini ve her iki ülkenin bu konuda 
sarfedecekleri paraları ekonomik kalkınmaları
na dönüştürecek bir politikaya yöneltmeleri ge
rektiğine dair bir beyanatta bulunmuşlardı. iSa-
ym Başbakanın bu beyanlarına göre; 

a) Sayın Hükümet Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki meselelerin anlaşmalarla halledilebi
leceğine inanıyor mu? 

b) İnanıyorsa, bu husustaki karşılıklı te
şebbüsler nasıl olmalıdır? 

2. — Yunanistan devamlı olarak Phantom, fü-
zeli tank, deniz araçları ve çeşitli diğer modern 
araç ve gereçler mubayaa ettiğine göre Hükü
metimiz bir anlaşma ile silâhlanmadan sarfına
zar olunarak, bu sektöre ayrılacak paraların kal
kınmaya harcanmasına taraftar mıdır? Bu husus
taki çabalan nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 5 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-324/28015 L' 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 5 . 1974 tarihli ve 7/2,23-3515-2066 

sayılı yazınız. 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelere 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygıylo arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köfcer'in, Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki meselelere iliş

kin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
1. — a) Türk Hükümetlerinin tutumu, öte

den beri, uluslararasmdaki meselelerin veya 
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komşularımızla aramızda meseleler çıkarsa onla
rın, görüşüp anlaşarak barışçı yollardan çözül
mesi yönündedir. 

b) Hükümetimiz, Yunanistan'la aramızdaki 
bazı meselelerin görüşülerek çözülmesi yollarını 
araştırmağa hazır olduğunu Yunanistan'a bil
dirmiştir. Fakat bugüne kadar cevap alamamış
tır. Ancak Yunanistan'ın bu davranışı nedeniy
le görüşmelerin yapılmaması, Türkiye'nin meş
ru haklarım kullanmasını ertelemesi için bir ne
den. sayılamaz. 

2. — Bizim dileğimiz bölgemizde, komşu ül
keler, hele müttefik ülkeler arasında birbirine 
karşı silâhlanma yarışı olmaması, tam bir güven
lik ve barış ortamı oluşarak bütün bölge ülke
lerinin, kaynaklarını, kalkınma yolunda kullan
ma olanağı bulmalarıdır. Böyle bir ortanı oluş
madıkça, Türkiye elbette ulusal güvenliği için 
gerekli bütün tedbirleri almaktadır ve alacak
tır. 

Bülent Eccvit . 
Başbakan 

4. — Cumhuriyet Senatosu Acîana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Heybeliada'da «Değirmen 
Burnu» adiyle maruf turistik mesire yerine dair 
soru önergesi ve Orman Bakam Ahmet Şener'in 
yazılı cevabı. (7/224) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı hususların Sayın Orman 

Bakanı ve Sayın İçişleri Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına tavassut buyur
manızı saygı ile rica ederim. 

1. — İstanbul'da Heybeliada'da Maliye hazi
nesine ve Onmana ait bulunan ve Heybeliada'-
nın yegane turistik mesire yeri olan, bütün va
tandaşların istifade ettikleri (Değirmen Burnu) 
adiyle anılan mıntıka 10 günden beri bir kulüp 
tarafından etrafı dikenli telle çevrilerek ve nö
betçi konulmak sureti ile işgal edilmiştir. 

2. — Adalıların ve İstanbullu vatandaşların 
ücretsiz olarak çoluk çocuğu ve ailesi ile isti
fade etmekte olduğu bu yerde nihayet çok ufak 
bir grup tarafından kanunsuz ve tamamen em
rivaki ile elinden alınmaktadır. 

Halkın menfaati ve istifadesi için tapulu sa
hillerin dahi kamulaştırıldığı bir dönemde geniş 
bir vatandaş kitlesinin faydalandığı bu amme

ye ait yer çok küçük bir grup tarafından kanun 
dışı bir davranışla işgal edilmiştir. 

3. — Bu durum başta mahallî mülki âmir 
Adalar Kaymakamı Hasan Kafagile defaatle 
vatandaşlarımız tarafından duyurulmuşsa da 
idare amiri bu gasp olayına tamamen seyirci 
kalmış ve hatta yardımcı olmuştur. 

A) Amme mülküne yapılan bu tecavüz
den hükümetin haberi var mıdır? 

B) Mülki amir ne sebeple halkın şikâyet ve 
ihbarını değerlendirmemiş ve devletin en az 10' 
milyon değerindeki malının işgaline seyirci kal
mıştır. 

C) Bu usulsüz kanunsuz işlemi kendilerine 
ihbar yapıldığı halde önlemeyen hatta yardım 
eden idareciler ve mesul şahıslar hakkında ne 
gibi işlem yapılmıştır? 

Nuri Âdemoğlu 
Adana Senatörü 

T. e, 
Orman Bakanlığı 16 . 5 . 1974 

Sayı : 01.1111 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 5 . 1974 tarih ve 2062 - 3509/7 - 224 

sayılı Y. C. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 

Nuri Âclemoğlu'nun Heybeliada Değirmenbur-
mı adiyle maruf turistik mesireye ait yazılı soru 
önergesi cevabı 3 nüsha olarak ilişikte takdim 
olunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Şener 

Orman Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 
Âdemoğlu'nun, Heybeliada Değirmenburnu tu

ristik mesiresine dair yazılı soru önergesi 
cevabı 

Heybeliada'da Değirin cuburunu adiyle ma
ruf turistik mesirenin bir klüp tarafından işgali 
konusu mahallen tetkik ettirilmiştir. 

Heybeliada'da. bahsi geçen Değirmenburunu 
mevkiinin 2 000 m2, lik kısmının, Heybeliada 
gençlerinin spor yapmaları maksadiyle Yelken 
Klübünce telefon teliyle çevrildiği, ancak Ada
lar Orman Bölge Şefliğiııce hadiseye muttali 
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•olunması üzerine, 28 .4 .1974 günü durum tevsik 
edilerek gereken müdahalenin yapıldığı ve Yel
ken Klübü tarafından tel çitin 7 . 5 . 1974 tari
hinde kaldırıldığı; 

Adı geçen sahanın, kesinleşmiş orman tah-
*didi hudutları içerisinde bulunduğu ve 6831 sa-

»« • * • 
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yılı Yasanın 1 nci maddesine göre Devlet or
manı sayılan yerlerden olduğu anlaşılmıştır. 

Bilginize arz ederim. 
10 . 5 . 1974 

Ahmet Şener 
Orman Bakanı 

w • • 
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T. B. M. M. eski üyeleri hakkında Kanun teklifine verilen oyların sonucu (S. S. 358) 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 57 
Reddedenler : 24 

Çekinserler : :> 
Oyo katılmayanlar : 96 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğ-lu 
Ah met Ka r a yiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Koker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şer af ettin Pak er 

AYDIN 
Ali Celal ettiıı Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 

ÇANKİRİ 
Gürhan Titrek 

TABİÎ ÜYELER 
Snphi Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 

ANKARA 
Turgut Cebe 
.Mahmut Vural 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR, 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeceu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkel â m oğlu 
KAHRAMAN M AR AŞ 
Adn a n Ka ra!kü çü k 

KARS 
Yusuf Ziva Avrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet üzmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral. Kara osmanoğlu 

MUĞLA 
İl ya s Kara öz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 

ORDU 
Sclâhattin Acar 

AYDIN 
Halil Goral 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ELÂZIĞ 
Celal E-rtuğ 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Solmaz Belüi 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı E sat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz: 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğru 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Refet Rendeei 

TRABZON 
Ali Satir Ağanoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik At a yurt 

VAN 
Ferid Mefen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELERT 
Fethi Çefikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvene 
Mehmet İzmeu 
Naiım Talü 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankara 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Giiıat Alpan 
SeTâhattin Babüroğiu 
Bahrive Üeok 
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[Çckinserler] 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sun av 

ADANA 
3 Fıılka d der Öztekiıı 

[Oya katılmayanlar] 

SİYAS 
Âdil Altay 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaıuıllah Oolcbi 
Yelıbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
(İ. Â) 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karaveli oğlu 
Sezai U7Kaıı 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuııekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

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

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAR AİT İŞAR 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTYİN 
Reeai Kocaman. 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Cemal ettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Orta e 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM. 
M. Şevket Özletin 
Safa Yale.uk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaea 
(i. A) 

DİYARBAKIR 
S el âlı a 11 in 0 i z i • e 1 i o ğ 1 u 
(B.) 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen el i 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Saki]) Hatun oğlu 
Hilmi Nal ban tuğlu 

G-AZIANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abba's Ci'lâra 

HATAY 
Mustafa D el iv eli 
Kemal Kılı e oğlu 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Ariburuıı 
(Başkan) 
Fikret Gün doğan 
Ahmet Vefa Poyraz 
K Al IRAMAN M AR AŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret 'Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeıı 

KOCAELİ. 
Hikmet İşm-en 
LCıtfi Tokoğhı 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Osman Al bayrak 

MALATYA 
Hamdı özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Hal dun Meııteşeoğlu 

MUŞ 
"Lsımail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Böldü- Sıtîkı Bakkal 
Şevket Köıksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİYAS 
Nurettin ErtüıJk 
Kâzını Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet. Aykan 
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TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Vıefli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SECÎLEN ÜYELER 
Özer Derbil 

Ankara 
istanbul 
Konya 

[Açık üyelikler] 

Tunceli 

Yekûn 

Faruk Gürler 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

62 NCİ (BİRLEŞİM 

28 .5 .1974 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet (Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in Yunanistan'da Ibulunan Türk 
.azınlığı ile Türkiye'de Ibulunan Rum azınlığına 
.dair Diskleri Balkanından sözlü sorusu (6/567) 

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

3. — Cumhuriyet •Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaPm 30 Ocak 1972 tarihli Anlkara 
Bayram Gazetesinde .neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

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

5. — Cumlhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, haşlhaş ekiminin yasak
lanmasına dair Başjbakandan sözlü sorusu 
(•6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'm, hâkimlerin görevi erinden 
'başka herhangi 'bir görev yapıp yapamayacağı
na ıdair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

7. — Cumlhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm Itoprak kayması sonucu afete 
.manız 'kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

8. — Cumhuriyet /Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nim, Türkiye İş Bankası 
Anionim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü isıorüsu '(''6/3I)' 

9. — Ouimhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip iMirkelâlmoğlu'nun, ıHilMetin kaldırılışının 
-50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 
ibasitırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair. Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

10. — Cumhuriyet 'Senatosu Ta'biî Üyesi Ah
met Yıldız'm, ımabJkeime tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere 'dair Başbakandan sözlü Su
nusu ('6/26) 

11. — 'Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, İzmir'de vulkulbulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Balkanından sözlü so
rusu (6/27)1 

12. — Cumlhuriyet ISenatosu Kontenjan Üye
si Feitihi Çelİkbaş'm, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü Sorusu (6/33) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi 
Hüseyin (Mürk'ün, A. E. G. Telefunken Şirke
tiyle yapılan ısözleşjmeye dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu. ('6/34) 

14. — Cumhuriyet Senatosu 'Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'ın, tütün taban fiyat politika
sına dair Başbakandan sözlü sorusu ('6/35) 

15. — Cumlhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Önerin, Tekel İdare binasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

16. — Cumlhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Anlkara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/37) 

:17. — Cumlhuriyet ISenatosu iSiiıJt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayımla
rından faydalanması Ihususunda neler düşünül
düğüne ıdair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/38) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B • TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumlhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Diikeçligilİn, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araş/tııınıası isteyen önergesi 
(10/2) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Ivötker'in, Soısyal (Sig'ortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
an a.sı isteyen önergesi (10/3) 

o. — Terfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet 'Senatosu Araştırma •Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu re elk raporu (10/33) ('Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

5. — Cumhuriyet. 'Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topal oğlu ile İstanibul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları ıkonusunda Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu .Malatya Üyesi 
Haindi Ozer'iıı, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatına dair Senato Arasitırması isteyen 
önergesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet -Meclisi Say
manlığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 
aylarına ait hesapları bakılanda Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porları. (0/9) (S. 'Sayısı : 26Ve 1 ire i ek) (Da
ğıtma tarihi : 27.2 .1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu ra
poru (5,8) (S. Sayısı : *128'ı (Dağıtma tarihi : 
13. 3 . 1974) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesiphesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14.3 . 1974) 

U. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
( 10/10.i 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nuıı. Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkelerivle ilgili işlemler hak

kında Senato Araştırması isteyen Önergesi'. 
d o / İ l ) ' 

13. — Cumhuriyet. Senatosu Kayseri Üyesi 
(Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca Seçilen üye 
Fethi Çelikbaş'ın 11 «ayılı Kanun Hükmündeki 
Kararııaimeye müsteniden TET Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair 'Senato araştırması 
ist ey en öne rgeleri (10/12) 

14. —• Cumihuriyet Senatosu Saymanlığının. 
Mart, Xisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumlhuı-iyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu ("5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 .5 .1974) 

15. — Cuımihuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu ('5/12) 
('S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

16. — Cumhuriyet ıSenatosu (Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İncelenle Komisyonu raporu (5/13) ('S. ,Sa-
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 .5 .1974) 

V 
İKİ DEFA aöRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 1İ831 sayılı Orman Kanununun 34 
neü ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine Ye 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince ''kabul olunan metni TC 
Cumhuriyet Senatosu Tarım, Orman. Köy İşleri 
ve Bütçe ve Plan (komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 2/55; C. Senatosu : 2/73) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1974) 

2. — T. B. M. M., eski üyeleri hakkında ka
nun teklifinin Millet 'Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu • raporu ("M. Meclisi : 2 /91 : 
C. Senatosu : 2/74) (İS. Sayısı : 358) (Dağıtma 
«tarihi : 1 0 . 5 . 1974): 

3. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 neu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî 'Savunma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : J /47: C. Senatosu : 1/263) (S. Sayısı : 
359) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1974) 



Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

T. B. M. M. Eski Üyeleri hakkında Kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 / 9 1 ; C. Senatosu : 2 /74) 

(Not : M. Meclisi S. Saiylsı : 29) 

31 illet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 311 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . ı5 . 1974 tarihli 70 inci Birleşiminde öncelMe (görüşülerek işarı oyla ka
bul edilen, 'T. iB. M. M. eski üyeleri hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 31 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk, Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30 . 4; 2 . 5 . 1974 tarihli 69 ve 70 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 29) 

Anayasa ive iAdailet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa <ve Adalet Komisyonu 10 . 5 . 1974 

Esas No. :\2/74 
Karar No. : 6 

Yüksıetk Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 Mayıs 1974 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işarî oyla ka
bul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 3 Mayıs 1974 tarihli ve 311 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Komisyonumuzun 7 Mayıs 1974 tariMi Birleşimi Gündemine alınmış ve bu toplantıda 
teşkil olunan Altkomisyon marifeti ile gerekli incelemelere talbi tutulmuş ve Komisyonumuzun 10 
Mayıs 1974 tarihli Birleşiminde Altkomisyon raporu gözetilmek suretiyle tetkik ve müzakere 
olunmuştur.. 

358 
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I. - Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerinin dokunulmazlık, yasama, ödenek ve 

yolluk, Genel Kurul, komisyon ve parti grupları toplantılarına girme hakları dışında kalan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine kanunlar, kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün 
haklardan yararlanmasına ilişkin, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 143 ncü maddeleri hükümleri uyarınca ve bu maddeler nedeni ile temas kurulan kamu 
kuruluşlarının teklifleri gereğince konunun kanunî bir düzenlemeye tabi tutulmasını öngörmekte
dir. 

Gerçekten, milletin ve Devletin mukadderatında birinci derecede sorumluluk yüklenmiş olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihten sonra ela yaşan
tılarını aynı sorumluluk duygu ve yükünün etkisi altında sürdürecekleri keyfiyeti karşısında gerek 
Cumhuriyet Senatoısu ve gerek Millet Meclisi İçtüzüklerinde yukarda ifade edilen hükümler yer 
almıştır. Ancak, bu İçtüzük hükümlerine düzenleme .sahaları dışında da uygulama geçerliliği ka
zandırabilmek maksadı ile kanunla düzenlemeye zorunlu bir mahiyet kazanmıştır. 

Bu zorunluluğu gözeten Komisyonumuz teklifi benimsemiş ve milletimizin ve Devletimizin mu
kadderatında birinci derecede sorumluluk yüklenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, 
üyelik sıfatlarını kaybettikten sonra da görevleri isüresince yüklendikleri sorumluluklarına yaraşır 
biçimde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürürlükte olan ve ileride konulacak - ka
nunlar - tüzükler - kararnameler - yönetmelikler - ve - ilgili kamu kuruluşlarının yetkili heyet
leri tarafından kalbul edilen ve edilecek bütün haklar - dan yararlanabilmelerinde zorunluluk 
görmüştür. 

Kuşkusuz bu düzenleme de söz konusu olan haklar, üyelerin; üyelik sıfatlarına bağlı olan 
haklar dışındaki hakları olup, ezcümle emeklilik ve terfi statüleri bunun dışındadır. Teklifin dü
zenleme sahası tedavi, ve balkım, seyahat, telekomünikasyon araçlarından ve diplomatik pasaport 
hakkından istifade olup, konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının Başbakanlık 
makamına hitaplı 31 'Ağustos 1973 tarihli ve 1773 sayılı ve 11 Ocak 1974 tarihli ve 1776 sayılı yazı
larına karşılık olan Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 22 
Ocak 1974 tarihli ve 76 - 838/471 sayılı yazıları ile ilgili Ulaştırma Bakanlığının 21 Ocak 1974 
tarihli ve 523 - 796/32 - 884 sayılı yazılarında söz konusu 3282 sayılı Kanunun 1 ııci maddesi hük
mü uyarınca Devlet Demiryollarında ücretsiz seyahat. Posta Telgraf Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu kararı uyarınca telefon ücretlerinde tenzilât, Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Yönetim Kurulu kararı uyarınca kabotaj hatlarında tenzilât, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Yönetim Kurulu kararı uyarınca yurt içi seyahatlerde tenailât ve nihayet kamu kuruluşları mari
feti ile kurulan otellerde ikamet tenzilâtı ve silâh taşıma haklarının devamı olup, daha geniş bir 
kapsamı ifade ertelemektedir. Keza bundan böyle yukarda ifadesini bulan hizmetlere yakın imkân
lara ilişkin olarak konulabilecek benzer imkânlar da bu kamsamda olacaktır. 

Komisyonumuz, işbu teklifin kanunlaşması halinde, yürürlükte bulunan bütün ilgili kanunları 
•düzenleme sahasına uygun olarak değişikliğe tabi tutacağını ve bundan böyle yine düzenleme sa
hası ile ilgili olarak konulacak bütün emsal mevzuat için de geçerli temel kuralları ihtiva edeceği 
görüşüne varmış ve bu hususun Komisyon raporunda bu açıklık içinde ifade edilmesini de karar 
altına almıştır. 

I I - Millet Meclisi metninin 1. 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da. aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 358) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üxere Yüksok Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

E. Rendeci 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Artvin 
R. Kocaman 

Cumhurbaşkanınca S. 
N. Erim 

İstanbul 
Muhalifim. 

Ü. 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. H. Esatoğlu 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. TJcuzal 

Ankara 
T. Kapaîdı 

Bursa 
§. Kayalar 

Hatay 
M. Deliveli 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Kâtip 
Malatya 

J\7. Akyurt 

Amasya 
M. Zeren 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
F. Çelikbaş 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

İstanbul 
Muhalifim 

R. Erdem 

CııMrariyet Senatosu (S. Sayısı : 358) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

T. B. M. İM. eski üyeleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 .12.1960 tarih ve 157 sa
yılı Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi 
Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 
üyeleri, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yol
luk, G-enel Kurul, komisyon ve parti grupları 
toplantılarına girme lıaklan dışında kalan ve 
T. B. M. M. üyelerine kanunlar, kararnameler ve 
yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yarar
lanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinde yer alan, kamu hizmetinden yasak
lanma veya kesin hüküm giymiş olma nedenle
riyle seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, bu 
haklardan yararlanamazlar. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

T. B. \M. M. eski üyeleri hakkında kanun teklifi 

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

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

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

\>m<i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 358) 


