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günün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle- ! 
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla- j 

i 
binin ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü ] 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak- i 
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu | 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Cumhuriyet j 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, I 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve ] 

1. — Kars Üyesi Ziya Ayrım'm; hayvancı
lık kredisi ve tevzi sistemine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma taleple
ri vardır, Sayın Ziya Ayrım hayvancılığımızın 
inkişafı için ikinci Beş Yıllık Plân gereğince 
tanzim edilen proje bedellerinin zamanında 
ödenmemesi hakkında gündem dışı söz istemiş
lerdir. Sayın Ayrım buyurun. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 
sayın senatörler, İkinci Beş Yıllık Plân gereğin
ce hayvancılığımızın kalkınması bakımından 
bâzı kredilerin açılması öngörülmüş ve bu hu
susta plânın ikinci döneminde bu yıl hayvan
cılığımızın ileri bulunduğu ve kesafet peydah 
etmiş olduğu Doğu - Anadolu bölgesinde bu 
kredilerin tatbikine başlanmıştır. Bu hususta 
bâzı aksaklıklar zuhur etmektedir, bunları arz-
€tmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem senatörler; gaye hayvancılığı
mızın inkişafı olduğuna göre, bilhassa kredinin 
esasındaki gaye hakikaten bilgi ve imkân ba-

I Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
\ 2/255) (S. Sayısı : 1272) 
| 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka-
| nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak-
j kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
j olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 

iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 

| Senatosu 2/269) (S. Sayısı : 1273) 

^ » > l > 

kımından mücehhez olan çiftçilerimizin bu kre
diler sayesinde kalkınmasıdır. Halbuki, bilhassa 
bizim bölgede bu kredilerin fazla miktarının, 
daha ziyade eskiden beri bölgede hayvancılıkta 
temayüz etmiş ve büyük mandıraları olan 
kişilere üçer, be?er yüz bin lira gibi bir 'kre
dinin aşılması doğru olmasa gerek. Bunun 
yerJn.e bu kredilerin daha ziyade küçük 
çiftçilere teşmil edilmesi, 50 ilâ 1G0 hin lira 
arasında veyahut da 25 bin lira arasında ol-
i1 a sının bölge hayvancılğının kalkınmasında da-
ba mühim rol cynıyacağı kanaatindeyim. 

ikimi bir husus muameleler yapılırken her 
nedense mahallî bankalar noksan proje tanzim 
rlnırktsdirler. Bu noksan projeler buraya geli
yor, bu işin üzerinde hakikaten çok hassasiyet
le duran merkez komitesi, yeni kurulmuş olan 
komite bu işi gayet titiz olarak, haklı olarak in
celiyor. Ve inceledikten sonra noksanlıklar se
bebiyle bu projeler geri gidiyor. Muhterem se
natörler, Konya'dan bir vatandasın buraya gelip 
işini takibetmesi 20 liranın içerisindedir. Niha-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 67 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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yet 10 lira otobüse verecek, 10 lira da dönüş 
parası. Halbuki Kars itan, Vanadan, Ağrı'dan, 
Muş'tan gelen vatandaşların iş takibetmeleri 
ucuz değildir, asgari 500 ilâ 1 000 lira arasın
dadır. Bu bakımdan benim istirhamım şudur ki, 
bankalar mahallî teşkilâtlarını eğitsinler. Pro
jelerin, hakikaten o vatandaşa kredi verilecekse 
onu tam alarak tahakkuk ettirip buraya gön
dersinler ve bu işler sürüncemede kalmasın. 

Üçüncü bir husus; bâzı ilçeler vardır ki, bun
lardan hiç proje gelmiyor. Şimdi insanın aklına 
şu geliyor; Acaba muayyen ilçelere mi, veyahut 
muayyen vilâyetlere mi bu krediler verilecek. 
Neden bu ilçelerden proje gelmiyor? Bu husus 
üzerinde de önemle durulması lâzımdır. 

Esas mühim olan konu şudur: Şimdi bu pro
jelerin bedellerinin, biliyorsunuz ki, zirai konu
lar, mevsimlik konulardır. Nihayet o mevsim içe
risinde eğer bu krediler açılırsa çiftçilerimiz on
dan bir menfaat sağlıyabilir. Aksi takdirde 
bundan bir menfaat sağlanmasının yerine zarar 
da tevlidedeMlir. Şimdi yetiştiricilik kredisi açı
lıyor, bir de besi kredisi. Muhterem arkadaşlar, 
besi kredisinden çiftçilericrnizin faydalanabilmesi 
için Nisan, Mayıs ayı içerisinde asgari bu kre
dileri ellerine geçirmesi lâzımdır, bu kredileri al
ması lâzım. Haziran ayı başladı. Bu günlerde 
bakıyoruz ki, bankalar ĝ elen vatandaşlara öde
neğimiz kalmamıştır, veremiyeceğiz. O halde 
vatandaşı fuzuli buraya getirmektense, bu pro
jeler mahallinde tatbikatsız durdurulabilir, para 
bulununcaya kadar. Şimdi paranın bulunmama-
smdaki sebep şu; ilgililer bize izah ediyorlar. 
Diyorlar ki, efendim plânlama bu hayvancılık 
için bu paraları ayırırken hangi kısma ne mik
tar verileceğini tasrih etmediği için biz bunu 
ayıramıyoruz. Plânlamanın başta bunu düşün
mesi lâzımdı. Hayvancılık sektörüne ne miktar 
kredi verecekse, bu kredileri önce tefrik etmeli 
ve ona göre vermelidir. Bu bakımdan hakikaten 
bu proje bedelleri ödenmiyecekse fuzuli proje 
tanzimine gidilmemeli ve mahalline bu hususta 
talimat vermelidir. 

Yüce Heyeti hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar). 

2. — Cumhurbaşkanınca 8. Ü. Tayfur Sok-
men'in; partilerarası siyasi husumet ve netice
leri hakkında demeci ve Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın C. H. P. si Grupu adına cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen Demok
rat Parti erkânının siyasi haklarının iadesi ko
nusunun doğurduğu politik, idari, siyasi ve as
kerî olaylar hakkında gündem dışı söz istemek
tedirler, Sayın Sökmen buyurun. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaş
larım ; partilerarası münasebetin hasmane olma
ması hususunda sarf edilen 10 senelik mesainin 
semere vermemesinin ıstırabı ile huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ilahi nimetleri si
nesinde toplamış olan güzel yurdumuz cihanın 
takdir ve hayranlıkla hâlâ yâdı tezkâr ettiği bü
yük insan essiz Atatürk'ün devri dilârasında 
birlik, huzur ve şahamet sahası bir ülke olarak 
tavsifedilirken, bugün insafsız, muhteris ve 
gayrisamimî politikacıların birbirini tutmayan 
sözü, söz ve davranışları yüzünden, ne şayanı 
tessürdür ki, huzursuz ve birliksiz bir hale gel
miştir. 

Sevgili arkadaşlarım; memleketin bu hale 
gelmemesi için ta 1950 den 1960 senesine kadar 
\y ar;tiler ar asında düşmanlık olmaması hususunda 
sarf edilen ve sarf ettiği bunca mesai semeredar 
olmadığı gibi Bayar - İnönü arasındaki husume
ti ele gideremedik. Neticede Demokrat Parti 
tasfiye edildi. Şimdi ne hayret efza davranış
tır ki, Sayın inönü «bakiyeyisüyuf» tâbiri ile 
Demokrat Parti erkânının siyasi haklarının ia
desi için Peygamberane bir eda ile çalışmakta
dır. Öyleki, Sayın İnönü siyasi hakların iadesi 
hususunda 219 mebusun imza ettiği takrir Mec
liste uyurken, bir bayrak gibi eline alavak 
aziz Atatürk'ün vaktiyle omuzlarına yüklediği 
girenbaha tarih hamulesi ile millî iradenin te-
celligâhı olan Büyük Millet Meclisine gelip, ora
da birçok çaba sarf ederek, sayın milletvekil
lerinden taraftar bulup Meclisten karar da al
mış olmakla beraber, kanunun Senatodan da 
çıkması için partisine mensup sayın senatörler
den istediği kararı alamıyacağmı anlayınca me
suliyeti... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Şu ha
line bak, yaslanmış, hâlâ itham ediyor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Akyurt. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Vefa 
I borcunu yerine getiriyor. 

534 — 
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BAŞKAN — Sayın Sökmen devam edin. 
Şüphesiz ki, ağır itham karşısında C. H. P. Gru-
pu adına, şayet grup adına söz istenirse, ağır 
ithamlar dolayısiyle C. H. P. Grupu adına der
hal söz vereceğim. Devam edin Sayın Sökmen. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Vefa 
borcunu yerine getiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, Senato kürsü
sü fikirlerin açıkça ve serbestibe söylenmesi ge
reken bir kürsüdür. Acı da olsa, tatlı da ol
sa, hakikati ne derece uygun olursa olsun fi
kirler ifade edilir. Derhal karşı fikirlere de 
bu kürsü açıktır. Devam edin Sayın Sökmen. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ölüp 
gidecek hâlâ ithamlara devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt rica edeyim. De
vam edin efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Bu taar
ruza karşı... 

BAŞKAN — Sayın Sökmen siz de tahrik et
meyin efendim, siz konuşmanızı yapın. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ne tahrik 
ediyor Tahrik edecek. Burada hücum ede
cek, ona cevap verecek olursa tahrik olacak. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan vazifemizi ya
pıyoruz. Siz de lütfen müdahale etmeyin, lût 
fen,.. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Başkası
nın yaşını hatırlatan adam biraz edebini top
lar, ona göre konuşur. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. Devam edin. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — (C. H. P. 

sıralarına hitaben) Siz tahrik ediyorsunuz. (Feh
mi Alpaslan yerinden salonu terk etmek üzere 
kalkınca, C. H. P. sıralarından Fehmi Alpas-
lana hitaben «nereye kaçıyorsun» sesleri) (C. 
H. P. ve Güven Partisi sıraları arasında karşı
lıklı münakaşalar) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kaçmıyo
rum. Şimdi ben konuşacağım. Müdahale edin 
de alın cevabınızı. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, Sayın Alpaslan 
lütfen. (Gürültüler) Sayın Haitunoğlu, lütfen. 
Sinirlenmeyin efendim. Devam edin Sayın Sök
men. (C. H. P. ve Güven Partisi sıraları ara
sında karşılıklı münakaşalar) 

Devam edin Sayın Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Mesuli

yeti muhterem Cumhurbaşkanına yüklemek 

için medeni dünyada görülmemiş bir tarzda bir 
parti başkanı sıfatiyle Sayın Sunay'a, gece ya
rısından sonra ültumatonvâri, aynı zamanda 
müşarünileyhi suçlar mahiyeti de ve tehdidâ-
miz olduğu kadar, mezkûr mektup siyasi hakla
rın iadesi hakkında yaptığı teşebbüsteki art 
düşüncesini de meydana çıkardığı için, zara
rın neresinden dönülse kâr fehvasında değişi
min kıymet ve felsefesini de silmiştir. 

Hülâsa, muhterem İnönü'nün muannidâne 
davranışı yüzünden az daha memleket meçhul 
bir akıbete sürüklenmek üzere iken 22 Şubat 
21 Mayıs olaylarını Genelkurmay Başkanı 
olarak büyük bir dirayetle önliyen Sayın Su-
nay, bu defa da Cumhurbaşkanı sıfatiyle çık
mak üzere olan hâdiseleri önlemekle Hâkimiye
ti Milliyenin tecelligâhı olan Meclislerin ve de
mokrasinin varlığını korumuşlardır. 

Arkadaşlarım, bunlar hâdiselerin içyüzünü 
bilenlerce malûm olduğu gibi, yarının tarihi d© 
bu hakikatleri yazacaklardır. 

Sevgili arkadaşlarım; bu işin acayip bir 
tarafı da, siyasi hakların iadesi için 8 ay evvel 
Adalet Partisi kurultayında kabul edilen tak
rir üzerine Millî Birlikçi zevat, 27 Mayıs İhti
lâlinin o zaman mânevi destekçisi saydıkları 
ve herkesin de böyle bildiği muhterem İnönü-
yü Sayın Osman Koksal ziyaret edip Adalet 
Partisinin kurultay kararını arz ve şikâyet et
tiği zaman, Sayın İnönü, siyasi hakların iade 
edilmesinin % 100 aJleyhindeyim, diyerek ce
vaplandırdığı halde; şimdi neden ve nasıl dün 
kendini müdafaa eden, beraber yürüyen Millî 
Birlikçi zevatın ve ordunun karşısına çıkıyor? 
Öyle zannederim ki, siyasi hakların iadesi te
şebbüsünün kendi tarafından yapıldığı zaman 
bir reaksiyonun yapılmıyacağını tahmin etmiş 
olacaklardı. Hâdiseler göstermiştir ki, bütün 
seçimlerde olduğu gibi, bunda da muhterem 
İnönü aldanmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu olayların en üzü
cü ve ıstırap verici bir tarafı da asırlarca ak
tarı cihanda büyük Türk Milletinin kudret 
ve kuvvetinin şan ve şerefle tecelli ettiren kah
raman Türk Ordusunun politikacıların politi
kaya çekmeye çalışmalarıdır. Halbuki Türk Or
dusunun politika cereyanlarından uzak bulun
durmak her namuslu vatanperver vatandaşın 
asli vazifesidir. Hal böyle iken, bir zaman için 
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görüyoruz ki, gözleri kaybettiği mevki ihtirası
nın kıvılcımlariyle çakan politikacılarımız Türk 
Ordusunu alt kademe, üst kademe diye ikiye 
ayırmış olarak gösterme gayretindedirler. Hal
buki aziz Atatürk'ün disiplin esasına göre kur
duğu Türk Ordusu alt kademe, üst kademe diye 
ikiye ayrılmış olmayıp bir kül ve bir vahdet 
halinde Atatürk'ün tesis ettiği millî hâkimiyetin 
tecelligâhı olan Meclislerin ve Türk vatanının 
ve Cumhuriyetin koruyucusudur. Atatürk Or
dusu filân ve filân politikacının veya filân te
şekkülün vasıtası olmaz ve olamaz. Türk Or
dusu en dokunulmaz bir varlığımız olduğundan 
politikacıların tahriklerine asla müsaade edile
mez. Ordu işlerine sağcıların, solcuların ka
rışmaları yüzünden Suriye, Irak, Mısır, Ceza
yir, şimdi de Sudan'da cereyan eden faciaların 
yarattıkları sefalet meydandadır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bekata, bir dakika. Sa

yın Bekata söz mü istediniz? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sataş

madan dolayı grup adına söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sökmen'in konuşmala

rında C. H. P. nin genel Başkanına ve C. H. 
P. sine sert, ağır ve haksız tecavüzler vâki ol
muştur. Grup adına Sayın Bekata buyurun. 
(A. P. sıralarından «oylansın, sataşma yok» ses
leri) 

Sataşma Başkanın takdirine aittir, buyu
run Sayın Bekata. (Gürültüler) 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; bugün burada böyle bir konu
nun açılacağını hiç düşünmediğimiz için, bu 
konu üzerinde konuşmayı da önceden elbette 
hesaplamış değildik. 

Olayın bütün sıcaklığı, lehinde ve aleyhin
deki her türlü hissî tezahürler devam ederken, 
bu konuyu Senatonun huzuruna getirmiş olma
yı politik isabetten mahrum telâkki etmekte 
haklıyız. Böyle bir hâdisenin henüz kamu oyun
da, henüz Meclis salonlarında leh ve aleyhinde
ki görüşmelerin taze olduğu bir sırada, Bü
yük Yüce Senatonun kendine has olan ağırlığı 
içinde, hangi şekilde tefsir edilirse edilsin, 
üzerinde bir tek konuşma yapılmadan, komis
yona gitmiş ve böylece Parlâmentonun kendi 
fonksiyonu içindeki kararı bekler durumda bu

lunan bir olayı, velevki bir ucundan buraya 
getirerek, hissiyatımızı rencide edecek bir ha
lin içine girmeye, hiçbirimizin şu anda ne asa
bı, ne de aklı müsait değildir. Huzurunuza bir 
iki hususu cevaplandırmak üzere çıktım. 

Bir tanesi, üzerinde dahi konuşulmamış olan 
bir konunun her hangi bir grup tarafından na
sıl bir netice ile oylanacağını, oyları verilme
miş bir hâdisede önceden keşfedip, buraya ge
tirip teşhir etmeye kalkmanın doğru bir hare
ket değil, isabetli de olmadığı kanaatindeyim. 
Oy gibi, birçok faktörlerin, herkesin vicdanın
da tesiri olan bir hâdiseyi toptan nasıl değerlen
dirileceğini, hâdise henüz belki bir defa daha 
buraya gelecek iken, şimdiden hükme bağla
mak yersizdir. 

Şimdi geliyor bir başka nokta : Sayın inö
nü'nün Sunay'a yazdığı mektup Parlâmento ha
yatı içindeki bir tasarruf değildir. O halde Sa
yın inönü kendi, Sayın Sunay kendi mesuliyet
leri dahilindeki böyle bir mektubun tahlili, 
takdiri veya hükme bağlanması bu kürsüden 
onların gıyabında yapılamaz. Yapılırsa bu yer
siz veya yanlış sayılan böyle bir hareketin içi
ne yeni bir yersizlik ve yanlışlıkla girilmiş ol
ması mânasına gelir. 

Bunu da böylece bertaraf ettikten sonra; 
vaktiyle her hangi bir arkadaşımızın, Sayın 
inönü ile veya bir başka zat ile özel konuş
maları ile ilgili bir beyanın, hiçbirimizin hu
zurunda ve bilgisi içinde cereyan etmemiş ol
masına rağmen, getirilip, konuşanların izinleri 
dışında Parlâmentonun bir Yüksek Heyeti olan 
Senato önünde ifade edilmiş olmasının bir siya
si nezaketi, ki konunun sıhhati hakkında hiçbir 
bilgi sahibi olmadığımıza göre, siyasi isabetinin 
yanında aynı zamanda insani nezaketi de, zan
nederim ki, müsaade etmemek gerekir. Bunun 
ötesinde, benim Yüksek Heyetinize konunun 
içine hiç girmeden bu mevzuda bugün önümüz
deki günlerde ne gündem dışı, ne de yerinde 
•)'.nuyan her hangi bir şekilde burada bugün
lerde münakaşa konusu yapmakta, 1, parlâ
mentonun; 2 kamu oyunun sanırım ki men
faati yoktur. Nitekim, Sayın Sökmen bunca 
tecrübeli hayatına rağmen, burada konuşur
larken hiç de yeri olmadığı halde, hiç de bu
rada şimdiye kadar böyle şeyler konuşulma
dığı halde, ordunun bir başka tarafından, al
tından, üstünden bahsetmek gibi, Türk Ulusu-
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nun kumanda zinciri içinde bütünlüğünde hiç
bir ferdin şüphesi olmadığı ve ancak böyle gör
düğümüz takdirde ancak orduya saygımızı 
ifade edebileceğimizi, ve Türk Ordusunun po
litika hayatının hangi noktasında olursa olsun 
gölgeleme ve örseleme niyeti olmasa dahi, hiç
bir kasıt olmasa dahi, orduya dil uzatmanın 
milletin menfaatlerine zarar getirebileceği id
raki karşısında, görüyorsunuz ki, ordudan dahi 
burada bahsetmek, onu parçalı mülâhaza et
mek istikametine kadar dil uzanabiliyor. 

Öyle ise muhterem arkadaşlarım, sözleri
mi şöyle bitireceğim : özel münasebetler için
deki şahsi münasebetlerimiz veya karşı du
rumlarımız resmî ve millet münasebeti içinde 
meclislerin kürsülerinde dile getirilmemelidir. 
Milletin menfaatleri gözetilir iken, onların özel
liği, hususiyeti ve milletin içinde taşıdığı mâna 
başta tutularak, millet menfaatine sede vere
bilecek bir dille onlar münakaşa yapılmamalı
dır, hele hâdiselerin bütün sıcaklığı ve rahat
sızlığı içinde yaşarken. 

Muhterem heyetinizi bir müdafaa için de
ğil, sadece bu nevi hissî konularda milletin 
ve Yüce Senatonun asabına ve idrakine hür
met edilmesi zaruretini bir defa daha belirtme
ye vesiyle bulduğum için izacettim, çok teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hida
yet Aydıner'in; Cumhuriyet Senatosunda boğaz 
köprüsünün yapılması lehindeki konuşamaları-
nın bâzı gazetelerce istismar edildiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer, Boğaz
da yapılacak köprünün leh ve aleyhinde Yüce 
Senatoda yapılan tartışmada lehte beyanının 
şahsi menfaate dayandığını iddia ve dolayısiy-
le bir hususun tartışılmasında senatörlerin 
serd ettikleri mülâhazaların şahsi menfaat şevki 
ile olabileceği ithamını taşıyan bâzı neşriyatın 
temelsizliğini, tebarüz ettirmek üzere gündem 
dışı söz istemektedirler. 

Sayın Aydıner, sadece bu kayıtlar içinde 
kalmak üzere buyurun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem sena
tör arkadaşlar; Boğaz'da yapılacak köprü için 
geçenlerde burada lehte aleyhte münakaşalar 
yaptık. Taraflı tarafsız, iktidarda, muhale

fette arkadaşlar samimî kanaatlerini söyledi
ler. Bu meyanda ben de bu köprünün lüzumu 
hakkında samimî kanaatimi arz etmiştim. 

Solcu matlubattan bâzıları benim Boğaz'da 
arsam olduğunu ve o menfaat saikasiyle bu 
beyc.n ve mütalâayı ileri sürdüğümüzü söyle-
lediler. 

Evvelâ Yüksek Heyetinizi, yüksek sena
törleri böyle âdi bir ithamdan tebriye ederim, 
tenzih ederim. Hiçbir senatör kendi âdi ve 
şahsi menfaati için bu türlü şeye tenezzül et
mez. Esasen, tamamen hilafı hakikattir. Benim 
Boğazda arsam yok. Emirgân'da bir bahçem 
ve evim vardır. Fikrî mesai haricinde bahçem 
ve çiçeklerimle uğraşırım. Eğer bir arsam ol
sa idi, Anadolu yakasında olsa idi köprüden 
istifade ederdim, belki. Edermiydim, etmez-
miydim onu da bilmiyorum, ama Emirgân'dan 
bönim istanbul'a gelmekliğimin boğaz yolu 
ve çevre yolu ile hiçbir alâkası yok. 

Binaenaleyh, yüksek heyetinizi ve bu me
yanda nâçiz şahsımı bu isnattan tebriye ve ten
zih etmekle beraber, bu vesile ile şunu da arz 
ederim ki, boğaz köprüsü yapılacaktır. Fakat 
bu köprünün ismi boğaz köprüsü olmıyacaktır. 
Bu istanbul'u bize 23 yaşında bir delikanlı ola
rak fetheden ve bir devir açıp bir devir ka-
p yan Yüce Fatih'in adiyle anılacaktır, Fatih 
Köprüsü olacaktır. 

Arkadaşlar, Türk Milleti çok büyük adam
lar yetiştirmiştir. Çok büyük adamlar yetiş
tirmiştir, ama burada üç şahıs vardır ki yıl
dızları bu semalarda hiçbir vakit sönmiyecek-
tir : Birisi Anadoluyu bize bağışlıyan Al
paslan, ikincisi istanbul'u bize hediye eden Fa
tih, üçüncüsü Türkiye'yi kurtaran Atatürk. 

Atatürk namına bir köprümüz mevcuttur, 
Fatih namına boğazda yapılacak köprü Fa
tih Köprüsü olmalıdır. İsterseniz Haliç'te yapı
lacak olan köprünün ismini de Alpaslan ko
yalım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

4. — Sivas Üyesi Hüseyin. Öztürk'ün; An-
kaxıgücü - Samsunspor macında halkla Top
lum Zabıtası arasında geçen olaylara dair deme
ci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, 
25 . 5 . 1969 günü 19 Mayıs Stadyomunda ba
sın mensuplarının, foto muhabMerinin toplum 
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polisi tarafından dövülmesi ve halkın protes
tosu ile ilgili çok acı ve üziicü olaylar olmuş
tur. Bu konuda ilgililerin dikkatini çekmek 
amaciyle gündem dışı konuşma istemektedir
ler. 

Sayın öztürk, buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 25 . 5 . 1969 günü 
maça gitmiştik. Birçok Parlâmento üyesi arka
daşlarımız da vardı. Bu üzücü olaylar karşısın
da şöyle arkadaşlarımın yüzüne baktım, hepsi 
üzüntülü, hepsi o anda bir bedbinlik, bir ka
ramsarlık içine girmişlerdi. 

Olay şöyle oldu: Ankaragiicü - Samsunspor 
maçı vardı. Halk çok dolmuştu, 30 bin kişilik 
stadda belki 40 bin kişi vardı. Daha önce saat 
10,00 da bir tedbir alınamaması sebebiyle halk 
biletsiz, biletli dolmuşlar, bunların bir kısmı 
çıkarılmış, bir kısmı kalmış içeride. Tekrar ye
niden kapılar açıldığı zaman ben basın locası
na giren halkı gördüm. Bir kısmının katiyen 
ayaklan yere değmeden yukarı çıktıklarını 
gördük. O anda sıkışanlar, hakikaten nefes ala-
mıyacak hale gelenleri gördük. Sonra da bütün 
stadyum dolduktan sonra, Sayın Devlet Baka
nı Seyfi öztürk de vardı, sıkışan halkın bilhas
sa ön kısımların açılması için stadyumun iç kıs
mına alınması istendi. Sayın Devlet Bakanının 
da işaretleriyle, halk bu taraftan girince diğer 
taraftaki halk da, karşı kale arkasındaki ve di
ğer taraftaki halk da girmeye başladılar içeri
ye. Bunun üzerine toplum polisi bu içeriye gi
ren halkla karşılaştı. Ve karşılıklı vuruşmalar 
oldu. Bu arada foto muhabirleri bu resimleri 
çekiyorlardı. Derhal toplum bolisi bu foto mu
habirlerinin üzerine yürüdü ve iki foto muha
biri bayıldılar, arkadaşlarının kolları arasında 
kapalı tribünün önüne getirildiler. Yedikleri 
coplarla baygın haldelerdi. 

Bu arada halk galeyana geldi. Huzurunuz
da söylemekten hakikaten çekindiğim çok çir
kin sözlerle bu halk çocuklarını, bu toplum po
lisini kötü bir şekilde ayıpladılar ve koro ha
linde itham edici sözler söylediler. Toplum po
lisi bu sözlerin ezgisi altında, koro halinde 30 
bin kişinin söylediği durum altında hakikaten 
ezildi. Arkasından da gördük ki, bütün şişeler 
ve bütün taşlar toplum polisinin üzerine yağdı. 
Bu arada bir toplum polisi de kafasından aldı

ğı bir yara ile, bir şişe yarası ile baygın hale 
geldi, onu da götürdüler. 

Yine arkasından değerli arkadaşlarım, ikin
ci bir durum oldu. Bu da toplum polisinin kişi
liğini, şahsiyetini tamamen yere serdi. O da 
spikerin ifadesinde bu durum ortasında Gala
tasaray - Şekerspor maçı oynanamıyacaktır 
dendi. Bu birkaç kere tekrarlandıktan sonra, 
sanıyorum, Garnizon Kumandam bir general 
bütün inzibat erlerini, arkasından da süngülü 
askerleri içeriye aldı. Toplum polisi bir daha 
geri itildi, halkın arasına atıldı, şahsiyeti çiğ
nendi. Asker sahanın kenarını sardı ve böylece 
maç seyrettik. Ve bu ortamda, bu arada bütün 
halkın ve orda bulunan insanların düşüncesi 
su idi, hepimizin de bugün düşüncesi budur. 
Toplum polisi bu şartlar altında görev yapabi
lecek mi, yapamıyacak mı? 

Değerli arkadaşlarım, teşkilâtın kuruluşu 
müspet olabilir. Bunların kadro kanunu bura
da çıkarılırken de arz etmiştim. Sevk ve ida-
-8si müspet olmazsa netice stadyumdaki gibi 
ohır, netice 27 Mayıstaki ziyaretlerle ilgili top-
^m polisinin yine halkla karşıkarşıya gelip yi-
^e foto muhabirleriyle, basın mensuplariyle 
"karşıkarşıya gelip kavgası sonucunda bitecek-
^r. 

Bu olaylar birbirini takibedecektir. öyle 
ise Sayın içişleri Bakanından ve bilhassa Baş
bakandan istirham ediyoruz. Toplum polisi bu
günkü sevk ve idare altında bugünkü toplum 
polisi itibarını kaybetmiş bir teşkilât olarak, 
Türkiye'de huzuru getirecek bir teşkilât değil
dir. Mutlaka buna bir şahsiyet kazandırılma
lı, mutlaka bunlar daha çok askerî garnizonlar 
içerisinde görevli olarak çalıştırılmalı veya 
başka bir şekil bulunmalı, toplum polisinin ki
şiliği kurtarılmalıdır. Yazık bu halk çocukla
rına. Bunların hepsi genç, hepsi memlekete 
hizmet etmek istiyen ruh içinde, anlayış içinde. 
Fakat görüyoruz ki, her gittiği yerde olay, her 
gittiği yerde adım adım Hükümetin aleyhine 
hazırlanan ortamlar gelmektedir. Bu mutlaka 
önlenmeli, önlenmezse bu teşkilât memleketin 
başına felâket getiren bir teşkilât olacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Devlet Ba
kanı buyurun. 
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DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; sayın arkadaşımızın 
biraz önce huzurunuza getirmiş olduğu mesele
yi izah tarzı ne derece hâdiseye uygundur bil
miyorum. Çünkü o gün Ankara'da bulunmuyor
dum. 

Ancak konuşmalarının sonlarında ifade et
tikleri hususu cevaplandırmadan geçemiyece-
ğim. Bu da sayın arkadaşımızın toplum polisi
nin her gittiği yerde olaylara sebebolduğu, 
olaylar çıkardığını, bu gidişle bu teşekkülün 
memleketin başına birtakım gaileler açabilece-
noktasındaM beyanlarıdır. 

Aziz arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 
devletin güvenlik kuvvetlerinin var oluş sebe-

1. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı tlhami Ertem'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/789) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, iki Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı ilhami Ertemin dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Kâmil Ocak'ın vefatiyle açılan Devlet 
Bakanlığıyla Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
linin vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/790) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

bi memlekette çıkması melhuz hâdiseler, kanun 
dışı davranışlar karşısında bu güçlerin kanun 
dışına çıkanları kanun sınırlan içerisine çekme
sine ve o yola getirmesine matuf olarak kuru
lan güçlerdir. Binaenaleyh, aynı gaye ve aynı 
emelle kurulmuş olan toplum polisinin kanun 
dışına çıkan hareketler karşısında kanun dışı
na çıkanları kanun içerisine sokmak için yap
mış olduğu teşebbüsleri bu kuvvetin her gitti
ği yerde olaylar çıkıyor, binaenaleyh bu olay
lar memleketin başına bâzı şeyler getirebilir 
şeklinde takdimini insafla, izanla ve müsaade 
ederseniz hukuk devleti anlayışiyle bağdaştıra-
madığımı ifade etmek için huzurunuzu işgal et
tim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebe
biyle, bugünden itibaren tatil kararı ittihazını ve 
Cumhuriyet Senatosunun, 12 Ekim 1969 günü 
yapılacak Genel Milletvekili seçimleri sonucu
nun Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyola
rından yapılacak nihai bildiri tarihinden üç gün 
sonra saat 15,00 te, toplanmasına karar verilme
sini istiyen Adalet Partisi Grupu Başkanvekili 
îlıjas Karaöz'ün önergesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçme
den önce verilmiş bir önerge vardır, okutaca
ğım. 

Cumhuriyet Senatosunun tatile girmesiyle 
ilgili olan bu önerge şayet kabul edilir ise, ya
rından itibaren itibarlı ve geçerli olmak üzere 
bir kabul söz konusu olacaktır. Zira gündem
de bulunmamakla beraber Millet Meclisinde 
görüşülmüş, Cumhuriyet Senatosuna gelmiş, 
komisyonlardan geçmiş ve dağıtılmış ve gelen 
kâğıtlara alınmış bulunan iki kanun tasarısı 
mevcuttur, iki küçük kanun tasarısının görüşül
mesi için de izninizi rica edeceğim. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiy
le, bugünden itibaren tatil kararı ittihazını ve 
Cumhuriyet Senatosunun, 12 Ekim 1969 günü 

Kâmil Ocak'ın vefatı ile açılan Devlet Ba
kanlığına, asaleten tâyin yapılıncaya kadar, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekil
lik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yapılacak olan Genel Milletvekili seçimlerinin 
sonuçlarına dair 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun değişik 
35 nci maddesi gereğince seçim sonuçları hak
kında Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye rad
yolarından yapılacak olan nihai bildiri tarihin
den üç gün sonra saat 15,00 te toplanılmasına 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Partisi 
Grup BaşkanveMli 

Muğla 
îlyas Karaöz 

BAŞKAN — Sayın üyeler, verilmiş olan 
önergede tatilin başlangıç tarihi işaret edilme
miştir. Demin de ifade ettiğim gibi, kabul bu-
yurulduğu takdirde, bugünkü birleşimin so
nundan itibaren önergenin kabulü ile değil bir
leşimin sona ermesinden itibaren geçerli olabi
lecektir. Bu bir. 

Bir de Anayasa gereğince Millet Meclisinde 
de tatil kararı alındığı takdirde Cumhuriyet 
Senatosunun tatile girmesi ancak mümkün ola
bilecektir. Henüz Başkanlık Divanlarının bu 
yolda geçen yıllarda bulunduğu gibi müşterek 
bir kararı olmadığına göre, Cumhuriyet Sena
tosu böyle bir kararı olsa dahi Millet Meclisin
de böyle bir karar alındığı takdirde Cumhuri
yet Senatosunun tatil karan yürürlüğe girebi
lir. Aksi takdirde yürürlük mümkün olmıya-
caktır. Bu izahatımdan sonra Sayın Hazer, Sa
yın Alpaslan söz istemişlerdir, önerge aleyhin
de Sayın Hazer buyurun. 

Sayın Alpaslan siz lehinde mi aleyhinde 
mi? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Sayın Hazer bir dakika, usuli 
muameleyi tâyin edelim. İçtüzüğün 58 nci mad
desinde usule ilişkin meselelerde leh ve aley
hinde birer kişiye söz verilir, der. Ancak konu 
bir usuli muamele değildir. Konu Cumhuriyet 
Senatosunun müddetinden önce tatile girmesi 
gibi önemli bir mevzudur. Ve geçen meclisler
de kurulmuş bir gelenek mevcuttur. Meclisle
rin tatile girmelerini istiyen önergeler verildiği 
takdirde üzerlerinde geniş müzakereler açılmış
tır. Bu sebeple geçmiş geleneklere dayanarak 
Başkanlık bu konuda müzakere açacaktır. 

Aleyhinde Sayın Hazer, Sayın Alpaslan, Sa
yın özmen söz istemişlerdir ve kayıtları yapıl
mıştır. Lehinde ve üzerinde söz istendiği tak
dirde verilecektir. Sayın Hazer buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, çoğunluk partisi 
adına verilen bir takrir ile Meclisin, Senatomu
zun tatile girmesi öngörülmektedir. 

Evvelâ bu teklif, bu takrir usul bakımın
dan muameleye konulamıyacağı inancındayım. 
Birtakım şartlara talik olunarak karar alma
nın yanlış olduğu Yüksek Heyetinizce malûm
dur. Bu takririn muameleye konulması halinde 
ancak olumlu bir sonuca vardırılması ve hü
küm ifade etmesi Millet Meclisi kararına bağ
lıdır ve yarın, yarından sonra yürürlüğe gire
cektir. 

Böyle bir takriri, yani hulul etmiyen bir 
günden evvel takriri oya koymak bir başka 
meclisin kararına bir kararı bağlamak Senato
nun mehabetiyle, vekariyle ve vazife ciddiye
tiyle bağdaşamaz. Bu itibarla Sayın Başkanlık
tan bu teklifin oya konmamasını istirham edi
yorum. 

Ayrıca meselenin özü hakkında da birkaç 
noktayı belirtmeyi vazife saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar hepimiz görüyoruz ve 
biliyoruz ki, bugünlerde bütün vatandaş göz
leri Meclislere çevirilmiştir. Meclisler birtakım 
olayların etkisi altında, birtakım dedikoduların 
ortasında ve karışık bir ortam içindedir. Bütün 
meseleleri, bütün işleri yüzüstü bırakarak ta
tile gitmek Meclislerin vazifeden kaçması gibi 
bir sonuç doğuracaktır. Meclisler, önüne gelen 
olayları cidiyetle inceleyip, onlara makul ve 
meşru bir çözüm yolu bulmaya mecburdur. Va
zifeden kaçmakla, meseleleri örtbas etmekle 
hiç bir konu halledilemez ve vatandaş efkârın
da husule gelen tereddütler giderileımez. 

Muhterem arkadaşlar Meclislerin otoritesi
nin, itibarının tartışma konusu olduğu bir dö
nemde halledilecek büyük meseleler var iken ve 
memleketin üzerinde toplanmış karabulutların 
dağıtılması, tereddütlerin giderilmesi için ted
birler alınması lâzımgelirken bunları kime 
teslim edip gideceğiz? Ve Türk vatandaşına, 
Türk seçmenine nasıl hesap verebileceğiz? 

Muhterem arkadaşlarım, elde bulunan ka
nunları saymak ve onların önemini belirtmek 
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için belki saatlerce konuşmak gerekse siktir. Ama 
bunların hepisinden önemli olan bıv>"dnkü Mec
lisi Ye yarm vazifeye gelecek M selislerin işinde 
bulunduğu bu karışık ortamı tasfiye etsnsk, 
tanzim etmek ve yeni gelen Meclislere yeni ya
pılacak seçimlere bir intizamlı hayat vs imkân 
ve şartlar hazırlamak lâzımdır. Bunları bir ta
rafa iterek memleketin binbir meselesini bir 
tarafa iterek tatile gitmek, hele seçkııe gitmek 
arkadaşlar asla basiretli bir yol olmaz. 

Büyük Meclisler bugünlerde, böyle günler
de vazife başında bulunmalıdır. Hattâ tatilde 
bulunsaydı bugünlerde vazifeye çağırılmadı ve 
"vazifeye koşmalıydılar. Bu günkü havayı da
ğıtmadan, bu fena ortamı tasfiye eteneden va
tandaşın vicdanında tersssübeden tereddütleri 
gidermeden seçime gitmekte bir şey halletmez, 
tatile gitmek ise hiçbir şey halletmez, iktidar 
partisinin bu meselede biraz daha dikkatli, 
biraz daha ciddî olması lâzımgelir. Binbir me
seleyi bilhassa Parlâmentoların itibarı, haysi
yeti meselesini halletmeden seçimlerle ilgili ka
nunları, işçi haklarını ilgilendiren kanunları, 
üniversite reform kanunları gibi kanunları hal
letmeden, onları bir karara bağlamadan seçioi'3 
gitmek, tatile gitmek Parlâmentoların itibarını 
sağlamaz arkadaşlar. 

Hâdiseler hakikaten ciddîdir, içinde bulun
duğumuz şartlar ağırdır, fakat bu ağır şart
ları daha da ağırlaştıracak yeni adımlar at-
mamalıyız. Bu kararda uyanık olmaya mec
buruz, elimizde imkânlar vardır, bu havayı 
dağıtıp, bu havayı daha yumuşatmak müm
kündür. Bu da ancak Parlâmentonun çalış
ması ile sağlanabilir. Beraberce toplanıp, bü
yük meseleleri, ciddî meseleleri bir karara bağ
lamak, olumlu bir sonuca götürmek mümkün
dür ve hepimiz için vazifedir. Bu vazife
den kaçmak ve bu teklife oy vermek bizim 
öteden beri takibedegildiğimiz hizmet anla
yışı ile ve vazife duygusu ile bağdaştırılamaz. 
Bu itibarla teklifin karşısındayız, aleyhinde-
yiz. Yüce Heyetinizin de aynı fikirde birleş
mesini ve bu teklifi reddetmesini Cumhuriyet 
Halk Partisi adına istirham ediyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpanslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin") — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; insanların 
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hayatında emrivakiler daima ve daima bekle-
lenilenin dışında neticeler verir. Şimdi Mec
lislerin tatile girmesi ile ilgili önerge üzerinde 
arkadaşlarımız oylarını kullanacaklar. Evvelâ, 
Anayasamıza göre, iki Meclis anlaştıktan sonra 
ancak tatile gidilebileceğine, göre, Cumhuriyet 
Senatosunun bu mevzuda daha önce harekete 
geçmiş olarak yükün altına girmesinin mânası
nı anlamak zor. Şu dakikada Millet Meclisin
de işçi Kanunu görüşülüyor ve orada bir ne
ticeye bağlanacak. Yani Millet karşısında; efen
dim ne yapalım, biz siyasi hakların iadesini 
Millet Meclisinde görüştük, bitirdik, biz işçi 
haklarının verilmesini Millet Meclisinde gö
rüştük, bitirdik ve belki daha bâzı şeyler 
görüşecekler, biz bunları bitirdik; ama Cum
huriyet Senatosu bunu bünyesinden çıkarmadı 
ve o itibarla da bu kanunları milletin hizme
tine, istifadesine arz edemedik diye ortaya 
atılacak söze şu parti, bu parti, şu mülâhaza 
bu mülâhazaya gitmeden senatör olarak arka
daşımızın nasıl gönülleri razı olacak; bunu, 
merak etmekten kendimi alamıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidar kandının 
memleketin umumi havası bakımından hangi 
noktalarda tereddüt içerisinde bulunduğunu 
anlamamak için ziyadesiyle vurdum duymaz ol
mak icabeder. Bunu anlıyoruz, ama bu en
dişeyi bertaraf edici başka sayısız tertipler, 
tedbirler mevcudoldıığu halde, Türk milletine 
karşı olan kanun yapma, onların kanun
larla haklarını verme imkânlarımızı elimizden 
alacak şekilde yeni bir tatil emrivaki ile kar-
şıkarşıya getirmenin isabetsizliği apaçık or
tadadır. Nedir üzerinde bugünlerin münakaşa 
edilen tarafı? Siyasi hakların iadesi mevzuu 
Senatoya gelmiş, Senatodan komisyona havale 
edilmiş. Bir defa Komisyon bu meseleyi zamanı 
gelir görüşür, gömmesini bu zaman yapamaz 
bir dahaki döneme bırakır. Şahsan mevzuu-
bahsolan kanunun bu devre içerisinde görüşü 
lüp bitirilmesinden daha büyük faydayı asla 
düşünemiyorum. Yani bu devreyi biz böyle bi
tireceğiz, fakat içimiz burkuk halde bitirece
ğiz ve bâzı şüpheler içerisinde bitireceğiz, üze
rimize tozlann konması değil, çamurların 
tamamiyle sıçraması haliyle bitireceğiz, yet-
miyecek gelecek devre Meclis hayatı başla
dığının daha ilk gününde, daha ilk haftasında 
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aynı batağı dört sene için bir daiha açacağız. 
Ne hakkımız var? Bitirelim bunu; bitirelim. 

Benim partim, siyasi hakların lehinde oy 
kullanılması için efkârı umumiye huzurunda 
da taahhüde girdi. Ama cereyan eden hâ
dise karşısında ben Fehmi Alpaslan olarak, 
partimden ayrılma pahasına da olsa, icabettiği 
zaman derhal o kanunun aleyhinde reyimi ve
ririm ve Türk Milletinin huzurunu, öyle üç-
buçuk hâdise için bozmadan bu neticeyi biti
ririm. iktidara mensubolan arkadaşlarım aynı 
celâdeti, aynı cesareti gösterir, kim ne derse 
desin, çıkar ortaya siyasi oyun mevzuu olmı-
yacak bu kadar ehemimyetli bir meseleyi açık
lığı ile tescil eder ve Türkiye'nin içinde bu
lunduğu vaziyeti bütün samimiyetiyle efkârı 
umumiyeye bildirir, icabederse bağrına taş 
basmak suretiyle kanunun reddini temin eder 
ve bunu bu devrede kapatır. Akıllı hareket 
benim nazarımda bu. Şahsan düşüncem bu. Bir 
daha hiç olmazsa önümüzdeki devreyi bozmıya-
lım. Eğer önümüzdeki devre müsait hava doğar
sa, o zaman aynı kanun teklifini yeniden getir
mek ve yeniden çıkarma'kta elbetteki mümkün 
olur. Bunun dışında arkadaşlar, Türk Milleti 
bu siyasi haklar me3elesini filân öyle zannetti
ğiniz kadar ileriye götürmüş halde değildir. 
Birbirimizi aldatmıyalım. Millet ekmek parası 
derdinde, hayat pahalılığının şikâyetinde, işsiz
liğinin şikâyetinde, sıkıntı içerisinde. Yarının
dan emin olan, olanın ıstırabı içerisinde. Her
kes keyfinde yaşıyacak, şahane hayat içerisin
de yaşıyacak^ efendime yetmiyormuş gibi 'ken
di bozduğunu döndermek için, milletin karşı
sına mesele çıkaracağım. Yani Türkiye'nin bü
tün meselesi bu mu zannediyoruz? Aldatıyoruz 
birbirimizi, aldanıyoruz. Hiç böyle bir mesele 
yok. Hepimizden, hepinizden daha müreffeh 
hayat içerisinde yaşıyorlar herbiri. Temeline 
indiğiniz zaman, hesabını çıkarmak zor olacak 
kadar müreffeh hayat içerisinde yaşıyorlar. Ne
dir yani, milletin işi bitmiş de, efendiler bir de 
bu yetmiyormuş gibi illâ ve illâ yüksek makam
lara gelsinler diye onun sıkıntısını mı duyuyor
lar zannediyorsunuz? Kendi kendimize mesele 
çıkarıyoruz ve milletin asıl beklediği sahalar
dan da milleti uzaklaştırmak için ne lazımsa 
onu yapıyoruz. Yazık oluyor, günah oluyor. 

Şimdi arkadaşlar, bilhassa iktidar mensup
ları, tatile giremezsiniz. Çünkü verilmiş sözle

riniz vardır. Sizi ilzam eden, sizin Hükümetini
zin Türk Milletine verdiği söz vardır. Bir adam. 
nasıl sözünde durmazsa ,o bir çok vasıflarını 
kaybeder. Hükümetler, iktidarlar da verdikleri 
sözü kudreti yetmez, yapamaz, ona kimsenin bir 
diyeceği yok. Ama kudreti yettiği halde yapma
dı mı idi, böyle hükümetlerin, böyle iktidarla
rın demokratik rejim içerisinde, Türk Milleti 
karşısında sıkıntılı hale düşmesi gayet tabiîdir. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Hesabı size değil millete vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, .lütfen mü
dahale etmeyin. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — MiUetin 
bir rüknü olarak konuşuyorum ve ben Türk 
Milletine hesap vermenizi samimiyetle arzu ede
rek söylüyorum. Emrivâkıdan uzaklaştırınız. 
Senatoyu evvelâ kendi iradesinin, mutlak irade
sinin havasına bırakınız. Biz bu kanunları çı
karalım, biz Meclisi bir müddet daha çalıştıra
lım sizin zannettiğiniz, Hükümetinizin zannet
tiği en ufak endişeyi mucip bir halin burada 
cereyan etmiyeceğine şahsan yüzdeyüz inanıyo
rum. Endişeleriniz eğer hâkim olacak olursa 
hakikaten bırakalım, kaçalım diyeceğim, ama 
bu endişeye mahal yok. Onlar ortaya dökül
mez, ama millete söz verdiniz. 

Peki gideceğiz arkadaşlar şimdi, üniversite
nin meseleleri vardı. Maarif Vekili ve Hükümet 
adamlarınız, hepsi söz verdi. Üniversite mese
lelerini halledeceğiz, etmediniz. Ne olacak bu 
zavallı babalar, ne yapacaklar? Çocuklar soka
ğa dökülecektir yeniden, asistanlar derse girmi-
yecek, hocalar okulları tatil edecek. Ortadoğu-
nun durumu meydanda, aylardan beri çocuklar 
sokaklarda dolaşıyor. Herkes keyfi, hayat şart
lan yerinde olan insan değil ki. Adamlar fa
kir fukara, ekmek parasını göndermekten âciz. 
Zavallı bekliyor ki çocuğum biran evvel mekte
bini bitirsinde masraftan kurtulayım, hayatına 
kavuşsun. Ne olacak yani? Üniversite meselesi 
ortada durur, işçi hakları gelecek; demin ds 
söylediğim gibi Millet Meclisi şimdi görüşüyor, 
çıkaracak, Senatonun sırtında yatacak. Ne diye
ceğiz biz işçilere? Hani söz vermiştiniz, söz ver-
(miştik. Türk Milleti olarak, hele bilhassa ikti
dar olarak siz söz vermiştiniz. Biz bunu gayet 
güzel kullanabiliriz. Ama buna gönlümüz razı 
olmuyor. Samimiyetle söylüyorum. Yine plâ-
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nm öngördüğü millet yararına bir kısım kanun
lar çıkarmamız lâzımdı. Nerede? Arkadaşlar, 
personel kanunu nerede, hani senetti sözü Baş
bakanın? 

Muhterem arkadaşlar, hiç birbirimizi aldat-
mıyalım. Biz senatör olarak dalha bir kısmımı
zın muayyen bir müddeti var, bir kısmımız da
ha uzun. Millet Meclisi dönemini bitiriyor. Si
zin karşınızda konuşan Fehmi Alpaslan'ın da, 
daha bu devreden sonra yedi selkiz ay gibi bir 
zamanı var. Ondan sonra bir daha da girmiye-
ceğim bu Meclise, kesin. Ama siz bu Perso
nel Kanunu ile yeniden Meclis hayatını kurar
sanız, ne ile geçinecek o gelecek arkadaşları
mız? Yetmez mi yani bunların itibarları üzerin
de uğraşmamız, daha fazla bunları sıkıntıya 
sokmak için.. Yani mebusluğu, senatörlüğü 
haysiyetşiken bir hale getirmek için daha ne ça
ba sarf edeceğiz, yetmiyor mu? Bankaların ka
pısında rezil olmaktan başka halimiz mi var? 
Hangi senatör, hangi mebus -istisnalar pek na
dir- bankalarda, bankolarda perişan halde de
ğil? Getirecekseniz, hiç olmazsa bizden sonra
kiler için kanun getireceksiniz, onlar insanca, 
efendice, millete lâyık bir şekilde iş yapabilsin
ler. Nasıl adam gelecek bundan sonra Mec
lise Ya çok zengin olacak ki, -onlar gelmiyor. 
akıllarmı kullanıyorlar gelmiyor- ya da acaba 
bir tarafından bir şeyler kırpabilir miyim, zih
niyeti ile hareket edebilecek adam gelecek yani. 
ya da sizin gibi, benim gibi kendini adamış in
sanlar gelecek. Dünyanın bütün zulmünü de 
bir devrin mahdut insanlarının çekmesi idin se
bep yok ki arkadaşlar. Yani aklımızı ve insa
fımızı kullanalım biraz. Hiç olmazsa bundan 
sonra gelecek olan, Mecliste çalışabilecek olan 
insanların kendi namusları ile, haysiyetleri ile 
rahat rahat yaşar bir halde tutmanın yollarını 
arayalım. Vazifemizdir bu bizim. Bugün çıkar
mazsak bu kanunu bir daihaki devre çıksa bile 
bu Personel Kanunu gelecek mebuslara bunun 
şümulü olmayacak. Bâzıları olur mu olur, der
ler. Olmıyacak, Anayasa Mahkemesi yarın bal 
gibi iptal eder. Arkadaşlar, bu kadar konu
şuyoruz hepimiz. Birçok sınıflar bâzı haklara 
kavuştular. Nerede küçük esnafın bir kısım 
haklan ile alâkalı teklifler hâlâ ortada duruyor? 
Bunlar benim aklıma gelebilen bir kısım mev
zular olarak şimdi arz ediyorum. 

Binaenaleyh, şunu arz etmek istiyorum: 

Arkadaşlarımın da her birinin samimiyetle 
bu yolda hareket edeceklerine, muhalefet ka
nadından daha haklı, daha akıllı davranışla
ra şahidolacaksınız. Endişenizi mucibolan mese
leler, burada depreştirilmez. Bugünlerde biz 
geceleri de çalışalım, gündüzleri de çalışalım. 
Bir hafta çalışalım. Bir haftada Türk Milleti
nin bizden beklediği ve taahhüde bağlanmış 
olan, «Söz namusdur» diye taahhüde bağlanmış 
olan kanunları çıkaralım, ondan sonra tatile 
girelim, öteki mes'ele, demin de fikrimi arz et
tim, iktidarın yerinde olsam getiririm o kanu
nu, burada bitiririm işinli, o biter arkadaşlar. 
Ha... bitirmiyeoekseniz hesabınıza ilerliyor. Bir 
dahaki dönemi de yeniden üzerinde münakaşa 

I açılacak bir devre halline getirmeyi düşünüyor
sunuz. Onu da kendiniz bilirsiniz. Hesabını 
siz verin, mesuliyetini siz taşırsınız. O zaman 
da akıbet değişir mi, değişmez mi onu bilmem. 

I Ama o yine bir tarafta durabilir, eğer bunu 
arzu ediyorsanız. Yapmayın, hele hele Cumhu-

I riyet Senatosunu Millet Meclisinin çalışmakta 
olduğu bir sırada böyle emrivakilerle karşılaş-

I tırmamak için, arkadaşlarımdan rica ediyorum; 
tekliflerini lütfen geri alsınlar. Orada inkişaf 

I eden vaziyete göre, biz burada işimizi bitire
lim ve ondan sonra da tatil kararını rahatça, 

I elele, gönül gönüle verir ve milletin karsısına 
^u şekilde gitmiş oluruz. Demin Sayın Bakan 

I "söylediler, «Hesabımızı millet karşısında göre-
I ceğlz,» dediler. Tabiî millet karşısında görece

ğiz. Ama millet karşısında senatör olarak he-
I nüz bir hesap görmiyeceğiz. Biraz da senatör 

lüğümüzü düşünelim. Senelerden beri dilimizde 
I tüy bitti şu müesseseyi bir ayrı tutalım diye. 

Biraz da bu tarafı ile, Sayın Çağlayangil'e bil
hassa senatör sıfatı ile biraz da bizlere yardım
cı olmasını dileyeceğim. Hükümet mesuliyetine 
katılmış bir arkadaşımızdır. Belki bizim bil
mediğimiz bâzı bilgileri de vardır. Hepsini doğ
ru yorumladıklarına inanmıyorum. Çünkü, bir 

I şeyler sonradan anlaşılıyor ki, havai imiş. Ya
ni, o... o... büyük, büyük filân... Bakıyoruz son
radan hiçbir şey. Yani, kendi gruplarında me-

I seleleri açıklığa kavuştururlar, gruplarında bir 
karar Verirler. Hele hele, Senato grupu daha 
ra'hat karar verir. Yani bizi bu kanunları çı
karmadan lütfen milletin karşısına ezik halde 

1 göndermemenin yolunu hep beraber arayalım, 
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Ha... yapmazsanız. Yapmazsanız arkadaşlar, 
Bakın Halk Partisi Sözcüsü karşı olduğunu 
ifade eder. Güven Partisi Grupu adına biz de 
söylüyoruz. Diğer arkadaşlarımız da zannedi
yorum şimdi görüşlerini arz edecekler. Ondan 
sonra biz çıkacağız, iktidarı yaylım ateşline tu
tacağız. (Gülüşmeler.) Tutarız yani, işin haki
kati bu. Sizi düşünmek de hep bize mi düşecek 
canım? Millete bu kanunları çıkaralım. Ve on
dan sonra gidelim. 

Saygılar sunarını. (Soldan ve ortadan al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın özmen söz istemişler. 
Sayın Kayalar grup adına mı? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Grup adına ise, buyurun. Ter
cih hakkınız var. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Yüce Başkanlığa bir takrir takdim ettik. 
Takririn aleyhinde değerli O. H. P. Grupundan 
bir arkadaşımız konuştu, bir de Güven Parti
sinden arkadaşım Sayın Alpaslan konuştular. 
Ben isterdim M, sırayı takibedeyim ve bu sı
raya göre arkadaşlarıma arzı cevabideyim ve 
takrir lehinde konuşayım. Fakat Sayın Alpas
lan'ın bir beyanına evvelâ cevap vermek zo
rundayım. 

Çok değerli arkadaşım, eski arkadaşım Sa
yın Bekata kürsüye çıktılar, Cumhurbaşkanı 
Kontenjanı adına bir arkadaşımın konuşması 
üzerine ne kadar güzel bir konuşma yaptılar. 
«Bu mevzuu şimdi burada bırakalım. Ne gün
dem. dışı, ne de gündem içi bir konuşmaya ğit-
miyelim dediler.» 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Bekata'yı biz 
tasvip ile karşıladık. Sanki bu görüşme hiç 
yapılmamış gibi Alpaslan arkadaşım yine siyasi 
suçluların affından bahsettiler ve bizim Grupu-
muza bâzı tavsiyelerde bulundular. Ve hemen 
arkasından da, «Celâdet ve cesaret gösterelim.» 
dediler. Muhterem arkadaşım, Yüce Senatoya 
gelmiş hiçbir kanun celâdet ve cesaret meselesi 
ile kıyaslanmaz. Keza celâdet ve cesaret ile 
alâkası yoktur. Bir memleket vasatı vardır, o 
memleket vasatı üzerinde hassasiyetle durmak 
elbette evvelâ iktidarın vazifesidir. Ben bu 
mevzua, Sayın Bekata'ya ve beyanlarına itibar 
ettiğimi beyandan sonra, bu mevzu üzerinde 

daha fazla durmayacağım. Ancak, bir hususa 
temas etmek isterim. «Esasen, onların affı ile 
halk alâkalı değil.» dediler. Olabilir, arkada
şımın kendi kanaatidir. Fakat, «Esasen müref
feh bir hayat yaşıyorlar, refah içindedirler.» 
dediler. Eğer bu beyanı ile o arkadaşlarımıza 
evvelden beri yükletilen bâzı töhmetleri kasdet-
mekte iseler, arzı cevabetmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; müreffeh midir, değil 
midirler; hangisi müreffehtir, hangisi değildir? 
Bunların tefrikini Sayın Alpaslan arkadaşım da 
benim kadar yapabilir. Hepimizin yakın dost
larıdır. Yakın dostluğumuz vardır. Eğer iç
lerinde Alpaslan arkadaşımın kasdettiği mâna
da bir refah içinde bulunanlar mevcut ise, ken
disi de bilir M, yüce bir mahkeme huzurunda, 
yüce mahkemeler huzurunda hepsi hesabını ver
miş bulunmaktadırlar. Bunun da üzerinde 
clurmıyacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Hazer'in, «Bu 
takrir usule aykırıdır.» beyanını esasen Başkan
lık Divanında bulunan Sayın Başkanımız kar
şılamış bulunmaktadır. Filhal, Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına da bu yolda bir önerge ve
rilmiş bulunmaktadır. O önerge de tezekkür 
edilecektir. Sayın Başkanın arz ettiği şartlar 
içinde şartlı oy da yapılabilir. Nitekim Sena
toda yapıldı. Bu usûl meselesi üzerinde de 
durmuyorum. Yalnız bir hususu tesbit etmeye 
mecburuz. Elbetteki, Cumhuriyet Senatosu
nun ve Meclislerin asıl vazifesi kanun çıkar
maktır. Muhterem arkadaşlarım, katiyen kim
se alınmasın, izahımı sabırla dinleyin. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız bir re
aksiyon Anayasasıdır. Anayasamız kanun çı
karmadan daha önceliği murakabe unsuruna ta
nımıştır. Gensoru Millet Meclisinin % 56 faa
liyetini filhal işgal etmiştir. Bundan sonraki 
faaliyeti başka. % 56 faaliyetini. Binaenaleyh, 
murakabe kanun yapma fonksiyonunun üstüne 
çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, bir reaksi
yon Anayasasıdır. Evvelki Meclis 11 tane tah
kikat önergesini 2 sene müddetle geciktirdiği 
için gensoruya bu kadar önem verilmiştir. Hak
lıdır, bu Anayasamız. Buna dokunmuyorum. 
Fakat, muhterem arkadaşlarım, simdi kanun 
çıkaralım; şu kanunu çıkaralım, bu kanunu çı
karalım derken bugün bir gensoru Millet Mec-
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lisinde görüşülmektedir ve filhâl bugün 3 tane 
daha gensoru verilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, vazifeden kaçmıyalım. Yüce Senato
nun, Yüce Meclislerin vazifesi elbette kanun 
çıkarmaktır. Gensorulara dahi cevap vermek
tedir. Ama, onun fevkinde bir daha vazifesi 
vardır, seçim vazifesi vardır. Hepimiz seçim 
mınt akalarımıza dağılıp, yaklaşmakta bulunan 
seçimde partilerimizin kazanması için hesap 
vermek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlarım soruyor, siz hesabı nasıl ve
receksiniz? Biz hesabımızı vereceğimize kaaniiz 
Ve hiçbir arkadaşımın da, hiçbir partinin de 
hesaptan gocunduğunu zannetmek istemiyorum. 

O itibarla müsaade ederseniz bu takrire ilti
fat edelim, Millet Meclisinde de takrir reye 
konulacaktır. Başkanımızın kaydettiği şartlan 
da ihtiva etmek suretiyle de bu takririn oyu
nuzla iltifat görmesin1! arz ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar 
ve Güven Partisi sıralarından «daha 6 ay var, 
seçime» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özmen, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; değerli arkadaşla
rım, kendi gruplarında her halde tatil kararı 
almışlar. Sayın Kayalar'ın sözlerinden öyle 
anlaşılıyor. Allah işlerini rast getirsin. (A. P 
sıralarından «sağol» sesleri) Ama, biz buradan 
duyduklarımızı, gördüklerimizi söyliyelim. On
dan sonra istediğiniz yere gitmekte serbestsi
niz. 

Arkadaşlar, Anayasanın 10 ncu maddesin
de, herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devre
dilmez, vaz geçilmez, temel hak ve hürrlyetlere 
sahiptir. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti il
keleri ile bağdaşamıyacak surette sınırlıyan si
yasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldı
rır. «Devlet kaldırır, iktidar kaldırır, insanın 
maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlar.» . 

Arkadaşlar, şu madde ortada ilken ve bu 
madde gayet güzel yazılmış iken 4 seneden be
ri iktidarda bulunan arkadaşlarımız acaba bu 
millete, bu memlekete, bu vatana huzur ve 
saadet getirecek ne gibi işleri almışlar ki, mil
letimizin huzuruna gidecekler, şunları yaptık 
demek suretiyle tekrar onlardan oy alacaklar? 

Değerli arkadaşlar, iktidarın biraz evvel ar
kadaşımın söylediği gibi, «sözüm senettir» diye 
verdiği katî bir sözü var. 9 milyonun bekle
diği bir kanun var. Tarım iş kanunu. Hâlâ 4 
seneden beri Tarım iş kanunu çıkmamıştır ve 
yürürlüğe konmamıştır. 

Arkadaşlar, 10 ncu maddede nelerden bah
setti Okudum. Adaletten bahsetti. En bü
yük mesele adalettir, iktidar, adaleti ile payi
dar olacak, adaleti ile gidecek ve adaleti ile 
gelecek. 

Bir miktar, diğer işçi kardeşlerimize bir mik
tar haklar tanındı. Ama, onlar da yarım. Yal
nız Tarım iş kanunda, tarım bölgesinde, tarım 
sektöründe çalışan arkadaşlarımıza hiçbir hak 
tanınmadı. Ben, Kırşehir'in evlâdıyım. Kır
şehir içinde 2 tane çiftlik var, arkadaşlar. Mal-
ya Devlet Üretme Çiftliği ve Tilkilik üretme 
Çiftliği. Tilkilik Devlet üretme ÇiftliğindeM 
işçi arkadaşların dertlerini dinleyin, Malya 
Devlet Üretme Çiftliğindeki arkadaşlarımızın 
dertlerini dinleyin, ondan sonra gelin, özel sek
törden bir araka daşımızın, işçi arkadaşımızın 
derdini dinleyin, ikisi arasında dağlar kadar 
fark var. Tarım sektöründe çalışan işçi kardeş
lerimiz 4 yıldan beri adaletin eşiğine dahi gele
memişlerdir. Hiçbir haktan istifade edememek
tedirler. 

Binaenaleyh, iktidarın ve A. P. li arkadaş
larımızın yarın Devlet Üretme Çiftliği olan 
mıntıkalara gittikleri zaman 9 milyonun hesabı
nı vermeleri lâzım. Hani tarım işçilerine ait 
kanunu çıkardınız mı? Bizi de refah ve saade
te kavuşturdunuz mu Dedikleri vakit insanın 
içi sızlıyor, arkadaşlar. Bugün tarım işçisi 
hasta olur, ilâcını alamaz, muayenesini yapa
maz. Karısı hasta olur, ameliyat olmak ister, 
o hiçbir hakka malik değildir. Çocuğu hasta 
olur, hiçbir haktan istifade edemez. Tarım 
işçisi ile beraber şikâyet edilen bir mevzuu yi
ne arkadaşlarıma söylemekten geçemiyeceğim. 

işçi gönderiyoruz, her tarafa. Avusturya'
da işçi arkadaşlarımız var. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet bu işi, Hü
kümet bu işi ele alamadığı için bugün Avus
turya'da çalışan işçi arkadaşlarımız birçok hak
lardan istifade edemiyor. Türkiye'ye geliyor, 
çocuğu hasta oluyor, karısı hasta oluyor, Dış-
kapı'daki Sosyal Sigortaya gidiyor, ben Avus
turya'da çalışıyorum, işte kartım, diyor; Avus-
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turya Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında 
o.nlaşma olmadığı için o işçinin ne karısı, ne 
çocuğu en ufak bir şekilde istifade edemiyor. 
Bu, mühim bir meseledir, arkadaşlar. Bunun 
ele alınması ve derhal iki satırlık bir kanunla 
getirilip, halledilmesi lâzımdır. 

Bundan başka mühim bir mevzu daha var, 
adliyeci arkadaşlarım, gayet iyi bilirler. 

Almanya'da işçilerimiz mütemadiyen suç iş
liyor. Hattâ, cinayet hâdiseleri, katil hâdisele
ri oluyor. Karşı tarafın ailesi tazminat dâvası 
acıyor, derhal tazminata karar veriliyor, ora
da, Buraya geliyor, icraya müracaat ettiğimiz 
za,m.an o Hükümetle mukabelei bilmisil sözleş
meli var mıdır? Diye soruyor. Gidiyoruz Ha
riciye Vekâletine. Almanya ile mukavelemiz 
yok, mukabelei bilmisil anlaşmamız yok. O 
ilâm olduğu yerde kalıyor, arkadaşlar, infaz 
edemiyoruz, ilâmı. Vatandaşımızın hakkı bu
rada da kayboluyor. 

Binaenaleyh, bu da mühim bir mevzuu. 
Bunların halledilmesi lâzımdı, 4 yıldan beri. 
Arkadaşlarımız yarın hangi hesabı verecekler? 

Değerli arkadaşlar, bir hususu daha söyliye-
ceğim. 

Türkiye'de bugün en mühim bir problem 
var. O da şudur; müstahdem mevzuu. D cet
velinde çalışanların mevzuu. Bunlar, işçi mi
dir, memur mudur? Henüz anlaşılamamıştır, 
iktidar bu hususta bir kanun getirememiştir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Siz geti
rin. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Benim getir
memi bırak sevgili arkadaşım. İnşallah bir gün 
geliresek daha iyi bir kanun getiririz. Ama simdi 
size yadımcıyız. Sizin kanun getimenizi, sizi al
kışlamak istyoruz. Emekli Kanununu getidiği-
niz zaman üç defa teşekkür ettik, alkışladık. Ben 
içimde olan şeyleri söylüyorum, isterseniz ya
parsınız, isterseniz yapmazsınız. Ama, lütfen 
dinleyin, istirham ediyorum sizden. 

Arkadaşlar, bu mühim bir problemdir. Tür
kiye'nin mühim bir meselesidir. Her gün kanı
yor arkadaşlar. Sosyal bünyemizde gittikçe derin 
yaralar açıyor ve kanıyor. Biri yer biri bakar 
kıyamet ordan kopar. Bunun iklimini biz hazır
lıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlıyorum size söy
lediklerimi. Hükümete ve size. Buradan söylemi

şimdir. Bu meseleler halledilmedikçe, sosyal dâ
valar görülmedikçe, (D) cetvelindeki durum 
halledilmedikçe, müstahdeme 240 lira vermeye, 
300 lira vermeye devam ettikçe, Hükümet ola
rak siz düşüneceksiniz ve senatör olarak da siz
ler düşüneceksiniz demiştim. Hâlâ düşünüyor
sunuz, hâlâ düşünmekte devam edeceksiniz. 
Hükümet neyin hesabını verecek? 

Beyefendiler, sizden istirham ediyorum, yeşil 
soğanın kilosu 3 lira, hıyarın bir tanesi 1 lira, 
domatesin kilosu 7,50 lira, etin kilosu 12 - 13 li
ra. Değerli arkadaşlar çok acıdır bunlar. Burası 
milletin kürsüsüdür, millet namına konuşuyo
rum, millet namına sözlerimi burada söylüyo
rum. Çok rica ederim, katiyen sinirlenmeyen, 
katiyen cevap vermeyen, soğuk kanlılığını mu
hafaza eden bir arkadaşınızım, iyiye iyi, kötüye 
kötü diyen bir arkadaşınızım. Katiyen polemik 
yapmıyorum, duyduklarımı söylemeye mecbu
rum. size Binaenaleyh bu D cetvelindeki durum 
halledilmeden kanayan yaralara merhem sürme
den buradan ayrılamayız. 240 lira ile, 250 lira 
ile, 300 lira ile, 350 lira ile hattâ 400 lira ile 7 
çocuklu bir ailenin geçinmesine imkân ve ihti
mal yoktur arkadaşlar. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Seçim pro
pagandası. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Hayır efen
dim, asla bununla alâkası yoktur. Burası Kırşe
hir'in meydanı değil. Burası milletin kürsüsü. 

Arkadaşlar, bir husus daha var. Değerli ar
kadaşım Alpaslan bey söyledi ama, ben de söyle
meden geçemiyeceğim. Sayın Süleyman Demir-
el. iktidara geldiği gün, sözüm senettir, Perso
nel Kanunu tatbik edilecektir demiştir. Aylar 
geçti, yıllar geçti Personel Kanunu tatbik edile
medi. Küçük memurun halini içinizde bilmeyen 
var mı arkadaşlar? Dar gelirli memurun halini 
bilmeyen var mı arkadaşlar? Dar gelirli memur 
pantolonu yamalı olarak geziyor. Türk Milleti
nin memurudur, Türk Hükümetinin memurudur, 
Türk Devletinin memurudur. Benim gönlüm bu 
bu memlektin evlâdı olarak buna razı olmuyor. 
Gidiniz adliyeye, gidiniz Beypazarma, Kızılcaha-
mama. Hangi ilçemize giderseniz gidin, kendile
ri ile görüşün, sizinle utanarak konuşurlar. Çün
kü pantolonu yırtıktır arkadaşım. 300 lira ile 
katiyen bugün hayat olamaz, çocuk beslenemez, 

| aile yuvası saadeti aranamaz arkadaşlar. Ondan 
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sonra Sayın Demirel, refah ve saadet devrindeyiz, 
Tüî'kiye refah ve saadete gidiyor diye nutuklar 
söylüyor. Hayır arkadaşlar Bir devrin Başvekili 
sözüm senettir, demiş, Personel Kanununu tat
bik edeceğim, müstahdemi, odacıyı, küçük me
muru, tarım işçisini saadete kavuşturacağım de
miştir. 4 yıl geçtiği halde ümitlerimiz boşa çık
mıştır. Hangi hesabı vereceğiz, hangi vatandaşı
mızın karşısına çıkıp konuşacağız? 

Muhterem arkadaşlar, tarım işçisinden geri 
kalan arkadaşlarımız, çıkardığınız kanunlarla 
bir çok haklarım alabildiler. Ama, bu kâfi değil. 
Halâ işçi kardeşimin çocuğu hasta olduğu zaman 
muayenesi yaktur, ilâcı yoktur, işçi kardeşimin 
karısı ameliyat edilmek istediği zaman, hastane
ye yatacak parası yoktur. Demek ki o da daha 
istediğimiz şekilde lokavtları, grev kanunlarını 
çıkartmakla arzu edilen neticeye varmamıştır, 
yarım kalmıştır. Binaenaleyh, bu kanunların da 
gelmesi icabeder. Bu da gelmemiştir, o cihette 
yarımdır. Şu işçilerin son defa söyledikleri bir 
55 yaş meselesi ve % 70 mevzuu var. Bunun da 
gelmesi, bunun da halledilmesi bu kanunun da 
çıkması lâzım, adalet bakımından. Bir iktidar, 
adaleti ile payidar olacak, adaleti ile yaşıyacak. 
Adalet olmıyan bir yerde, hiç bir şey arayamaz
sınız arkadaşlar. 

Değerli kardeşlerim, senatör arkadaşlarını, 
bir husus daha var, ehemmiyetle Hükümetin 
üzerinde durması lâzım. Bugün in piyasaya 
ticaret erbabının içine, dostlarınızı ziyaret edin, 
bonolar hepsi başından sonuna kadar protesto 
edilmiştir. Tüccar, ticaret erbabı ne yapacağını 
kara kara düşünmektedir. Biz nasıl düşünüyor
sak senatör olarak şu söylediğim sözleri yap
mak için, Hükümet nasıl kara kara düşünüyorsa 
bonolar protesto edilmiştir. Ticaret erbabının 
nasıl hesap vereceğim diye, ticaret erbabıda bu
gün kara kara düşünüyor, tüccarın itibarı sıfıra 
inmiştir. Merkez Bankasında protestolar bekle
mektedir. Buna hiç olmazsa bir defaya mahsus 
olmak üzere bir nefes almak imkânını bu Hükü
met getirmelidir arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, çok mühim bir hususu 
daha arz edeceğim Yüce Heyetinize. Geçen sene 
2 Haziran seçimlerinden sonra gelir gelmez, to
humluk mevzuunu ve gübre mevzuunu ele al
dım, parlâmento tecrübesi olan bir arkadaşınız 
olarak 1961 seçimlerine girmiş ve 4 sene bu mem
lekete hizmet etmiş bir arkadaşınız olarak en mü

him mevzu olduğu için tohumluluk mevzuunu 
ve vergi mevzuunu ele aldım, günlerce mücaidele 
ettim. Sn son Sayın Tarım Bakanından azar işit
tim. Ben dedi - Kırşehir'in bütün köylüleri ile 
mukavele yaptım Halil bey, hiç birisini vermiyo
rum dedi. Onun üzerine, önerge verdim, sözlü 
soru. Söslü soruma bir seneye yakın bir zaman
dan beri cevap alınamamıştır. Sayın Dağdaş bir 
seneye yakın bir zamandan beri Kırşehir'de güb
re mevzuu, tohum mevzuu, iki tane sözlü soruya 
cevap vermemiştir. Gündemdedir arkadaşlar. 
Acıdır beyler, çok acıdır. Madem ki benim hak
kım Hükümeti murakabe etmektir, kontrol et
mektir, onun tohum ve gübre hususundaki siya
setini açık açık öğrenmektir, bir seneden beri 
bu sözlü soruya cevap vermemiştir arkadaşım. 
Bunun neticesinin ne olacağını düşünmenizi çok 
rica ediyorum. 

Muhterem, arkadaşlar; okul istiyoruz, okul 
yapacağız, çeşme yapacağız, yol getireceğiz, 
bunları her gün talebediyoruz. Bakanlıkların 
kapılarını eskittik, aşındı merdivenler. Ne ver
seler beğenirsiniz muhterem arkadaşlarım? Bu
nu söyliyeyim de duyun. Kırşehir'e Millî Eği
tim Bakanlığı 750 bin lira vermiştir. 4 milyo
nun yerine 750 bin lira veriliyor. 750 bin ura
nın 500 binini personel parası verecek Kırşehir 
vilâyeti kalacak 200 bin lira. 200 bin lira ile kaç 
okul yaptıracağız? Bunun hesabını mı verecek, 
değerli arkadaşlarım? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Kaza 
olursunuz. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Kaza da ol
mak ihtimalimiz var. (A. P. sıralarından köy 
olursunuz belki sesleri) Köy de yapabilirsiniz, 
her türlü salâhiyet elinizdedir. Ama arkadaşlar 
insaf edin, vicdanınız sızlasın. 4 milyonun yeri
ne 750 bin lira para veriyorsunuz. Oradaki va
linizin elini kolunu bağlıyorsunuz. Kazadaki 
kaymakamların elini "kolunu bağlıyorsunuz, O 
vali sise hizmet edemez, o kaymakam size hiz
met edemez. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Bize değil, 
Devlete hizmet ediyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
alâkasıı var. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Arkadaşlar 
no kadar acı geliyor ki bu konuşmalarımız mü
temadiyen cevap veriyorsunuz. Ne kadar acı 
3'eliyor? 



0. Senatosu B : 67 

No demek şeref, haysiyet? 
B.AŞKAN — B:b- dakika., Triı- dakika. Müsaa

de edin, Başka:n ikaz ediyorsımu.3. daha Baş
kanın ikasını yapmas-na zaman vermiyorsunuz. 
İsin verin, Sayın özıaen. kullandığınız, huyu
nuz kelimesi ve haysiyetiniz kelimesi biraz siv
ri bulunmaktadır. Yumuşatın ve konuşmanıza 
yumuşak olarak devam edin. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Peki efen
dim, başüstüne, Sayın Başkanım, muhterem ar
kadaşlar; bendeniz hiçbir arkadaşımı, iktidarı, 
Hükümeti Bakanı incitmek istiyen, ona kötü 
sözler söyliyen, Senatoda hiçbir arkadaşıma ha
karet etmek istiyen bir arkadaşınız değilim. Ka
tiyen. Eğer böyle bir şey size geldi ise ben bu so
sumu geri alıyorum. Yalnız başından beri şu 
sözleriniz, lâf atmanız, mütemadiyen... 

İ3EAEİM ETZiH ERDİNÇ (Kütahya) — 
Siz devamlı Lf atarsanız buradan. 

HALİL Ö£WüT,N (Bevaaüa) — Mütemadi
yen karışmama kakışanda KUfraı dedim,, şu dav
ranışınız doğru delildir, dedim, 

BAŞKAN - - Sayın ikanen aız d? üyeleri 
nıiihatatolarak kokuşmayan lûtiî::. Meseleye ge
çin. 
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J HALİL ÖZMEN (Devamla) — Peki efen
dim, peki, başüstüne Başkanım. Sözlerimi bi
tiriyorum. 

! Arkadaşlar bir husus daha var, son olarak. O 
I da vergi mevzuudur. Vergi kanunları ve vergi 
I mevzuudur. Türkiye'nin kanayan yaralarından 
| birisi de budur, bunun da mutlaka halledilme-
I si lâzımdır. İktidardan, Hükümetten bu âcil 
i elan duruma da bir el koymasını ve tatile git-
i ma-den bâzı hususlarda şu kanunları getirip, 

görüşmesini rica ediyorum. 
j Arkadaşlar sözlerimi toparlıyorum. Tekrar 
j ediyorum, ben hiç kimseye, hiçbir arkadaşıma 

hakaret etmek aklımın köşesinden geçmez. Be-
! r?im bütün niyetim, memleketin dertlerine der-
I man olabilmek için duyduklarımı, gördüklerimi 
{ sise söylemek, Hükümete söylemek. Hükümet 
I tnalardan bir şey alır da yarın müspet bir şe-
| kilde gelirse teşekkür etmek, teşekkür etmek... 
İ Başka hiçbir niyetim yoktur, inşallah güler 
j yüzle, tatlı dille gidersiniz memleketin köşeleri-
i ne, vilâyetlerine. 

| RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Biz 
I memleketin içindeyiz, dısmda değil, beyefen-
| eli. 
! HALİL ÖZMEN (Devamla) — Memleketin 
i 

! en güzide evlatları olarak, seçilmiş insanları 
J olarak memleketin dertlerini, adalet bekliyen, 
I hak bekliyen vatandaşımıza, seçmenlerimize 
I söylersiniz onların oylarını aldıktan sonra tek-
| rar buraya güle güle gelirsiniz. Benim temen-
î nim bu arkadaşlar. Hepinize en derin hürmet-
I lerimi ve saygılarımı sunarını, teşekkür ederim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ege. 

| İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa-
I ym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saygı de-
| ğer üyeleri, sözlerime bir noktayı tavzih ede-
I rsk başlamak mecburiyetindeyim. Sayın özmen 
i arkadaşımız konuşurken ben şahsan sadece 
: Başkanı ikaz etmek üzere müdahalede bulun-
: dıraı. Kendilerine şimdiye kadar Senatoda hiç-
] bir arkadaşıma şahıs olarak her hangi bir mü-
j dalıabde va hakarette bulunmadım. Sadece 
| mevzu ile ilgili hatırlatmalar yapmak için Baş-
| kanı gereken, senatörün hakkı olan bâzı mü-
I dahaleleri yaparım. Ama. bunun cevabı bu şe-
I ki''de olmaması gerekir. Onun için arkadaşları-
| mis da kürsüde konuşurken kendilerine yapı-
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lan müdahalenin ne şekilde yapıldığına dikkat 
edip, cevabı da ona göre vermelidirler. Ben 
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Senatosunda hay
siyeti, şerefi konuşmasını, susmasını nerede, 
neyi, ne şekilde görüşmesi lâzımgeldiğini bilen 
insanlardan müteşekkil bir topluluk olarak bi
liyor ve öyle hürmet duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten benden 
evvel görüşen arkadaşlarımın bâzı noktalarda 
fikriyatına, hissiyatına iştirak etmemeye imkân 
yok. Parlâmentonun vazifesi kanunlar çıkar
mak, mevcut kanunlardaki aksaklıkları gider
mek, böylelikle memleket içerisindeki, memle
ketin içtimai, iktisadi, kültürel, siyasi hayatına, 
milletimizin arzu ettiği şekilde yükselten, iler
leten bir istikamet verebilmektir. Parlâmento
nun fonksiyonu budur, ama bu yalnız Hüküme
tin, veya yalnız iktidar partisinin değildir, muh
terem arkadaşlar. Bu tüm olarak Parlâmento
nun vazifesidir. Parlâmento bu vazifeyi mevcut 
Anayasa muvacehesinde ve İçtüzükleriyle yürü
tür. Şimdi sadece Sayın özmen arkadaşımın 
burada tadadettiği kanun teklif veya tasarıla
rı üzerindeki fikirleri ve ona eklediği bâzı ar
zulan düşünüldüğü zaman bunların acaba şu 
tatil için verilen önerge verilmese de âzami, 
bir ay daha çalışabilir veya çalışamayız, bir 
ay daha çalışsak kaç tanesini çıkarabiliriz, kaç 
tanesini çıkaramayız, bunu düşünmek mecburi
yetindeyiz. işte benim üzerinde durduğum me
sele bu. Eğer samimî olarak şu tatile girmeden 
evvel şu, şu, şu kanunları çıkaralım diye bir 
teklifimiz varsa, bu tatile girme meselesi bugün 
tezekkür edilmiş bir şey değil. Âzami çalışabil-
sek, madem ki 12 Ekim de seçime gideceğiz, da
ha âzami, âzami bir ay çalışabiliriz. Bu bir ay 
içerisinde bize mevcut Anayasanın ve İçtüzü
ğün muvacehesinde Meclisten intikal edecek 
olan kanun teklif ve tasarıları hangileridir ki, 
hangilerini çıkarabiliriz, hangilerini çıkarama
yız? Ama bunu bu noktada bırakıp da ben 
arkadaşlarıma karşı gayet iyi niyetliyim, ikti
dar partisine sadece sevgim, saydım vardır söz- ] 
leri içerisinde hiçbirisinin daha teklif veya ta- j 
sarı haline gelmemiş dahi fikirleri burada ta- j 
dadettikten sonra bunlar yapılmadan nasıl gi- j 
dersiniz gibi âdeta seçim meydanında vatanda- ! 
ga, iktidar partisinin hiçbir iş yapmadığını izah i' 
eder babında şu kürsüde konuşmayı ben uygun 
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bulmadığım için meseleyi Sayın Başkana ha
tırlatmak istedim. 

Sayın Hazer, Sayın Alpaslan da burada ko
nuşma yaptılar, Fikirlerini gayet kısa olarak 
ifade ettiler. Şimdi ben tatile hemen gidilmesi 
taraf'f./.rı ob-ıı bir arkadaşınız değilim, şahsan, 
şahsi fikrim b:i. Ben de bâzı kanunların çıka-
rılmabinı arzu ediyorum, Ama muhterem arka
daşlar. meselenin bir de çarkın işleyişi bakı
mından ele alınması lâzımdır. Bunu hiçbir za
man ihmal edemeyiz muhterem arkadaşlar. Ben 
bugüne kadar 8 senedir şu Yüce Senatoda 
her grup a dâhil arkadaşımla komisyonlarda ve 
umumi heyetlerde çalıştığımda, hiçbir arkada
şımın bir kanun çıkmasında, hele hele mem
leketin âmme vicdanını, âmme menfaatini il
gilendiren meselelerde hassasiyet göstermedi
ğini görmedim muhterem arkadaşlar. O bakım
dan bizim Yüksek Senato olarak mevzuları kav
rayışımız, ele alışımız ve yürütüşümüz hiçbir 
zaman bir kanunun aksatılması için her hangi 
bir tarzda önleyici, bilmem efendim yan ted
birler, şunlar bunlar düşünülmüş değildir. Hiç
bir grup, hiçbir senatör buna şimdiye kadar 
tevessül etmemiştir. Ama muhterem arkadaş
larım, Meclisten buraya intikal etmeden bizim 
elimizdeki Anayasa gayet sarih, kanunların 
görüşülmesini gerektiren 91, 92 nci maddeler; 
bu maddelerin ışığı altında Senato hangi ta
sarı ve teklifleri ne zaman, nasıl ve ne şart
lar altında görüşebilir ortadadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, diyorlar ki, 
tatile girmeden önce şu şu kanunların çıka
rılmasına gayret gösterelim. Evet şu şu kanun
ların çıkarılmasına gayret gösterelim muhterem 
arkadaşlar; gösterelim ama, şimdi daha biraz ön
ce Millet Meclisinde iki tane daha gensoru öner
gesi verildi. Muhterem arkadaşlar, sadece bu 
gensoruların konuşulmasiyle geçecek zaman 
bizim âzami olarak bir ay dahi burada kal
mayı göze alsak bir ay bunların müzakeresi ve 
bunlarla Meclisin vakit geçirmesinden müte
velli' Senatoya intikal edecek her hangi bir şey 
olmıyacak ve Senato âtıl bir vaziyette ka
lacak, maalesef. Bu nereden geliyor?... Ana
yasamızdan, içtüzüklerimizden gelen bâzı hu
suslar, bunun karşısında Senato olarak ne ka
dar iyi niyetle olursak olalım, gruplar olarak 
ne kadar anlaşarak, birbirimizi anlıyarak, ha-
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reket edersek edelim, önüne geçmemize imkân 
ve ihtimal yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu toplantı ve ta
tille ilgili Anayasa maddesi biliyorsunuz 83 ncü 
madde 83 ncü madde gayet sarih olarak Meclisler 
beraber tatile girer ve beraber tatili bitirir şek
linde bir ifade taşır. Zaten bu şekilde burada 
verilmiş bir önergenin muhakkak ki. diğeri de 
Meclise verilecektir. Ve verildiği takdirde 
böyle bir teklif oradada müzakere edilip ka
rara bağlandığı takdirde bizimde onlarla bera
ber tatile girmemiz icabedecektir. Şimdi bu 
meseleler böyle konuşulurken şu veya bun
dan kaçmak, şu veya bu şekilde bilmem efen
dim şundan korkmak, bundan korkmak ve
yahut da hattâ, iktidar olarak vatandaşın 
karşısına nasıl çıkmak, nasıl çıkmamak me
selesi; onlar her halde muhterem arkadaşlarım 
müsaade ederlerse bizim kendi bünyemize ait, 
içimize ait meseleler, onları kendimiz tezek
kür edelim, müsaade ederseniz. Ama, bugün 
Parlâmento faaliyet halinde görülüp de haki
katen kanun çıkaramaz bir halin içerisine 
düşerse, bunun sorumluluğu sadece ikidarm, 
sadece Hükümetin değil muhterem arkadaşlar, 
tümüyle Parlâmentonundur, 

Biz maalesef, maalesef demiyeyim, takdirle 
karşılamamız lâzım, gensoru müessesesi bizde 
çalışmıyor, ama Meclis kanadında gensoru 
müssesesi çalıştırıldığı zaman biz biliyoruz ne 
kadar basit meseleler gensoru halinde getiril
miştir. Ve getirilmektedir, bu müessese bu 
kadar tahrik edilmemeli. Bu müessese böyle 
kullanılmamalı. Gensoru müessesesinin bir ağır
lığı olmalı ve bunlar hiçbir zaman olmamıştır 
arkadaşlar, olmuyor. Olmadığı için en mühim 
kanunlar konuşulacağı zaman dahi bakıyorsu
nuz bir gensoru geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, geçen gün bir gen
soru mevzuu geldi Meclise bugün görüşüle
cekti, hani dış baskı deriz; işte bir baskı ile 
kaldırıldı, alındı. Bugün başka şey konuşulu
yor Mecliste nereden oldu, çünkü onu getiren
ler takdir ettiler ki, çıkması arzu edilen ka
nunu gensorudan daha fazla ağırlık taşıyor 
memleket sathında, gensoruyu geri aldılar. De
mek İri, gensoru müessesesi böylesine suiistimale 
götürülmüştür, maalesef. Şimdi ben rakamları 
hatırlamıyorum, gensoru müessesesi Meclisi 
kadar şu devre, dört sene içerisinde işgal etti 

bunun hesabını çıkardığımız zaman ne kadar 
boş zamanın akıp gittiğini görürüz. E şimdi 
çok muhterem arkadaşlarım, kürsüye çıkıp da 
burada iktidara efendim işte şu kanunu çıkarmı
yorsunuz bu kanunu çıkarmıyorsunuz, Hükü
met başkanı şuna söz verdi yapmadı efen
dim, bakanlar şunu söyledi yerine getirmedi 
şeklinde tenkidederken, ne olur madem M bir 
de trafsız, mademki dürüst bu memleket evlâ
dı olarak konuşuyorlar, şu müessese hakkında 

I yapılan suiistimali de ortaya koysalar.. Kim
se buna yanaşmıyor, iktidar ve Hükümet aley
hine kullanılabilecek bütün silâhlar kullanı
lacak, Hükümet ve iktidar bu silâhların bu sal
vonun altında ezilecek kalacak, hiç kimse ya
hu haklı miyiz, haksızmıyız demiyecek, ama ne 
zamanki iktidar bir savunma vaziyetime geç
mek ihtiyacını duyacak, o zaman bütün herkes 
vatanperver kesilecek, kürsülerden millet va
tan diye konuşacağız. Hayır muhterem arka
daşlar, çok istirham ederim; biz bâzı kararla
rı. alırken sanki böyle güle oynuya mı alıyoruz? 
Bizim de mecbur kaldığımız, üzülerek içimiz 
kanıyarak karar aldığımız olmuyor mu? Kimi 
kimden arkadaşlar kaçırıyoruz, kimiz.. Neyiz.. 
Şurada bâzı partilere mensup insanlarız. Ama, 
topumuz şu milletin evlâdı değil miyiz? Topu
muz bu milletin her hangi bir ıstırabında gü
lebilir miyiz, topumuz bu ıstırabın karşısında 
göz yaşı dökmez miyiz? Öyleyse bu fakir mil
lete hizmet etmek için sadece iktidarı sıkıştır
mak, sadece iktidarı alaşağı etmekle mi işler 
düzelecek? 

Bakın basınımıza muhterem arkadaşlarım, 
hangi devirde hürriyetlerin bu kadar suiisti
mal edildiği basında görülmüş. Bakın bir 
TRT'ye ne şekilde neşriyat yapar sabahtan ak
şama kadar. Yani yapılan nedir... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Gayet güzel, 
tarafsız hareket ediyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ga
yet güzeldir tabiî.. Gayet güzeldir. Şimdi ben 
meseleleri dağıtmak istemiyorum, gayet güzel 
olup olmadığını misallerle verebilirim size. 
Bu güzellik benim şahsıma veyahut iktidara 
hoş görünmek meselesi değil muhterem arka
daşlarım. Ağzımızdan çıkacak her kelime, kâ
ğıda dökülecek her mürekkep, antenden ya-

I yılacak her sesin bu millete faydalı olması lâ-
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zım. Bu milletin menfaatine olması lâzım. Bu
gün iktidarda bizsek, biz sittin sene kalmaya
cağız, yarın bir başkası gelecek. Bu meşhale 
elden ele devredecek. Ama, bu memlekette yan
lış alışkanlıklar, müesseseler kendi varlıklarını 
yanlış şekilde kullanır hale gelirlerse, bunun 
acısını, ıstırabını millet çekecek. İşte o zaman 
su meselesi, o zaman yol meselesi, o zaman bil
mem efendim tahsisat meselesi üzerinde ko
nuşmaya vakit yok. Geçen gün bir yazı oku
dum, orada öyle söylüyor bir arkadaş, espiri 
yapıyor; «Bu memlekete iki tane Başbakan lâ
zım» diyor. Birisi memleketin işlerini yürü
tecek, birisi de diyor, sağdan soldan 
gelecek diyor tecavüzleri önliyecek, onunla uğ
raşacak bir adam lâzım diyor. Yani bu kadar 
memleketin işlerini bir kenara bırakıp, sen 
ben dâvası ve kavgası haline getirmişiz. Şu 
koridorda muhterem arkadaşlar hangimiz otu-
ruyoruzda birbirimizle anlaşamıyoruz, var mı 
anlaşamadığımız bir nokta? Birbirimizin millî 
hislerinden, birbirimizin vatan sevgisinden, 
birbirimizin dürüstlüğünden şüphelendiğimiz bir 
an oldu mu? Sekiz sene ben hiçbir partinin 
hiçbir üyesinin en ufak bir hareket görmedin;, 
en ufak bir ima görmedim. Daima teveccüh 
gördüm, sevgi gördüm, yakınlık gördüm. Ben 
de onları o hisleri duyuyorum. Ama, orada öy
le olup da bu parti meseleleri mevzuu olduğu 
zaman niye başka türlü hareket edelim, başka 
türlü olalım. Niye memleketin meselelerinde 
el birliğinde olamıyalım. Ben bunu arzu eder
dim. Evet hakikaten şurada, eğer bugün tatile 
gireceksek, bâzı kanunlar var ki, bu kanunla
rın çıkmasını ben canı gönülden isterdim, çık
ması lâzımdır. Ve ben onu düşünürüm ki, o ka
nunların çıkarılması için gerekli tedbirlerin 
alınması için ileride teşebbüse geçecek arka
daşlarla beraberim. O bakımdan da sözlerimi 
burada bu şekilde ifade etmek interim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktanın üze 
rinde duruldu; ben şahsım adına konuşuyo
rum, okuduklarım, radyolardan dinlediklerim 
beni fazla üzüyor, fazlaca üzülüyorum. Çünkü 
hiçbir kimsenin o yazılanlar ve söylenenler de
recesinde kötü düşünmesine bu memleket için 
imkân yoktur. Şimdi bir kanun teklifi getiril
di, biliyorsunuz. Getirilen kanun teklifi siya
si hakların iadesi ile ilgili bir kanun teklifi idi. 

Bu kanun teklifi geldi burada müzakere edil
meden, tekrar komisyon trafmdan geri alın
dı. Şimdi muhterem bir arkadaşım galiba Alpas
lan bu kanun buradan, Mehmet Hazer mi bil
mem karıştırıyorum belki, birisi söyledi. Geri 
alındı üzerinde münakaşa edilmedi ama, o me
seleyi bugün münakaşa haline getirmeye lü
zum yok filân şeklinde bir söz söyledi, çok 
güzel. Bu bizim kendi içimize ait, Senatoya 
ait bir kanun teklifi, yani bize intikal etmiş 
bir kanun teklifi, bunun kanunlaşması veya 
kanunlaşmaması bizim irademizde. Yani Yüce 
Senatonun iradesinde. Bunun tekrar gelip gö
rüşülmesi veya görüşülmemesi meselesinin mü
zakeresi yine bizim iç bünyemize ait. Ama bunun 
münakaşası bugün Mecliste yapılıyor muhterem 
arkadaşlar. Bunun münakaşası basında yapı
lıyor ve devam ediyor, bu münakaşa devam edi
yor. Biz kendi aramızda diyoruz ki, bir ahen
gin içerisinde madem geri alındı, alınır, alın
maz onu bırakalım biz çıkması lâzımgelen ka-
nnEİarın ondan çok önemli olduğuna inandı
ğımız kanunları çıkaralım diyoruz. Ama hiçbir 
saman oraya gelemiyoruz. Bir fasit daire içe
risine girmiş gibi dönüp dolaşıp bir noktaya 
gelip takılıyoruz. Sonra muhterem arkadaşlar, 
bu teklif gelse idi Umumi Heyetin oyuna vazc-
dilse idi, efendim ret mi edilecekti,, kabul mü 
edilecekti meselesinde muhterem bir arkadaşım 
âdeta Senatodan çıkacak neticeyi keşfeder gi
bi bir beyanda bulundu. Dediki, getirin dedi, 
getirin neticeyi göreceksiniz ne olacak, bil
mem şeklinde konuştu. Getirip getirmemek 
meselesi ayrı mevzu arkadaşlar. Ben bir nok
tayı. gayet samimî ve açık olarak ifade ediyo
rum. Bu teklifin altında imzası bulunan bir ar
kadaşınızım da ve bu teklifin kanunlaşması için 
gayret gösteren bir insanım. Fakat hiçbir za
man heyetlerin almış oldukları kararlara kar-
zı şahsi düşüncem ve şahsi kanaatimden ötürü 
karşı gelmiş ve onların kararlarına ittıba et
mekten kendimi geri koymuş bir insan deği-
ğilirn. Çünkü bilirim ki, partiler olsun, meclis
ler olsun çalışırken ekseriyet kararlarının 
esas olması lâzımdır. Herkes kendi düşündüğü
nü ileri atarak, kendi düşündüğünün müdafaa
sını sonuna kadar yapmaya giderse cemiyet 
içerisinde her hangi bir düzen, her hangi bir 
disiplin olmaz, olmasına imkân yok. Ben bu 
niyetin ve bu isteğin içindeyim. Yoksa her han-
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gi bir şekilde olup bittiye getirip de her han
gi bir şeyi getirip burada reddedilerek geri
ye götürülmek istenir bir halin içerisine ne 
girebilirim ne buna kendimi vicdanen yatkın 
bulurum. O balamdan bu böyle bir kanun tek
lifinin tekrar komisyona alınmış, komisyonda 
tekrar görüşülecek ve bu gelecek muhterem ar
kadaşlar. Gelecek ama bugün gelmiyecek bir 
gün tekrar gelecek. O zaman Yüce Sznato her
kes kendi vicdanının sesini dinîiyerek oy ve
recek. Çıkacak olan neticeden de Senatoya, 
eğer Parlâmentoya saygımız varsa menfi ve
ya müsbet çıkacak netice karşısında hepi
miz saygılı olmak mecburiyetinde olacağız. 
Eğer inanıyorsak kanuna eğer inanıyorsak Ana
yasaya, eğer inanıyorsak parlömanter rejime 
bunlara inanmamız lâzım. Çıkan, kanuüla^an 
her şey karşısında benim fikrim bu değildi. 
böyle oldu ben bunun karşısındayım şeklinde 
karşı durmanın zaten rejime bir defa inanma
mış olmanın bir delili olur. O bakımdan bu tek
lif tekrardan konuşulacaktır. Fakat bugün ko
nuşulması faydalı mı olur, zararlı mı olur? Bu
nun kararını verecek ben değilim. Bu bakım
dan sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum. 

Biz bırakıp kaçıyor değiliz. Sayın Hassr 
öyle dediler. Bırakıp kaçıyor. Hayır bırakıp 
kaçtığımız yok. Biz elimizden geldiği kadar 
içinde bulunduğum grupumun hattâ, hattâ bü
tün Yüce Senatonun burada çalışmalarını ya
kından bilen bir arkadaşınızım. Ne bizim gru-
pumuz ne Senatoda her hangi bir arkadaşın 
vazifeden kaçmasına imkân ve ihtimal yok
tur. Bu şekilde alınacak bir karar bugün eğer 
yüksek tasvibinize mazhar olurda tatile girer
sek ben bâzı kanunların tekrar yani kanunlaş-
mamış olan tasarı ve tekliflerin kanunlaşma
sı için gerekli gayreti gösterilmesi içine gire 
cek arkadaşlarınızdan biriyim. O bakımdan 
sözlerimi burada bağlarken beni dinlemek 
lutfunda bulunduğunuz için saygılarımı arz 
ederim.. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 

Sayın Müftüoğlu, söz istemiş bulunuyorsu
nuz ama daha şahısları adına iki sayın üye ko
nuştu. Yeterlik var. Dört sayın üyeden sonra 
size söz vereceğim. Bir son üye konuştuktan 
sonra önergeyi oylıyacağım. 

MÂNSUR ULUSOY (Ankara) — iki saattir 
konuşuluyor. Sözlü soruları da geçti. 

BAŞKAN — Görüşme açılmıştır Sayın Ulu-
soy. Devam edecektir, konunun önemine binaen. 
Buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii üye) — Sayın 
Balkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; Parlamentonun bilindiği gibi iki göre
vi var. Birisi kanun yapmak, ikincisi icrayı 
murakabe etmek. Parlâmentonun bu her iki gö
revinin geldiği nokta kanatim odur ki, bir tati
le müsait değildir. Evvelâ buradan çıkacak 
kaııunlar.1 her gün artan hayat pahalılığı kar
şısında bekliyen dar gelirli vatandaşlar var. 
Buradan çıkacak kanunları bekliyen üniver
siteler var. Buradan çıkacak kanunları bekli
yen işçiler var. Bütün bunları yüzüstü bıra
kıp secime 4.5 ay daha zaman olduğu bir sı
rada 15 - 20 gün daha çalışmayı göze almıya-
rak bir tatile gitmek kanaatimce yasama gö
revinin icaplarından değildir. Aksine yasama 
görevi yasama görevine bağlı bir parlöman
ter için önemli olan 15 - 20 gün daha gereki
yorsa haftanın her gününde çalışarak bu ka
nunları çıkarmak ve tatile ondan sonra git
mek. 

İkincisi arkadaşlarım, murakabe görevi de 
kanunları çıkarmak kadar önemlidir. Hiçbir za
man parlâmentonun murakabe görevini kanun 
yapma görevinin ötesinde gerisinde görmeye 
ve küçümsemeye imkân yoktur. Aksine bugün 
murakabe öyle bir noktaya gelmiştir ki, bâzı 
hallerde yasama görevinin de üstündedir. Çün
kü eyle olaylar Türkiye'de cereyan etmekte
dir ki. bu olayların üzerine parlâmento olarak 
bugün parmak basmazsak yarın geç kalmış 
oluruz. Bir tanesini misal olarak arz etmek is
terim. 

Arkadaşlarım, Adalet Partisinin iktidarı 
samanında Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri 
Bakanı kanaliyle Başbakanlığa derki, Atatürk 
düşmanı, Cumhuriyet düşmanı ve bu memleket
te inkilâpları baltalamak için irtica faaliyeti
nin tertipçisi bir zat İzmir'de gezici vaizdir. 
Bu zat bütün faaliyetlerini bir parti lehine 
propagandaya hasretmektedir. Emniyet Genel 
Müdürlüğünün bu yazısından 4 ay sonra bu 
zat alınır, getirilir mutlak salâhiyetlerle Di
yanet işleri Başkanvekilliğine tâyin edilir. 
Bu zat burada bundan sonra sadece faaliyet-
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lerini Atatürk düşmanlığına, Cumhuriyet düş
manlığına hasretmez Cumhurbaşkanına ve Baş
bakana verilen bir rapora göre Türk Milleti
nin vatanını ve milletini bölmeyi hedef tutar. 
Daha açık söyliyeyim. Türk topraklarından bir 
parçayı koparmayı hedef tutan faaliyetler içe
risine girdiği bizzat Başbakan ve Cumhurbaş
kanına bildirilir. Cumhurbaşkanı Başbakan,' 
iki defa ikaz eder. Bu zatın faaliyetleri hak
kında. Yine Başbakanın çok yakın ahbabı bir 
hukukçu Başbakanın karşısına kadar gider. 
Bütün bu memleketin temellerine kadar inen bu 
menfur faaliyetleri Başbakana anlatır. Ben 
bundan iki ay evvel bir yazılı soru ile Hükü
metten bunu sorarım. Üç aydır cevap yok. 
Bir ay önce bir Senato araştırması isterim. De
rim ki, memleketin köküne inen Türk Milletinin 
ve vatanının bütünlüğüne kasdeden bu faali
yetler hakkında bir Senato araştırması açıl
sın. Eğer bunlar varsa mutlaka bunu yapan
ların kafası ezilsin. Yoksa bu takdirde bu gibi 
insanlar bu töhmet altında devam etmesin. Ar
kadaşlarım önergem bir aydır Cumhuriyet Se
natosunun gündemindedir. Ama elimde bulu
nan vesikaları açıklama imkânı bana verilmez 
Bu kürsüden çıkıp nasıl dıştan bâzı dernekler
le işbirliği halinde, dışardan nasıl destek gö
rerek bu memleketin birliğine bu memleketin 
toprak bütünlüğüne, bu milletin sureti katiye -
de parçalanamıyacağma inanmıyan bası insan
ların bâzı noktalar var arkadaşlarım, gizli otu
rum olsa onları da açıklarım ama bugün bunları 
burada açıklamak istemiyorum, bu kadar men
fur faaliyetler Cumhurbaşkanlığında dosya 
bu kadar kabarmış. Millî Güvenlik Kurulun 
da bu kadar dosyalar kabarmış, Cumhurbaşka
nı alarma olmuş Hükümeti ikaz ediyor ki, bu 
menfur adamın bu menfur faaliyetlerine son 
vermek lâzım diyor, ama adam yerinde. Ada
mın adı Yaşar Tunagür. Ve bu adam ben bu 
önergeyi verdikten sonra Devletin parası ile 
vilâyet vilâyet dolaşmakta ve arkadaşlarım 
siyasi propaganda yapmaktadır ve bu adam 
Hükümeti Devleti küçümsemekte, bana kimse
nin gücü yetmez demektedir. Şimdi biz bütün 
bu iddiaları, bu iddialar doğru mu yanlış mı 
bu kürsüye getiririz, ben vesikalarımı korum. 
Hükümet de karşısında vesikalarını kor. Eğer 
ben yanılırsam, eğer ben yamlıyorsam, elim
deki vesikalar yanlışsa ki, Devlet vesikaları

dır hepsi. O saman ben bu kürsüden af dile
rim. Ama eğsr benim dediklerim doğru ise, be
nim elimdeki vesikalar doğru Ue ki erdann 
bâzıları Hükümete bizzat yazılı soru açarak te-
yidedilmiş vesikalardır, bu takdirde bu insanın 
buradan çekilmesi ve bu menfur faaliyeti, mut
laka durdurması lâsımgeiir. Şimdi ne olacak 
tatile gireceğiz ve beş ay daha yatacak bu. 

Diyanet işleri Başkanlığı teşkilâtında mui-
k k salâhiyetle çalışan, istediğini istediği şe
kilde yapan bir insan beş ay daha Türk vata
nının, Türk Milletinin bütünlüğünü bölüoü 
faaliyetler içinde bulunmak ithamı altında bu
lunacak', beş ay daha bu insan Atatürk düşma
nı itham: altında bulunacak, kim yapıyor i;-,ha-
mı ben değil, A. P. nin İktidarı dördüncü koa
lisyon zamanında içişleri Bakanlığı bizsat Baş
bakanlığa bildiriyor. Bir insan yine mutlak sa
lahiyetli bu insan Cumhuriyet düşmanı elarak 
kalacak. Bu doğru değildir arkadaşlar. Şimdi 
no yapalım, murakabe yapmıyalım mı? Arka
daşlarımızdan bâzıları diyorlar ki, efendim mu
rakabe kanım yapmayı aştı. Arkadaşlarım, öyle 
samanlar gelir ki işte bu önergede olduğu gibi, 
r<evletin temellerine menfur eller uzandığı za-
rr.an kanunları da gerekiyorsa bir kenara it
mek ve bunun üzerine mutlaka gitmek lâzım-
gelir. Binaenaleyh, sayın senatörlerden istir
ham ediyorum, bu tatil, teklifini reddedin, lüt
fedin şu önergeme oy verin ben size vesikalar?. 
getireyim, araştırın, çıkarın ortaya bu yılanın 
kafasını ezelim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Başkanlık Divanı
na Yüce Senatonun tatile girmesi yönünde 
bir önerge verildi. Bu önerge oylanmadan ev
vel verilmiş iki kanun tasarısının da görüşül
mesi için önergeler mevcuttur. Saynı Başkan, 
önergeyi okuttuktan sonra önergenin kabulü 
neticesinde gündemde bulunmamakla beraber 
gelmiş bulunan iki kanun tasarısının da görü
şülmesi suretiyle tatile gidilmesi yolunda Yüce 
Heyetinize bir ışık tuttular. Görüyoruz ki, 
iki saate yakın bir zamandan beri tatile girelim 
mi, girmiyelim mi müzakeresi devam etmekte
dir. Konuşan arkadaşlarım haklı olarak tatile 
girilmemesi yönünde ve girilmesi yönünde fikir
ler beyan ettiler. 
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Aziz arkadaşlarım, elbette ki Türkiye Cum
huriyetinin çok mühim meseleleri olacaktır. 
Eğer Türkiye'nin meseleleri hemen tatile gide
cek kadar ehemmiyetini kaybetmiş meselelere 
kalmış olsa, ki bu imkânsız bir şeydir. Her 
gün, her an 32 milyon Türk vatandaşının mü
him dertleri ile gerek Yasama Meclisleri olarak, 
gerekse Hükümet olarak karşı karşıya gelece
ğimiz muhakkaktır, önergeyi veren arkadaşı
mız Anayasanın sarih hükmüne dayanarak bir 
önerge takdim ettiler. Anayasanın 83 ncü mad
desini tetkik buyurduğunuzda görüyorsunuz ki, 
Meclislerin çalışma müddetini doldurmuş bu
lunmaktayız. Ortada mühim meseleler var, bu 
müddeti uzatalım. 0 takdirde Yüce Heyetinize 
ait ama, ben söz alıp bu kürsüye gelmeyi dü
şünmüyordum, fakat tatil kararı alınmasın di
ye bu kürsüye gelen arkadaşlarımız şu mesele 
mühim, bu mesele mühim derken, vatan sathın
da kendi görüşleri istikametinde benim parti
mi kötüleyici bir tutumun içerisine girdiler. 
Arkadaşlar bu kürsüde takririn müzakeresi ya
pılırken, her hangi bir partinin görüşünün bu
rada dile getirilip propagandasının yapılması
na lüzum yok. önergeyi veren arkadaşım, Mec
lisler yedi ay çalışmıştır, tatile gidebilir Anaya
sanın hükmünden istifade ederek önerge ver
miştir. Ama buraya gelir bir arkadaşım, hesap 
vereceksiniz, kitap vereceksiniz... Elbette ve
rilecek hesap. Hesaptan kaçan kimse yok ki, 
asıl hesabın sahibinin önüne gidelim diye öner
ge vermiş arkadaşımız. Evet, işçi arkadaşları
mızı alâkadar eden kanun var, üniversiteyi 
alâkadar eden kanunlar var. Ama bu kanun
lar dün gelmedi ki Meclislere, evvelisi gün de 
gelmedi. Bunların hepsi geçmiş ayların içeri
sinde komisyonlara, Meclise gelmiş bulunan ta
sarılardır. O halde memleketin hassasiyetle ih
tiyacı bulunan bu tasarılar üzerinde bugün kal
kıp da şu veya bu şekilde hesap soracağını ha
tırlatan arkadaşlarımızın aslında zaten hesap
lar sorulsun, bu işler görülmeden seçim sat
hına gidilsin, hesapları ile verilen birtakım ge
nel görüşmeler, gensoruların neticesinde iş te
hir edilmiştir. Ama mutlak zaruretin olduğuna 
inanıyorsak, yine Anayasanın tatil hükmünü 
veren maddesinde Meclislerin toplanma hükmü 
de vardır. Fevkalâde toplantı nisabını temin 
ettiğiniz takdirde Yüce Meclisler tekrar top
lanır, ehemmiyeti üzerinde durula durula bu

radan propagandası yapılan meselelerin de ka
nunlaşması mümkün hale gelir. 

Yüce Heyetin daha fazla zamanını almamak 
için sözümü burada keser, Heyetinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — .Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Parlâmento 
gerçekte Anayasamızın asgari çalışma müddeti 
olarak tâyin ettiği nisbeti doldurmuş bulun
maktadır. Ama bu müddetin Anayasada tâyin 
edilen bu asgari müddetin doldurulmuş olması 
elimizde Büyük Türk Milletinin beklediği bir
takım işler, yüzüstü dururken tatile girilmesi 
yersizdir, zamansızdır kanaatinde olduğum için 
söz almış bulunuyorum. 

Parlâmento bir okul değildir ki, yönetme
likte tâyin edilen müddet gelmiştir, müfredat
taki konular işlenmiştir. Tatile girelim, diye
lim, ki bizim müfredatımızda yani gündemi
mizde o kadar milletin beklediği kanunlar, ko
nular, görüşülmesi, karara bağlanması istenen 
işler var ki, bunları bitirmeden buradan ayrıl
mak vazifeyi yarım bırakmak anlamına gelir. 
Senato gündemini tetkik ediyorum, sekiz ko
nu var, her biri biraz evvel Sayın özgüneş'in 
de ifade ettiği gibi memleketin, rejimin te
meli ile ilgili konular. Bunlar görüşülmeli, ka
rara varılmalı, bir netice alınmalı. Senato 
gündeminde bunun gibi sekiz konu var. Dağı
tılan kâğıtlarda bugün önümüze gelen üç ka
nun var. Komisyonda sumenlerin altında bek-
liyen düzinelerle kanun teklif ve tasarıları var. 
Bunların dışında çıkın şimdi koridorlara kendi 
kanunlarının, kendi arkadaşlarının ilgilen
diği kanunların biran evvel Meclisten ve Se
natodan çıkması için heyetler koridorlarda do
laşmakta, komisyon başkanlarına ricalarda bu
lunmaktalar. 

îs bu kadar ehemmiyet taşımaktadır. 

Millet Meclisi gündemine gelince; Millet 
Meclisi gündemi 16 sayfa bir kitap büyüklü-
ğiide, 221 konu beklemektedir. Bunun sadece 
Bunun sadece 118 tanesi kanun teklif ve tasa
rısıdır. 37 tanesi hakkında bu kanunların ive
dilik kararı verilmiştir. Her biri memleketin 
ekonomik, sosyal hayatında büyük önemde yer 
taşıyan bu kanunlar çıkmadan parlâmentonun 
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tatile gimesi kanaatimce vazifeyi yarım bıra
kıp gitmekten başka anlama gelemez. 

Meclislerin yasama görevi komisyonların 
çalışmaması yüzünden yapılamamakta ve 
Meclislerin de bâzan ekseriyet bulamaması bâ-
zan da çeşitli sebeplerle komisyonlardan çı
kan kanunlarda maalesef görüşülüp kanunla-
Eamamaktadır. Komisyonlarda iki senedir, üç 
senedir bekliyen kanun teklifleri var. 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Hangi Ko
misyonlarda, bizde bir şey yok. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Söyli-
yeyim, sizinkinde olmıyabilir. Anayasanın 
50 nci maddesine göre eğitimde fırsat eşitliği 
yaratacak olan bir kanun teklifim iki seneden 
beri komisyonlarda beklemektedir. 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Senatoda 
mı, Mecliste mi? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Meclis
te Senatoda. Parlâmento bir bütündür. O halde 
bu mühim kanunlar çıkmadıkça tatile girmeyi 
asla doğru bulmuyorum. 

Meclislerin bir görevi de denetlemedir. İki 
yıldır cevaplanmıyan sözlü sorularımız var. 
Her biri memleketin binbir derdinden birine 
ışık tutacak, uyaracak mahiyettedir. Bunlar 
da her hafta Salı günleri gündemin baş say
fasında yer alır ama görüşülmez, daima ertele
me suretiyle üzerinden aylar ve yıllar geçer. 

Senato gündeminde yüksek mahkemelere 
seçilecek üyeler, var. Memleketin adaletini, 
memleketin hukuk ilkelerini gerçekleştiren, ka
rar veren mahkemelerin eksik üye ile çalış
masını nasıl gönül rızasiyle kabul eder tatile 
girebiliriz. Evvelemirde bu seçimlerin yapıl
ması, bu mahkemelerin eksik üyelerle adalet 
dağıtan, adaleti tecelli ettiren bu mahkemelerin 
üyelerinin tamamlanmasını sağlamamız gerek
mez mi? 

Memleketin bizden beklediği tatil değil. 
Hemen memleketin siyasi atmosferini yüksel
tip seçim atmosferine girip halkı işinden, gü
cünden etmek değil, halkın işsizliğine çare 
bulmak, hayat pahalılığına çare bulmak, dar 
gelirlileri her gün biraz daha boğmakta olan 
fiyat artışlarını önleyici çareler bulmak, köy
lünün kalkınması, köylünün mahsulünün de
ğerlendirilmesi için Meclislerde bekliyen ka

nunların biran evvel çıkarılması, üniversitele
rin yıllardan beri söz verildiği halde yapılmı-
yan reformunun yapılması bizi beklemektedir. 

Bugünkü gazetelerde Ankara Üniversitesi 
Senatosunun eğer kanunları çıkmazsa istifa 
edecekleri yazılmaktadır. O halde memleke
tin bu kadar mühim dâvaları varken, bizden 
iş beklerken tatile gimeyi asla doğru bulmu
yorum. 

Ve memur ve müstahdemlerin maaşla
rının ayarlanması, personel kanununun çıka
rılması, Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakam, 
sayın iktidar mensupları tarafından çeşitli 
vesilelerle, çeşitli yerlerde vaad edilmiş, sö
züm senettir denmiş, mutlaka çıkacaktır den
miş ama bugüne kadar görüyoruz ki bunun 
parlâmentoya dahi intikali yapılamamıştır. 

Bunların hesabı görülmeden tatile girmeyi 
asla doğru bulmuyorum. 

Millet Meclisinde şu anda işçi haklariyle 
ilgili bir kanun konuşulmakta. Yarın Sena
toya gelecek, öbür gün Senatoya gelecek. Bu
nu nasıl yüzüstü bırakır gidebiliriz? 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Mecliste 
şimdi gensoru görüşülüyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Devanla) — Fikri
niz varsa kürsüye çıkar söykrsinh. 

Bırakalım seçim derdini, yani tatile girmek 
bir bakıma seçim derdini halletme koran ola
caktır, Parlâmento için. Kalkın gs^Lııiyle uğra
şılmasını tavsiye ediyor, rica ediyor, hepinizi 
•saygiyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkane) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; her sene burada tatil 
için karar alma durumuna düşeriz, calibi dikkat 
olan husus, bir karar verilme.:! hususunda 
Adalat Partisi cenahından teklif gelince derhal 
îîmhalefet bu tatile girme hususundaki tale
bin karşısına çıkar ve hemen memleketin bütün 
dertlerini sıralar ve bunlar varken nereye gi
diyorsunuz, durun bakalım diye sanki yakamıza 
yapışıma vazifeleri kendilerine verilmiş gibi bir 
tutum içerisine girerler. 

Biz burada bahis mevzuu olan kanunların 
mühim olmadığını iddia etmiyoruz. Ve burada 
eğer bu memlektin dertlerine çare olacak ka
nunlar şu kısa zamanda, çıkan arkadaşlarımı
zın bahsettiği gibi bir kaş kanundan ibaretse 

— 5DJ — 
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hiçbir şeyimiz kaknaaaı?; Ae 
diğkîi bu meaakkeibı yak l 
dır. Bu senelerce bkberak ; 
geçmiş iktidarlar çare bnkn 
3,5 senede bütün dsrtkri y 
sini bir anda eakbi ye A' ?:'.}. 
beş gün iekiae be.A:Ac:A;,j..A 
içine girip buradan Avrada 
lav cdmakc&dır. 'Ilç^'.r A: u v 
yor idiyseniz, bu dertler 1! 
cek mev.ıular ki: yi 3 avlar; 
tidarmızda gAkvvdkAv "b * 
vel. iki sere ea-vl bevvıe b 
diniz? Yalma ikciaaıarı ::.'i laneaı 
yahut Hükümetin mi e 
hissidir? lAAeAAA a 
da bu nıeealökctby ak' 
siüıdbkkri hususlar aa; 
halinde getirip o §Ad 
lerl dsyil lAibA 

3 1 vazifelerinizi y. 
buradan biz buna vb: 
nunu cAarakaı dê iiv"'-
kamın teklifini yayur 
hibi cAbağıv.ıaaa. bu. a 
kyeıüse kaan; cAıraea 
kaçmak o aeeaeaa k A A 

Burada kybeAbrv 
vlâuda kvebAe '"V. ea: 
na îi3 Q:bai Av..Avevv 
um verdimi bebe1;,, y 
sin d 3 aynı ;ekAA ev-a 
ziıeliyiz. 

Eir sen-be:; cbvrk 
getirekilksA: Bakvna 

Öyle ko Aaaaya ea 
ğa bir say var e e :ba. 

aeeuv;:. ta-.. 
ıc'.aaevı : 
UaAa A:y 
ava ka ık 
Ida ieraai 

Ara,,. .aa 
A:Ae ib:b'. 
; ib; ee 

e.' e, e e * 
AA A o 

be,e e, :v 
ey.:.,;...;. ..:. 

^ u.vfck 
V İ '• • '. ,'....' 

, ; . . . : " • ' ; • ' 

ev; 
aAee ve 

;'"::: :;,ra 
e da - - r 

baa aabee 
?••- avve" 

fini o vakit barakreak c 
yısanda akiraak, e ve;bit , 
haklan e aka. .bava kav d: 
makriLia.be ye- "ye .-...A; 
larımızuı burada belirtip 
İrana] aıa muhAkf e 3b s ;a: 
vsya bübaiyarek balkAa 
yahut da fiilî durum bu 
.yün veyahut bir hafi a r?' 

.-^V-

kabili telif değildir. Hepimiz kendi kendi-
•;i tekkid ediyoruz demektir. 
BAadi bütün sene burada senatör olarak de-
a eden arkadaşlarınızdan biriyim. Müşalhade 
ğ-iınia husus, daima devam edenler aynı ar-
•akardır. Aynı arkadaşlar devam eder fa-

çalışma hususunda böyle bir önerge geldi-
Tauıaıı bakarım devam etmdyenlertden muha-
k sesleri çıkar. Çalışan arkadaşlarımız ses 
arnıaz. 
IkEHMET HAZER (Kars) — Devam efcmi-

ılor kimlerdir? 

i-AHİT ALT AN (Devamla) — Şimdi şura-
bizzat davanı edenler bulunuyor. Belli. 

AbAAeiN ATMACA (Denizli) — İsim ver-

AAAİT ALT Ali (Devamla) — Konuşanlar 
v koıtvyaebarrı bir kısım partisi namına ko
yarıma gkre,. grupu namına konuştuğuna gö-
yrubam içinde onu tahrik edenler o vakit tah-
: ctrküer, bulsunlar kimler olduğu meydana 

bievûi burada arkadaşım «üniversite hoca-
aeaı efendim istifasından» bahsediyor, üni-
viA bacaları bir maaş için ealışıyolarsa ve-
e e ; ; bu iaîaalskeıfce ilim için çalışmadıkları 

ve h aka3 3S kabul edildiği halde hâlâ bir 
:' • ika istifaları göze alıyorlarsa bunları 
eAraı. yıke-aamasından dolayı izzeti nefis me-
. yay. eorlarsa evvelâ kendilerinin tahrik 

j ' . v ];'aîerin kendilerine karşı yapılan ha-
ebai inden dolayı istifa etmeleri daha doğru 

kk r e m derdinde değiliz. Seçim derdinde 
;A.e başkaları olsa gerektir. Şimdi meselâ 
e karada dile getirilen fakat art düşüncele-
k arka tescil edilen bir hususu daha bura-
aAAAyim: Meselâ bahsettiler, Anayasanın 

,'k mav.Taundaki kanun teklifi geldi, baktım 
b. Crayrenun dışında birçokları bunun biran 
si gir üzülmesini istiyordu, bugün Anayasa 
vvayaırarean toplantısı vardı, maalesef bunu 
y bikrin hiçbiri komisyona gelmedi. Hani 
bu kanunun biran evvel görüşülmesini bir 
vreei çıkmasını istiyordunuz? Ve bunun aee-
olaaak Anayasa Komisyonunda görüşülmesi-
redeu icabottiği hususunda tenkildediyordu-
e fakat bugün getirildi, komisyonun toplan-
a i Amildi, komisyonun muhalefet grupu-

http://makriLia.be
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na mensup arkadaşların hiçbiri gelmedi. Öyley
se sizin bu husustaki beyanınızla hareketiniz 
bir birini tutmamaktadır. Bu olsa olsa bir seçim 
yatırımının kontur seçim yatırımıdır. Bizim 
için ne şekilde bunu seçim yatırımı olarak görü
yorsanız bunun aksi hareketini yapmakta baş
ka bir seçim yatırımı olsa gerek aklımıza bu ge
liyor. 

MEHMET HAZEK (Kars) — Davet etti-
lerde mi gelmediler? 

NAHİT ALT AN (Devamla) — Komisyon 
başkanının resmen ifadesi davet edildiiğdir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Yok öyle bir 
şey. 

NAHİT ALTAH (Devamla) — Biz burada 
yerimizden bir iki de lâf attık. Mecbur olduk. 
Arkadaşımız Halil özmen tatil kararını istiyen 
önergenin aleyhinde konuşurken sanki bir seçim 
meydanmdaymış gibi burada nutuk çekti. Bir 
hususları beyan etti. Hattâ bitabediş tarzı bile 
seçim meydanındaki bir konuşmaydı. Biz bu
nunla önergenin haklı olduğuna kanaat getirdik. 
Arkadaşımızı biran evvel seçim bölgelerine gön
derelim de seçim meydanında nutuk çeksin iste
dik. Fena mı yapmışız? Calibi dikkat olan nok
ta, A. P. ni, A. P. nin dışında olan şahıslar ve 
zümreler daha çek düşünür gibi bir pozisyon 
içine giriyorlar. Bize tavsiyelerde bulundular, 
«bunları, bunları çıkarmadan milletin huzuru
na gitmeyin, doğru değildir, nasıl hesap vere-
€2k3İniz» Çok teşekkür ederiz bizi düşündüğü
nüm için, Biz bunların hesabını vermekten kaç
mayız, millete vereceğiz, Millet, hesabını veren 
iktidarı iş başında tekrar tutmak isterse reyini 
verir, istemezse reyleriyle bunu gösterir. Bunun 
için karşı grubun telâşa düşmesine hiç hacet 
yok, Seçim meydanında siz de konuşacaksınız, 
daha etraflı konuşacaksınız propagandanızı ya
pacaksınız, biz de konuşacağız. Getirilen esbabı 
mucibeler bunlar değil beyler. Bunlar işin gizli 
tarafları. Esbabı mucibe değildir bunlar. Çün
kü şimdiye kadar 4 sene şu Parlâmentoda ça
lışmışız. Bizim çalışma sistemimiz Anayasada 
ayarlanmış, binaenaleyh Parlâmentonun fiilî 
durumuna bakacak olursak Millet Meclisinden 
her hangi birşey geçmedikten sonra bize gel-
miyecektir. Teklif ve tasarı oradan geçtikten 
sonra ancak bize geleceğine göre bugünden 
itibaren Millet Meclisinden geçecek her hangi 

] bir teklif veya tasarının bizim komisyonlarımız
da konuşulup gereken müddetler geçtikten ve 
bize geldikten sonra konuşulması ic;in yeniden 
asgari bir 15 gime daha ihtiyaç olur. Çünkü on
lar 15 gün çalışacak, onların çalışmasından son-

j ra gelecek kanunların tekrar bizde konuşulması 
görüşülmesi, komisyonlardan geçmesi hususun-

ı da bir müddete ihtiyacımız olacaktır. Bir da bu-
! rada bizim şimdiye kadar şikâyet ettiğimiz hu

sus daima bu zamanlara sıkıştırılıp birçok mü-
I him kanunları alel acele iyi tetkik etmeden, ha-
I kikaten memleket gerçeklerini dile getirip ge-
j tirmediği hususlarına bakmadan aman gider 
j ayak birkaç kanun çıkaralım, bu iş bitsin, ya 
j iktidansak propaganda mevzuu olsun yahut da 
| ımıhalefetdeyse bilmem ne mevzuu olsun gibi 
] hususlardan dolayı maalesef birçok kanunları-
j ıııız istediğimiz şekilde çıkmamış vs dolay jsiyle 
! ileride bu kanunların tekrar mütaaddit defalar 
| tadili dolayısiyle tskrar bu kürsüye getirmiş ve 
; kanunların anaprsnsiplerîni bosmuş va madde-
i 1er arasındaki ahengi bozmuş olduğumuzdan 
] dolayı tatbikatçılar da daima bundan mutazar-
i Dr olmuşlardır, öyleyse kanunları getirirken 
I anaprensiplerinin ışığı altında müzakere etme 
i daima illi geliş şekline inhisar ettiğine göre ta-
j dil teklifleri dolayısiyle gelen, yapılan değişik-
i likler bizi muzdar vaziyete düşürmüş, Parla

mentolar bu yüzden çok işgal edilmiştir. 

öyleyse gelin arkadaşlarım fiilî durumu na-
zsrı itibara alalım. Millet Meclisinde kimseyi 
tutamayız. Mecbur edemeyiz. Yine Parlâmento
nun toplanma günlerinde radyo, «ekseriyet ol-

I madığmdan efendim toplanamamıştır» zabıtlara, 
«ekseriyet olmadığından toplanmamıştır», diye 
hükümleri koydurmak tansa - bu da Parlâmen
toya gölge düşürmektedir - onun için bunun 
biran evvel buradan kararını alarak önliyeiim. 

Çünkü bizim toplanmamız bir şey ifade etmi-
yecektir. Millet Meclisinin toplanması birinci 
plânda lüzumludur. 

Fiilî durum budur. Yine fiilî durum; kimze 
hiçbir zaman garantileyemiyecektir ki, tekrar 
yeni bir araştırma önergesi, genel görüşme, bu
rada istennıiyecek veyahut da Millet Meclisin
de gensorusundan diğer iktidarı daha doğrusu 
Hükümeti denetleme yolları Parlâmento tara
fından aranmıyacağına dair, getirilmiyeceğine 

i dair hiçbir garantimiz yoktur. Bunlar geldiği 
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takdirde burada vâki bir haftalık uzatmamızın j 
hiçbir kıymeti olmıyacak, önceliklere onlara j 
efendim karar vereceğiz, Dolayısiyîe yine iste
diğimiz kanunlar buradan çıkanlamryacakDir. j 

Maruzatım bundan ibarettir. Fiilî durumu 
nazarı itibara alırsak bu şartlar altında tatile I 
girmemiz bence daha uygun olur kanaatinde- I 
yim. Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır ofcu-tu- I 
yorum. 

Sayın Başkanlığa ] 
Konu aydınlanmıştır, görüşmelerin yeter

liğini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir j 

Nuri Demire! [ 

BAŞKAN — Yeterlik kabul edildiği takdir- j 
de Hükümete ve sırada bulunan Sayın ismen'e j 
söz verilecektir. Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etaniyenler... j 
Kabul edilmiştir. 

Gerçi tatil görüşmeleri doğrudan doğruya 
yasamayı ilgilendirir ama görüşmeler sırasında 
Hükümetle ilgili ve Hükümeti hedef tutan ko
nuşmalar olduğu cihetle bu konuda Hükümete 
söz veriyorum. Buyurun Sayın Devlet Bakanı, j 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİM MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Balkan, sayın senatörler görüşme konusu okn 
husus Parlâmentonun tatile girme mevzuudur, i 
Birçok arkadaşımız bu hususta lehte vs aleyhte 
beyanda bulundular. Aleyhte beyanlar içerisin
de ifade edilen husus Anayasaya göre Parlâ
mentolar, yani her iki Meclisin de müştereken | 
tatile gireceği hususudur. Bâzı arkadaşlarınız i 
bunu da ifade ettiler ve cevap verildi. Şu anda 
da Millet Meclisi Sayın Başkanlığına aynı ma- | 
niyette bir takrir verilmiş ve bidayette de Mil- j 
let Meclisinin ıttılaına sunulmuştur. Bunu bu 
şekilde kaydettikten sonra meselenin esası hak- j 
kındaki mütalâamızı beyan etmek isterim. ı 

Bugün hepimizin üzerinde hassas olduğumuz 
ve tatbikatında büyük bir hassasiyet gösterdi
ğimiz Anayasamız yönünden Meclislerin çalış
ma sistemi nedir, tacil meselesi nasıl vazedil
miştir, bunu evleviyetle dile getirmekte fayda | 
mütalâa ediyor anı. 

Sayın senatörler, hepinizin bildiği gibi Ana
yasamız beş aylık bir tatil süresini öngörmüş
tür. Bunu yine hepinizin kabul ettiği tarzda j 
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sadece Parlömanterlerin bir dinlenme meselesi 
olarak değil ve fakat aynı zamanda sayın Par
lömanterlerin aziz milletimizle gerekli temasları 
yapması, onlarla görüşmesi, konuşması, vatan
daşın ıstırabı nerededir, şikâyeti nedir, memle
ket meseleleri ne istikâmette yürümektedir, 
muayyen meselelerin halli için Parlâmentodan 
ve Hükümetten neler beklemektedir, bu temas
ların ve bu tatilin maksat ve gayesi bu. Diğer 
taraftan sayın Parlömanterlerin, Parlâmento
da da iki yönlü görevleri bulunmaktadır. Bun
lardan birisi teşriî görevleri, diğerisi de mura
kabe görevleridir. Bu üç hususu müştereken 
mütalâa ettiğimiz takdirde Anayasama size şu 
şekilde seslendiğini du3/acaksınız. Ben Meclisle
rin çalışmalarını dengeli bir sistem içerisinde 
mütalâa etmiş bulunmaktayım. Bu sistem içeri
sinde enaz teşriî vazife kadar murakabe vazi
fesi, enaz murakabe kadar vatandaşlarla olan 
münasebetler, enaz vatandaşlarla olan müna
sebetler kadar da teşriî vazife mukaddestir, el
zemdir, lüzumludur, zaruridir. Binaenaleyh teş
riî organın her'bir üyesi olan Parlömanter arka
daşımızı sadece bir vâzıı kanun pozisyonunda 
görmek veya sadece bir murakıp pozisyonunda 
görmek aldatıcı olur. Bu vazifelerin yanında 
halkla, milletle temaslarını da önplânda müta
lâa etmeye mecburuz. Anayasada da vazife sü
resi tatil dışında 7 aylık bir müddetle mukay
yet olduğuna göre yüksek malûmunuz 12 Ma
yısta da bu süre dolmuş bulunmaktadır. Had
dizatında bir gerçektir ki, hepinizin kabul etti
ği bir gerçektir ki bu ay içerisinde veya sonu
na doğru Parlâmantonun tatile gireceği hepi
nizce düşünülüyor, biliniyor ve kulislerde sami
mî toplantılarımızda da rahatlıkla alınabileceği 
ifade olunuyor idi. Bunu bu şekilde kaydettik
ten sonra diğer bir hususa gelmek istiyorum, 
bu da şu : 

Bugün bu kürsüden gerek gruplar adına, 
gerekse şahısları adına niçin tatille girmiye-
lim gerekçesini izah eden arkadaşlarımı dik
katle dinledim ve burada şu hususu tesbit et
tim. 

Bunları satırbaşlı olarak teker teker ifade 
ettikten sonra meseleyi nasıl değerlendirdiğimi 
ifade etmek istiyorum. 

Bütün vatandaşlarımızın gözleri Meclislere 
çevrilmiştir. 
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İşleri yüzüstü bırakarak Meclisten kaçmak, 
vazifeden kaçmak meseleleri örtbast etmekle 
hiçbir şey halledilmez. 

Memleketin üzerindeki karabulutlar dağıl
madan nereye gideceğiz? 

Seçime gitmek basiretli olmaz. 
Parlâmentonun haysiyeti meselesi halledil

melidir. 
Birçok kanunlar vardır, işçi kanunları, Üni

versite ile ilgili kanunlar, bunları halledelim. 
Siyasi haklar meselesi vardır, bunu müspet 

veya menfi yönden halledelim. 
Tatile gidemezsiniz. 
Seçim beyannamesindeki hususların hiçbiri

si yapılmamıştır. 
Hesap vermek için burada kalmanız lâzım

dır. 
Endişelerinize mahal yoktur. 
Sizi düşünmek hep bize mi düşecek. 
Sizi, ilerde eğer tatile girerseniz yaylım 

ateşime tutarız. 
Huzur ve saadet getirecek ne gibi işleri yap

mıştır Parlâmento bugüne kadar. 
Hükümet neyin hesabını verecektir? 
Fiyatlar dâimi surette artmaktadır. 
Yeşil Soğanın fiyatı üç lirayı bulmuştur. 
Almanya'daki işçilerimizin meseleleri vardır, 
Almanya'dalki işçilerimiz cinayetler işlemek

tedir. Bunların üzerinde durmak lâzımdır. 
Parlömanterlerin malî durumu şu yoldadır, 

bunun tashihi icabeder. 
Pantolonu yamalı dar gelirliler vardır, bun

ların meselesine eğilmek lâzımdır. 
Bonolar protosto edilmiştir, 
Hükümet hesap vereceğim diye nasıl kara 

kara düşünüyorsa, 
Tdhurnırulk ve gübre meselesi vardır, bu mü

nasebetle verilmiş bir sözlü soru vardır, buna 
cevap verilmemiştir, onun için Parlâmentonun 
tatile girmemesi lâzımdır. 

Okul yapacağız, yol yapacağız, ama Kırşe
hir'e okul için 750 bin lira verilmiştir, daha çok 
verilmesi icabederdi, bumun için tatile girme
mek lâzımıdır. 

Vergi kanunları vardır, ıslâh edilmesi lâ
zımıdır. 

'Sayın özgüneş; Parlâmentonun iki fonksi
yonu vardır, birisi kanun yapma, birisi icrai 
murakabedir, 

Hayat pahalılığı vardır, dar gelirli vatan
daşların durumu şöyledir. Hiç olımazsa asgari 
15 - 20 günlük bir çalışma ile tatile girilme
si icabeder. 

öyle olaylar cereyan etmektedir ki, bunla
rı Parlâmentonun görüşmeden tatile girmesi 
yanlış olacaktır, benim verdiğim bir Senato 
araştırması vardır bu da görüşülmelidir. 

Sayın Atmaca, Büyük Türk Milletinin bek
lediği hususlar varken tatile girmenin aleyhin-
deyim. 

Parlâmento okul değildir, 
Rejimin temeli ile ilgili kanunlar var, 
Meclis gündemi yüklü, 
Senatoda seçimler var, bunları yapalım. 

Ve saire... 
Şimdi buradan bir noktaya gelmek istiyo

rum, muhterem senatörler; o da şu, görülüyor 
ki, Senatonun tatile girmesini istemiyen arka
daşlarımızın serdettikieri gerekçeler içerisinde 
yekdiğerini tutar ve yekdiğerine hak verir 
tarzda müşterek bir gerekçeyi mütalâa etmek 
mümkün olmuyor. 

Şayet bu gerçeklerin hepsini var kabul eder 
iseniz o takdirde burada sarih olarak beyanda 
bulunan Sayın özgüneş'e teşekkür vazifemdir, 
zira yalnız kendileri 15 - 20 gim daha görüşe
lim, çalışalım buyurdular tahmin ediyorum di
ğer arkadaşların mütalâaası da bundan öteye 
bir mâna taşımıyor. Demek ki, arzu edilen şey 
bugün tatile girilmesin, 15 - 20 gün daha çalışıl
sın, şu söylenilen gerekçelere ait hususlar Par
lâmentoda halledilsin. Sağduyulu bir arkadaşı
mız serd edilen gerekçeler muvacehesinde ve ta-
lebedilen munzam 15 - 20 günlük bir çalışma 
süresi içerisinde ve bu hususların bir gerçeğe 
erişemiyeceğini hiç olmazsa vicdanlarında kabul 
ettiklerine kaaniim. Binaenaleyh bu husus dö
ner dolaşır bir noktaya gelir, o nokta da şudur; 
Parlâmento tatili mütaakıp seçimlere gidecek
tir. Her arkadaşım vatan sathına kişi olarak, 
parti olarak dağılacaklardır. Tabiî ki vazifele
ri, muhalefet olan arkadaşlarımın vazifeleri ik
tidarı yıpratmaktır, onun oy oranını düşür
mektir, şimdiden bunun için burada herkes ken
disine göre bir gerekçe hazırlamanın hazırlığı 
içerisinde olmuştur demek, zannediyorum bu 
müzakerelere en isabetli teşhisi bulmak olacak
tır. Sira bütün bunları söyledikten sonra fiilî ve 



C. Senatosu B : 67 28 . 5 . 1969 O : 1 

gerçek durumu huzurunuzda ifade etmek isti
yorum. Elimde Senatonun gündemi 28.5.1969 
Çarşamba ve 67 ııci Birleşim gündemi. Bakıyo
rum, bir tek kanun teklifi veya tasarısı gün
demde yok. Yine bakıyorum, bugün gelen kâ
ğıtlar içersinde, 28 . 5 , 1989 Çarşamba güııii ge
len kâğıtlarda Sayın Riyaset Makamını işgal 
eJen arkadaşımızın- da takrir münasebetiyle ifa
de ettiği gekilde iki tasarı vardır. Birisi Da-
rüsşafaka Cemiyeti ile ilgili, diğeri de 5434 sa
yılı Emekli Kanununun bir maddesinin tadili 
hakkındaki teklif. Diğeri de Senato İçtüzüğün
de yapılacak olan bir tadil teklifi. Demek ki Se
natonun gündemini aldığınız zaman hiçbir ka
nun teklif veya tasarısı ile karşılaşmıyorsunuz. 
G-olen kâğjtlara baktığınız takdirde de ikisiyle 
karşılaş yordunuz. Bunu da bidayette Sayın Baş
kan hnıızrlarımzda ifade ettiler. Ben konuşma
ları tesbit ettim. Gündeme girdikten sonra, 
15,45 e kadar gündem dışı konuşmalar takihet-
ti. Ben huzurunuza çıktığım zaman saat 17,40 
idi. Demek ki, gündem dışı konuşmalardan son
ra Meclis tatile girsin mi, girmesin mi şeklinde
ki müzakereler, 1 saat 55 dakika Yüce Senato
nun zamanını müzakere ile geçirmesine sehebol-
mugtur. Bu durum muvacehesinde diyebilir 
ki insan ve bunu dediği zaman da zannediyo
rum ki, haksız olmaz; şayet bu müzakerelerle 
iştigal edileceğine takrir oylanabilse idi, bugün 
gerek iki kanunun müzakeresi biter ve gerekse 
Sayın özgüneş'in üzerinde hassas olduğu ve hiç
bir arkadaşın bunun dışında murakabe ile ilgili 
hususlarda bir noktaya değinmemesi sebebiyle 
de, onun da görüşülmesi mümkün hale gelebi
lirdi. Haddizatında Sayın özgüneş'in söylemiş ol
duğu Senato araştırmasında bir kendileri, bir de 
Bakan konuşacaklardır. Ondan sonra da He
yetiniz ya araştırmaya karar verecek, ya da ver-
nıiyecektir. En iyi ve halisane düşünüp, araş
tırmaya karar verdiğini kabul etsek dahi, bu 
arattırmanın kendilerinin arzu ettiği munzam 
süre olan 15 - 20 günlük bir süre içersinde geç
miş Senato araştırmalarını mütalâa ettiğiniz 
takdirde tahakkuk etmiyeeoğini bir gerçek ola
rak kabul etmeye de zannederim ki, mecburuz. 

Sayın senatörler, diğer bir gerçek de şudur: 

Üüce Heyetinizin teşriî vazifesini ifa için, 
yapacağı kanun tasarı veya tekliflerinin müza
keresinde Anayasaya göre muayyen kanunlar 

hariç, diğer kanunlar önce Millet Meclisinde 
görüşülür, sonra huzurlarınıza gelir. Halen ar
kadaşlarımızın söylediği gibi, Senato komisyon
larında uzun boylu bekliyen bir kanun teklifi 
veya tasarısını bendeniz hatırlamıyorum. Zan
nediyorum, bir iki tane ya var ya yoktur. Bunun 
dışındaki teşriî vazifeyi ifa zımnında memba 
Millet Meclisi olduğuna göre, bugün daha Mec
lise girdiğimiz zaman Sayın Meclis Başkam, Yü
ce Meclise üç gensoru verildiğini ve bunları oku
tacağım ifade etmişler ve ben onu mütaakıp Yü
ce Senatoya avdet etmiş bulunuyordum. Demek 
ki, 15 - 20 günlük bir süre uzatımı, yahut mun
zam bir çalışma halinde dahi bugün Yüce Heye
tinizin teşriî görev bakımından membaı teşkil 
eden Yüce Mecliste murakabe hakkının kullla-
nılması sebebiyle arzu ettiğiniz istikamette teş
riî bir vazifenin yapılması fiilen gayrimümkün 
hale geliyor. 

Diğer bir nokta da Yüce Meclisin bugüne 
kadar dört yıllık süre içinde geçen zamanın 
% 60 mm murakabeye tahsis edildiği gerçeğidir. 
Burada sayın arkadaşlarımız, Senatoya kanun
ların gelmediğini, bu sebeple gündemin boş ka
labildiğini ifade ettiler. Ama bunu söyliyen 
muayyen partili arkadaşımızın bir noktayı da 
ihmal etmemesini gönlüm isterdi. Bilfarz Mec
liste Hükümet tarafından gelmiş olan bir Savcı
lar Kanunu vardır. Bu Savcılar Kanununun mü
zakeresi sırasında tam altı defa C. H. P. Grupu 
tarafından - hafızamda yanlış kalmadı ise, -
tam altı defa yoklama istenmiştir, obstrüksiyo-
na gidilmiştir. Ve bu kanun ve bundan sonra 
çıkacak olan kanunlar, gündemin bu şekilde tı-
kanmasiyle ki - muhalefet tarafından obstrük-
siyon yolu ile, - çıkamaz hale gelmiştir. O ka
nunlar çıkamayınca Yüce Meclisin iştigal edece
ği memba kuruduğu için kanun bakımından siz
ler de işte biraz evvel okuduğum gündemle kar
şı karşıya gelme lüzumu ile karşılaşmış vaziyet
tesiniz. 

Sayın senatörler, geliniz gerçekçi olalım. Bu
güne kadar Parlâmentoların çalışmasında hepi
mizin şahit olduğu hususlar vardır. Bunları vic
dan huzuru içerisinde ifade edersek, zannediyo
rum hem memlekete karşı vazifemizi yapmış olu
ruz, hem de vicdanımızı tatmin etmiş oluruz. Bu 
gerçekler nelerdir? Bilhassa Millet Mecisinin 
biraz evvel ifade etmiş olduğum şekilde zamanı-
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mn % 60 ı murakabe ile geçmiş bulunmak'Ladır. 
Diğer zamanlardaki teşriî vazifesini yaparken. 
zamanın yine büyük bir kısmı obstmikdycmlar 
yüzünden işliyenıez hale gelmiştir. Saradaki 
felsefe şu olmuştur. Hükümet tara:m:ian ,r:mm 
kanunlarda muhalefete mensup gruplar vmm 
milletvekili arkadaşlarımız bu kammlarm. cak-
maması için İçtüzüğün kendilerine tamıma okka-
ğu bütün yolları deneyerek obstrükriyo^a • m.' 
vurmuşlardır. Hiçbir demokratik rejimde id
dia olunamaz ki, iktidarla? illâ ve illâ mrâmim 
fetin istediği kanunları getirecek ve oı<.la:•:•?. r 7.;v 
racaktır. O takdirde demokratik m mamam ik-
tidar partisi olmanın ve iktidar parti mam re-
çim beyanamesi ile ve Hükümet premam.:. i-: 
önce yüce millete, sonra da meali-ime kama 
taahhütlere girmesinin sebebini ve garelmmim 
izah etmek mümkün olmaz. Ama, bilgim bir ger
çektir. İşliyen sistem bu olmuştur. Zaman aa-
man görülmüştür, üzerinde bütün arkaamlarr-
mızm hassas olduğu bir konurla, siyasi haklarm 
verilmesi konusunda, Millet Meclisinde malara 
muhalefetten 76 arkadaşımız iştirak ettiğine mi
re, bu rakam dahi en hassas konularda muhale
fete mensup arkadaşlarımızın Parlâmentoya de
vamları yönünden bize zannediyorum, smk.mli 
bir değerlendirme verebilir. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum., TTa-
len Senatonun mevcut gündemi ve gcâm kmm 
lardaki hususlara göre, arkadaşlarmımm Si r 
tonun şunları, şunları da yapsın humarmdaki 
beyanları sadece bir seçim yatırımından öteye 
mâna ifade etmemekte, gerçekçi olmamakta, t i r 
seçim taktiği olarak vatandaş tarafından değer
lendirilmektedir. Yüce Senatonun buna iltifat 
etmiyeceğini, gerçekçi olacağını ve o istikamet
te oy kullanacağı ümidi ile saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Savın Bammn. 
Sayın Bakan bize cevap verirken b:zi ' :. <" ı 

dımız dışında bâzı ithamlarda bu1 T / " i ; ' * 
Biz Senatonun askıda kalan itibm-T'1 i m -
için Hükümeti ikaz etik. Secim pre^ •» r ' 
yapmak için değil. Kendileri kerkk ^n'-n+'m 
na göre bizi değerlendirmek yetki«-iid* - rğ<<km 
dir. Bunu izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, Sayın Bakan eğer 
böyle bir taşmada bulunmuş ise, siz de bu beya

nınızla can karşılamış bulunuyorsunuz. Bu ba
kımdan oo3 veremiyeceğim. Sayın İsmen buyu
run. 

HİKMET İ p I S H (Kocaeli) — Sayın Baş
kam s ay m. sanatörler; bu önerge üzerinde bir
çok sayın "iye kormştr.lar, onun için ben çok faz
la uzatmak istemiyorum. Ancak, bu önerge üze
rinde görüşlerimi açıklamadan da yapamadım, 
o a m için kürsüyü işgal etmiş oluyorum. 

Ba önergeyi ben iki bakımdan uygun görmü
yorum, Biri, her ne kadar Sayın Bakan kanun 
yoktur, ırmmbaa kurumuştur gibi sözler ettiyse 
da, ondan örme konuşan bir sayın üye bugün Mil
im Mcmimrde gensoru önergelerinin önemli bir 
kanun dolayısıyla ortadan kaldırıldığını ve 
önemli kanmam konuşulmakta olduğunu ifade 
etti. Demek ki, Millet Meclisinde önemli bir ka
nun konuşulmaktadır ve bu kanun elbette ki, 
bugün her halde çıkacaktır veyahutta yarın, bil
miyorum ve önemlidir, önemine binaen Senato
dan da çıkmam, gerekirdi, Binaenaleyh, membaa 
filân kımumamıçtır. Ve hattâ iyi bir çalışma içe
risinde bulunsaydı, yîlzlsrle kanun teklifi ve ta
sarısı dosyalarda halkın önemle beklediği dört 
gözle beklediği kanunlar beklemez ve Meclisler
den çıkardı ve 4 sere evvel de iktidar partisinin 
büyük vaiiderle smiaı kampanyasında millete 
takdim ettiği bu konular gerçekleşmiş olurdu. 
Bu da amktm; bunu kimse inkâr edemez. Ger
çekten Senatonun böyle, alelacele tatile girmek 
merakında oluşu kamu oyunda hiç de iyi bir etki 
yapmıyacağı açıktır. Meselâ, Personel Kanunu 
üzerinde hiç durulmamıştır. Böylece geçilmiş, 
kapatılıp gidilmek istenmektedir. İşçilerin bek
lediği kanunlar, ben, ayrı ayrı detaylarına gir
mek istemiyorum, çünkü sayın senatörlerin bü
yük bir kısmı bunlardan uzun uzun bahsettiler 
ve ben özellikle şunu da ifade edeyim ki, Sayın 
Fehmi Alpaslan'ın konuşmasına aynen iştirak 
ediyorum. (A, P. sıralarından «aman, aman» ses
leri ve gülüşmeler) Üniversiteler üzerindeki, bu
gün gamtelemloki bevaaatı da göz önünde tuta
rak iiırivemitr. senatörlerinin, üniversite üyeleri
min ültimatom mahiyetindeki beyanlarını da 
Mm myarcaama tatile gitmek merakında oluşu
muz da yine aynı şekilde yanlış etki yapacaktır. 
Halbuki, km im Senatoda bir günde 120 madde
lik kamam çıkarrrarmigtik, Tütün ve Tütün Te-
keli Kmmrmnm önümüze gelecek olan kanunlar 
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birkaç maddeliktir, bâzıları ve önemlidir de. Pe
kâlâ bunlar da bir iki gün içerisinde çıkarılabi
lir ve Senato da görevini yapmış olarak halkın 
huzuruna gidebilir. 

Burada bence, efendim, 7 ay bitti, süremiz 
tamamdır gibi bir zihniyet içerisinde olmamız 
çok yanlıştır. Bizim burada görevlerimizi yap
mak asıl önemlidir, yoksa sürelerimizi doldur
mak asla düşünülmemesi gerekir. 

Ben ayrıca bu önergenin veriliş tarzı üzerin
de de durmak istiyorum. 

Millet Meclisinin bugün tatile gidip gitmiye-
ceğini bilmiyorum, belki de gideceklerdir. Ama, 
belki de gitmiyeceklerdir. Neden Senato şarta 
muallâk birtakım kararlar peşindedir? Telâşı
mız nedir? Hiç değilse bugün elimizde ne kanun 
varsa, önemli veya önemsiz, Sayın Bakanın bu
rada bu kanunu çok önemsemediği görülüyor, 
ama önemsiz de olsa buradan geçecektir, geçer
di ve oradan gelen diğer kanunlar da burada gö
rüşülmeye devam edilirdi. Önümüzdeki hafta da 
bu önemli kanunlar çıktıktan sonra tatilde gi
dilebilirdi. 

Ben bu tatil münasebetiyle Kocaeli ve civa
rındaki illerde dolaştım, orada karşılaştığım 
"bütün kimseler yani, köylüler, işçiler, memur 
sınıfları aynen böyle sordular; ne haber bizim 
iş kanunundan? Varını orada, emeklilik ne 
âlemde, bunlar çıkıyor mu? Küçük memurlar, 
aman bir kanun çıkacaktı. Personel Kanununu 
karşılıyacak şekilde, fiilân, o çıkıyor mu, çıkmı
yor mu? Bütün bunlar yüzüstü bırakılıp, git
mek isteniyormuşcasma bir tutum. Belki, du
rum böyle değildir. Fakat, bu şekilde mükem-
melen yansıyor. 

Binaenaleyh, ben, sayın üyelerin bu öner
geyi reddetmelerini istirham ediyorum. Telâşa 
hiç lüzum yoktur, iki, üç gün çalışılabilir, ne 
kadarsa. Hiç değilse böyle bir zor altında kal
mış gibi bir durum ve eğer Millet Meclisi de 
kabul ederse, biz de kabul edecekmişiz gibi bir 
hava içerisinde tatile girmemiş de biraz itibarlı 
bir bal olmuyor, kanaatindeyim. 

En itibarla ben de önergenin karsısında ol
duğumu ifade ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, görüşmeler bit
miştir. Usul ile ilgili olarak Sayın Hazerin bir 
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noktasına Başkanlık olarak işaret etmek is
terim. 

Sayın Hazer, önergenin usule uygun olmadı
ğını, şartlı bir şekilde Başkan tarafından oylan
mamasını istemişlerdir. 

Burada mutlak bir tarafsızlık içinde bulu
nan ve İçtüzüğe bağlı, gelenekleri bilen bir Baş
kan olarak İçtüzüğe uygun bir talep karşısında 
olluğumu ve gerekli oylamayı, önergeyi okut
tuktan sonra yaptıracağımı Yüksek Heyete ifa
de etmek isterim. Önergeleri okutuyorum. 
(A. P. sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiyle^ 

bugünden itibaren tatil kararı ittihazını ve 
Cumhuriyet Senatosunun, 12 Ekim, 1969 gümi 
yapılacak olan Genel Milletvekili Seçimlerinin 
sonuçlarına dair 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun değişik 
35 nci maddesi gereğince seçim sonuçlan hak
kında Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo
larından yapılacak olan nihai bildiri tarihinden 
üç gün sonra saat 15 te toplanmasına karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

A. P. C. Senatosu 
Grup Başkanvekili 

Muğla 
İlyas KaraÖz 

BAŞKAN — İkinci önerge var, -okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 

Millet Meclisinde görüşülmekte olan 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununu tadil eden ka
nun teklifinin Yüce Senatoda görüşülüp kabul 
edilmeden Yüce Senatonun tatile girmemesinin 
karara bağlanmasını arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, önergesinde ta
tile girilmemesini, bir kanun tasarısının görü
şülmesinden sonra girilmesini istemektedir. 

İçtüzüğümüze göre önergeler aykırılıklarına 
göre işleme tabi tutulur. Meclislerin devamı 
normal bulunduğu cihetle aykırı olan tatile 
girmesidir. Bu sebeple Sayın Güvencin öner
gesini değil, A. P. Grupu adına verilen önerge
yi işleme tabi tutacağım. Bunun için verilmiş 
bir açık oylama önergesi var, okutuyorum, 
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Sayın Başkanlığa 

Tatil konusuyla ilgili oylamanın açık olarak 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tokat 
Zihni Betil 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

içel 
Lûtfi Bilgen 

Ordu 
Şevket Koksal 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Maraş 
Hilmi Soydan 

Sivas 
Âdil Altay 

Kars 
Mehmet Hazer 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Giresun 
M. İhsan Topaloğlu 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Adana 
Mukadder özteMn 

BAŞKAN — Bir dakika. Sayın Betil? Bu
rada. Âdil Altay? Burada, iki. Hüseyin öz
türk? Burada, üç. Mehmet Hazer? Burada, dört. 
Cemal Yıldırım? Burada, beş. Mebrure Aksoley? 
Burada, altı. Salih Tanyeli? Burada, yedi. Şev
ket Koksal? Yoklar, ihsan Topaloğlu? Burada, 
sekiz. Salih Türkmen? Burada, dokuz. Meh
met Ali Pestilci? Burada, on. 

10 sayın üye içeridedir. (A. P. sıralarından 
«Koksal yok» sesleri) 

Efendim, onu saymadık, dikkat buyurun 
efendim. 10 üye içerde, tamam efendim. 10 
üye tamamdır. 

Şimdi, tatil önergesini açık oylarınıza arz 
edeceğim. I 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. I 
Ü) — önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın üye
ler? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1. — Darüş§afaka Cemiyetinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân korniş-

BAŞKAN — Sayın Güvenç, hayır efendim. 
Evvelâ bu önergeyi oyhyacağız, eğer kabul 
edilmediği takdirde, ondan sonra sizinki zaten 
devam edilmiş bulunacaktır. Bu sebeple her 
hangi bir açıklamaya lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

önergede tatile gidilmesi öngörülmekte ve 
bu talebedilmektedir bugünkü birleşimin sonun
da. Yani, önerge otomatikman bir tatili gerek
tirmemektedir. Bugünkü birleşim devam ede
cektir. Bugünkü birleşim için gündemimizde 
bulunan konulan görüşeceğiz. Birleşimin so
nundan geçerli olmak üzere eğer kabul edilir
se tatil kararı alınmış olacaktır ve tatil kararı 
Millet Meclisinin de aynı şekilde bir karar al
masına bağlıdır. Ayrıca toplanma tarihi 12 
Ekim 1969 seçimlerinin Devlet Radyosunda 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin olarak 
ilânını takibeden 3 ncü gün Millet Meclisi ile 
beraber toplanmayı öngörmektedir. Şimdi açık 
oylamaya geçiyoruz. Tatile bugünkü birleşimin 
sonunda geçmeyi istiyenler beyaz oy verecek
lerdir, bunun reddini istiyenler kırmızı oy ve
receklerdir. Şüphesiz M, yeşil çekinser oyu 
ifade edecektir. Simdi nereden başlanacağı için 
ad çekiyorum. Sayın Altan'dan başlıyarak kür
süde oylar kullanılacaktır. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, evet - hayır dense olmaz mı? 

BALKAN — Daha uzundur efendim, daha 
çok zaman alır. Çünkü tasnif sırasında bâzı 
kanunlar var, onları görüşeceğiz Sayın Tarlan. 
Bu bakımdan... Şimdi, sayın üyeler hazırsa he
men oylamaya başlıyacaçız. Sayın Altan'dan 
ba^lıyacapız. Oylarını kullanan sayın üyeler 
salonu terk etmesinler efendim. Oylama sonun
da hemen gündeme devam edeceğiz. 

(Çanakkale Üyesi Nahit Altan'dan başlana
rak oylar toplandı.) 

yonları raporları. (Millet Mecisi 1/640; Cumhu
riyet Senatosu 1/1011) (S .Sayısı: 1271) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler lütfen yerlerini 
alsınlar. Gündemle ilişkin bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

(1) 1271 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Yüksek Başkanlığa 

ilişik 1271 sıra sayılı kanun tasarısı tab 
edilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Mevzuubahsediflen tasarı ve ra
porlar sayın üyelere dağıtılmış ancak aradan 48 
saat geçmesi için gündeme alınmamıştır. Biraz 
önce okunan komisyon tezkeresinde gündeme 
alınması istenmektedir. Sözü geçen kanun tasa
rısının gündeme alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sözü edilen kanun tasarısının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi istenmek
tedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 5 . 1969 tarihli 92 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Darüşşafaka Cemiyeti
nin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borç
larının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 26 Mayıs 1969 tarihli 37 nci Bir
leşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasan, Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına 31 . 12 . 1968 tarihi 
itibariyle borçlu bulunduğu 6 479 968,21 lira
nın, bu tarihten itibaren işliyecek faizleri ve sair 
masrafları ile birlikte Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına Hazinece ödenmek suretiyle tasfiye
sini öngörmektedir. 

Yetim ve yoksul çocukları yurt içinde ve 
yurt dışında okutarak yetiştirmek amaciyle 1863 
yılında «Cemiyeti Tedrisiyei tslâmiye» adı ile 
kurulan ve 1873 yılında amaçlarını gerçekleştir
mek üzere Darüşşafakayı inşa ve ikmal ederek 
öğretime başlıyan Darüşşafaka Cemiyeti, bir as
ra yakın bir süreden beri yurdumuz eğitiminde 

çok önemli bir yer işgal etmiş, ve başarılı hizmet
ler ifa etmiş bulunmaktadır. 

Cemiyet, orta öğrenimde destek olduğu yetim 
ve yoksul çocuklara üniversite öğrenimlerinde 
de destek olmakta ve bu öğrencilere burs temin 
etmektedir. 

Cemiyet, bu görevlerini yerine getirmek üze
re elindeki gelir getirmiyen gayrimenkulleri sa
tarak 1958 yılında Şişli'de 4 200 000 liraya Da
rüşşafaka sitesini ve 1963 yılında 11 400 000 lira 
sarf etmek suretiyle Çemberlitaş sitesini inşa et
tirmiş ; böyleca yılda 3 400 000 liralık bir gelir 
sağlamıştır. 

Cemiyet, Çemberlitaş sitesinin inşaatı ile il
gili olarak Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
8 250 000 lira borçlanmış ve yılda takriben 
600 000 lira faiz ödeme zorunluğunda kalmıştır. 

Darüşşafaka Cemiyetinin, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına olan borcunu daha uzun vâde
de ödeme imkânını sağlamak ve yılda 600 000 
lira faiz ödemesini önlemek amaciyle hazırlan
mış bulunan tasarı; Cemiyetin sosyal ve kültü
rel alandaki yararlı hizmetlerini devam ettirebil
mesi bakımından Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilerek benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Kâtip 

Balıkesir 
C. înkaya 

İstanbul 
M. H, Berkal 

Niğde 
K. Bayhan 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

O Salihoğlu 

Cumhubaşkanmca S. Ü 

O. 

R. Üner 
Manisa 

Karaosmanoğlu 
Ordu 

Ş. Koksal 
Yozgat 

I. Yeşilyurt 
İmzada bulunamadı 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?. 
ym Alpaslan buyurunuz. 

Sa-

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, gider ayak işin de çok aceleye ge-
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tirildiğini dikkate almak suretiyle beni pek mü- j 
tehassis eden bu tasarı üzerinde birkaç kelime 
konuşmadan odemiyeceğim. 

Bu maruzatım aynı zamanda diğer müessese- ı 
lerin de Türk Milletine yapacakları hizmetin her j 
zaman ve her görüşteki insanlar tarafından şük- ) 
ranla karşılanacağının ifadesi olacaktır. j 

Darüşşafaka Cemiyeti çocukluğumuzdan be-
ri kulağımızda çok iyi tesirler bırakmış bir isim-
dir ve cemiyetimize gerçekten büyük hizmetler | 
yapmış, iyi elemanlar yetiştirme imkânını bul
muş hayırlı bir kurumdur. Böyle bir kurumun 
içinde bulunduğu sıkıntılı vaziyetten kurtarıl
ması için Devletin bu kuruma el atmış olmasını 
şükranla karşılıyorum ve Hükümetin bu yoldaki 
tasarısını da hakikaten çok hayırlı bir hizmet 
olarak telâkki etmek suretiyle Hükümete hassa
ten teşekkür ediyorum. Bu kanunun Darüs Seli el- I 

ka Cemiyetine ve Darüşşafaka Cemiyetine ayak 
uydurmak istidadında bulunan diğer cemiyetle
rin de Devletin kendilerine kucak açacağı hissini 
uyandırması dileğiyle uğurlu olmasını temenni 
eder ve hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Biraz önce okunan önergede ivedilik 
hususu da vardı. İvedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına olan borçlarının tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Darüşşafaka Cemiyetinin Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına 31 . 12 . 1968 ta
rihi itibariyle borçlu bulunduğu 6 479 968.21. lira 
bu tarihten itibaren işlivecek faizleri ve sair 
masrafları ile birlikte Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına Hazinece ödenmek suretiyle tasfiye 
olunur. 

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

Madde 2. — Hazinece ödenen meblâğ ödeme 
tarihini taMbeden yıl başından itibaren cemiyet 
tarafından yirmi yılda ve yıllık eşit ikişer taksit 
halinde faizsiz olarak Hazineye geri ödenir. Tak
sit zamanları Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 
Vâdesinde ödenmiyen taksitler % 5 gecikme fa-
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izleriyle tahsil edilir. Borç taksitlerinin ve gecik
me faizlerinin tahsilinde 6183 sayılı Âmme Ala
caklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun hü
kümleri uygulanır. Hazine alacağının tasfiyesine 
kadar cemiyete ait gayrimenkuller üzerinde borç 
miktarında Hazine adına ipotek tesis edilir. Yıl
lık tediyeler miktarınca ipoteğin fekki caizdir. 

Bu kanun gereğince Hazineye naklolunan ve 
Hazinece ödenecek olan borç Darüşşafaka Cemi
yetince Hazineye tamamen iade edileceği tarihe 
kadar Darüşşafaka Cemiyetinin hesapları Mali
ye Bakanlığınca her yıl teftiş edilir ve bu tef
tiş neticelerini gösteren raporlar ilgili mercilere 
verilir. 

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

Madde 3. — Bu kanun gereğince Hazinece 
yapılacak ödeme, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
yılı takibeden Bütçe yılında konulacak ödenek
ten yapılır ve Cemiyetten her yıl yapılacak tah
silat o yıl bütçesine gelir kaydedilir. 

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

Madde 4, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen?... Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
2. — 5131 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nuna ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet Senatosu 
2/269) (S. Sayısı : 1273) (1) 

(1) 1273 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Bir önerge vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
îlişik 1273 sıra sayılı kanun teklifi tabedilip 

sayın üyeilere dağıtılmış bulunmaktadır. Müsta
celiyeti sebebiyle bütün işlere takdimen gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Osman Salihoğlu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Sözcüsü 
BAŞKAN — Raporlar dağıtılmış fakat ara

dan 48 saat geçmemiş olması sebebiyle gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması istenmektedir. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. «Önergede gün
demde bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi 
de talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyender... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Sayın Öztürkçi-
ne buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
ym Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
teklifi büyük bir sosyal yarayı tedavi etmekte
dir Şöyle W, beş yıl hizmeti olan her hangi 
bir memur çalışamıyacak derecede ve muhta-
cise kendisine bir aylık bağlama imkânını sağ
lıyor idi. Eğer hizmeti 15 yıl doldurmadan ev
vel ölürse, dul ve yetimlerine toptan ödeme 
yapılıyordu. İşte kanunun anaruhu 15 yıl hiz
met müddetini doldurmadan önce ölenlerin 
dul ve yetimlerine muhtacolma şartlarını da 
önkoymaktadır. 

Burada sayın senatörler, Millet Meclisi ile 
bizim Bütçe Plân Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu metin arasında. Millet Meclisi 
ve bizim Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin hayatlarını devam etire-
miyecek derecede malûl veya muhtaç bulunan 
diye kabul etmiştir. Halbuki Bütçe Komisyo
nu bunu «hayatlarını devam ettiremiyecek de
recede malûl ve muhtacı» bir arada bağlamak
tadır. Yani bu kimse hem malûl olacak ve 
aynı zamanda da muhtaç durumda olacak
tır. 

1 Saym senatörler, bugün malûl olan bir kim
senin yarm muhtaeolup olmıyacağı belli değil
dir. Bu bir haktır, iştirakçinin senelerce yap
mış olduğu hizmete mukabil varislerine bıra
kabileceği kanuni bir haktır. Bu nedenlerdir 
ki, bendeniz bunu Millet Meclisinden gebn 
metin üzerinde, yani Senatomuzun Malî ve ik
tisadi işler Komisyonununun kabul ettiği me
tin üzerinden müzakeresinin yapılmasında bü
yük bir adaletsizlik giderilmiş olacaktır. Zira 
bu bir haktır, hak verilirken her hangi bir 
kimsenin malûl olması ve muhtacolması bu 

i işin rayları üzerine tamamen oturtulmuş ola
caktır. Aksi halde kanun bizim Bütçe Plân 
Komisyonunun kabul ettiği şekilde çıkarsa 
yine birtakım dedikodulara yol açacaktır, bir
takım usulsüzlüklere yol açacaktır. O za
man muhtacolmıyan bir kimsede bir fakir il
mühaberi almak suretiyle muhtacolabilme ni-

J teliğini kazanmış olacaktır, birtakım özür di-
dileyeceğim suiistimallere de bu yol açacak
tır. 

Bu itibarla bendeniz bizim Bütçe Plân Ko
misyonunun değil, Millet Meclisinin kabul 
etmiş olduğu metinde ilgililerin malûl veya 
mutacolmasıdır. Hem malûl ve hem de muhta
colması doğru değildir. Malûl veya muhta
colması ile büyük bir adaletsizlik giderilmiş 
olacaktır, önergeme iltifat buyurulmasını saygı 
ile arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Aksoley. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Saym 
Başkan, saym arkadaşlrım, huzurunuzda gö
rüşülmekte olan iki tane teklif var. Bir tanesi 
ek birinci maddsde ki, hükümler, 20 . 1 . 1968 
de Millet Meclisine verilmiş. Ek ikinci mad
dedeki, teklif ise, 22 . 6 . 1967 Mület Meclisine 
verilmiş Millet Meclisi Plân ve Bütçe Ko
misyonu bu iki teklifi birleştirerek huzuru
nuza getirmiş, her ikiside çok hayırlı bir teklif; 

I bunu memnunlukla karşılıyorum. 
Saym arkadaşımın ek birinci madde hak

kındaki fikirlerini açıkladı, ben de kendilerine 
ı aynen iştirak ederim. Ek ikinci maddenin ma

hiyeti şudur : «Emekli Sandığı Kanununun 
I 74 ncü maddesini tadil etmektedir.» Erkek ço

cuklar almakta oldukları aylıklar muayyen 
j yaşlara kadar alırlar sonra, kesilir. Ondan 
> sonra bu çocuklar çalışamıyacak kadar malûl 
| bir hale gelirlerse artık bir daha Emekli San-
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dığına müracaat edip de kesilmiş olan aylığı 
bağlanmaz. Yani, bugünkü mevzuata göre. 
Bugün getirilen hüküm ise, aylığı kesildikten 
sonra çalışamıyacak kadar malûl hale 
gelen çocuklara bu aylıklar bağlanacaktır, her 
ikisi de çok hayırlı bir hizmettir. Ben de öz-
türkçine'nin önergesine iştirak ederim. Ek bi
rinci madde hakkında verdiği önergeye, ka
bul edildiği takdirde. Bu kanunun hayırlı ol
masını dilerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Eurdur) — 
Muhterem Başkan, değerli senatörler, bu ka
nun üzerinde ümidediyorum ki, bütün arkadaş
lar aynı fikirde olacaklar. Birçok objektif 
vakalar vardır. Bize, her parlömanter üyeye 
söylenmiştir veya yazılmıştır. Hakikaten ben-
den evvel konuşan iki arkadaşımın değindiği 
birinci ye ikinci maddelere ben de aynen iş
tirak ediyorum. Doğrudan doğruya Yüce Se
natonun Millet Meclisinden veyahut Cumhu
riyet Senatosu Malî işler Komisyonundan ge
len «malûl veya muhtaç» şeklini kabul etmekte, 
isabet vardır. Çünkü diğer tadil edilen şekil 
hem malûl olacak ve aynı zamanda muhtaco-
lacak. Muhtacolur malûl olmıyabilir. Çok va
kalar vardır, üç çocukla kalmış bir dul hiç
bir geliri yoktur, çalışma imkânı da yoktur, 
şahidolmuşuzdur ve kocası da vazife başında 
vazife malûlü olmadan da ölmüştür. Beş se
neyi doldurmuştur, 15 sene emeklilik müdde
tine girmediği için maaş verilememiştir, sefil 
olan pek çok insanlar vardır. 

Binanenaleyh bu kanun gayet isabetlidir, 
yerinde getirmişlerdir, teşekkürlerimizi ifade 
ederken, Yüce Senatonun malûl veya muhtaç 
şeklindeki şeyi değil, doğrudan doğruya Mec
lisin ve Malî ve iktisadi işler Komisyonunun 
kabul ettiği birinci ve ikinci madde şeklinde 
kabulünde isabet olacağını Yüce Senatonun 
ıttılıana arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, önergede ivedilik hususu da 
vardır, ivedilik hususnu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bir önerge var, onu okuttuk
tan sonra komisyona söz vereceğim. 
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Sayın Başkanlığa 

1273 sıra sayılı 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni
nin müzakereye esas alınmasını saygı ile arz 
ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, sayın önerge sahibinin 
önergesine katılmak mümkün değildir. Çünkü 
kanunun esas esprisine inmek lazım. Burada 
maksat hem malûl hem muhtacolmak keyfiyeti
dir. Malûl veya muhtaç dediğimiz zaman maluli
yet bir tarafa itilip yalnız muhtaca irca edilmiş 
olur. Bu takdirde Emekli Sandığının iflâsını da 
önceden kabul etmek mânasına gelir. Biz buna 
komisyonda enine boyuna tartıştık. Esasen ha
zırlanan metinde biliyorsunuz bu bir tekliftir, 
Hükümet tarafından ve sandık ilgilileri tara
fından hazırlanmış ve biz komisyonumuzda it
tifakla bunu bu şekilde düzelttik. Şimdi arka
daşlarım, dikkat buyurun 5 yıl hizmet yapmış 
bir kimse bu kanunla eğer geride kalan dul ve 
yetimi hem malûl, hem muhtaç ise 15 yıl hiz
met yapmış misillû sandıktan müstefidolacak. 
Bunu yalmz muhtaca irca ettiğiniz takdirde 
muhtaçlığın da Türkiye'de tâyin ve tesbitinde-
ki usulleri biliyorsunuz, o zaman sandığın 
Emekli Sandığının iflâsım da önceden kabul et
mek manasım tazammun eder. Bu bakımdan bu 
önergeye komisyon olarak katılmak mümkün 
değildir. Komisyonun fikrine iştirak etmenizi 
rica eder, saygılar sunarım. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Sual soracaklar, bir dakika. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Şimdi malûl veya muhtaç tabiri kullanıldı
ğı takdirde ne kadar olacak, bu para? Yalnız 
malûl ve muhtacolduğu takdirde ne kadar ola-
coktır? iflâsına mucibolacaktır dendiğine göre 
bu hesabedilmiş olması lâzım. Ne kadar ola
cak? 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Söy-
liyeyim efendim. Burada miktar para olarak 
15 yıl hizmet yapmış bir memurun mükteseba-
tından istifade edecek. Aded bakımından yal
nız muhtacolarak konduğu zaman yani muhta
ca dönüldüğü zaman sayılarının neye varacağı
nı tesbit etmek mümkün değil. Ama hem ma
lûl hem muhtaç, kanunun esprisi bu zaten. Ma
luliyetle muhtariyet aynı zamanda tahakkuk 
ettiği zaman hak kazanacak manasınadır. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
Bu hususta bizi tenvir edecek olurlarsa oyları
mızı ona göre kulanacağız. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Hayır 
komisyondaki ifadeye göre 300 - 400 milyon 
lira arasında oluyor. 

BAŞKAN — Bir dakika. Sayın üyenin hak
ları vardır. Komisyon bir malî yük olacağını 
ifade ediyorlar. Sayın üye de bu yükün devle
te ne miktarda olabileceğini soruyorlar. Ko
misyon gerçi kesin bir şey söylemiyor ise de 
yalnız Hükümet adına burada yetkili bir zatın 
bulunması ve bunu ifade etmesi lâzım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Var 
af endim, var. 

BAŞKAN — Hayır. Hükümet adına öğren
mek isteriz. Maliye Bakanı veya yetkili bulun
madığına göre... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Emek
li Sandığından var, efendim. 

BAŞKAN — Elimizde kâğıt yok efendim. 
Elimizde içtüzük gereğince... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Arz 
edeyim Sayın Başkan, komisyonda görüşüldü. 

BAŞKAN —• Ama Hükümetten öğrenmek 
isterler. (A. P. sıralarından dışarıda sesleri) 
Fakat içtüzüğümüze göre bir kanun tasarısı 
veya teklifinin görüşülmesinde Hükümet adına 
yetkili ve bize bildirilmiş zevatın bulunması 
zaruridir. Bulnmadığına göre bir defaya mah
sus olmak üzere kalacaktır, efendim. Buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Gele
cektir. 

BAŞKAN — Gelecektir. Ben derhal müza
kereyi keserini. Zaten değişiklik olacağına gö
re Mecliste tatil bulunması sebebiyle çıkması 
zaten mümkün bulunmadığı yolunda da kana
at bulunmakla... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Vekil 
Bey geliyor. 

BAŞKAN — Gelirle olmaz efendim. Bir de
faya mahsus olmak üzere... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yok efendim. Bir de
fa görüşme açamam. içtüzük hükümlerine göre 
yetkili bir bakan bulunmadığı takdirde bir de
faya mahsus olmak üzere geriye bırakılır. Za
ten değişiklik vardır. Millet Meclisine gitmesi 
hiçbir şeyi, yani buradaki kabul büyük bir 
önemi eğer getirse idi, Başkanlık bir bekleme 
teklifini sizinle beraber düşünebilirdi. Ama bir 
değişiklik de olacağına göre Millet Meclisine 
gideceği ve bu sebeple Millet Meclisi de tatile 
girmesi sebebiyle artık bunun büyük bir öne
mi kalmamaktadır. Bu sebeple... 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Belki de
ğişiklik olmıyacak. 

BAŞKAN — Ama yok Hükümet. Arkadaş
larımızı tatmin için Hükümetin bulunması lâ
zım. İçtüzük hükümlerine göre mesele bu. Bu
lunmadığına göre bir defaya mahsus olmak 
üzere tehir edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde bu
lunan diğer hususlar artık görüşülmesi müm
kün olmıyan bir duruma gelmiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple tatile girilmesini istiyen önergenin 
oylama sonucunu okuyorum. 

Tatile ait önergenin açık oylamasına 127 
sayın üye iştirak etmiş; 75 kabul, 51 ret, 1 çe-
kinser oy tesbit edilmiştir. Şu hale göre Cum
huriyet Senatosu tatile girme önergesini kabul 
buyurmuştur. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
gündemimizde görüşülmesi gereken ve fakat 
artık bir çoğunluk temini de güç olan bir saf
haya gelmiş bulunuyoruz. Bu sebeple 12 Ekim 
1969 tarihinde yapılacak genel seçimlerinin 
yurda güc, ulusa itibar verecek bir seçim ol
masını temenni ederken 1877 den bugüne dek 
hafızam beni yanıltmıyor ise 18 nci 1961 Ana
yasasından bu yana ise 3 ncü seçim olacak, 
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1969 seçimlerinde alınacak sonuçlar ne olursa 
olsun Türkiye'nin itibarı, Milletin refahı için 
Millet iradesinin tam bir serbestisi içerisinde 
tecelli etmesini ve bu tecellinin yurda itibar ge-

28 1969 

tirmesini gönülden temenni eder, Başkanlık 
Divanı adına bu seçimlerin yurda hayırlı olma
sını diler; Birleşimi kapatırım. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Kapanma saati : 18,37 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Millî Eğitim Bakanlığı bünye
sinde hizmet yapan eğitmenlere dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'-
in cevabı (7/579) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 30.4.1969 tarih ve 7/579 - 9803/4145 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di özer'in, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
hizmet yapan eğitmenlere dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Hamdi özer'in, Millî Eğitim Bakanlığı bünye
sinde hizmet yapan eğitmenlere dair, 30.4.1969 

tarihli yazılı soru önergesine cevabımız. 

1. — Bugün Türkiye'de 2 448 eğitmen gö
rev yapmaktadır. Bunlar, nüfusları öğretmen 
verilmesine elverişli olmıyan veya yeteri ka
dar öğretmen tâyinine imkân bulunamıyan 
köylerdeki öğrenim çağındaki çocukların eği
tim ve öğretimlerinde sorumludurlar. 

2. — Eğitmenlerin içlerinde ilkokul mezu
nu olanlar bulunmakla beraber çoğunluğu kurs
larda yetiştirilmiş ve askerliklerinde kıta ça
vuşluğu yapmış olanlardır. Bunların 25.9.1963 
tarihinde yürürlüğe giren 326 sayılı Kanunla 
tâyinleri ile terfi, taltif, tecziye ve nakilleri 

ilkokul öğretmenleri hakkındaki hükümlere 
bağlanmış ve bu suretle Devlet memurları hak
larına sahibolmuşlardır. 

3. — Eğitmenlerin 326 sayılı Kanuna, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesine göre ve 
borçlanmak suretiyle 10 yıllık çalışmaları fiilî 
hizmetlerine ve dolayısiyle emekliliklerine sa
yılmıştır. Bunlar kanunun yayımı tarihi olan 
25 . 9 . 1963 tarihinden beri çalıştıklarından 
hizmetleri 15 yıla baliğ olmuştur. 

4. — Hasan Arslan Malatya -. Hekimhan il
çesi Ballıkaya köyü Çeki Mezrası eğitmeni 
iken 29 . 2 . 1968 tarihinde vefat etmiştir. 326 
sayılı Kanuna göre hizmeti 15 yıldan az oldu
ğundan dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 82 nci maddesi gereğince 
1 659,52 lira toptan varislerine ödeme yapıl
mıştır. 

5. — 326 sayılı Kanuna göre 10 yıllık hiz
metleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesine 
göre fiilî hizmetlerine sayılmıştır. Kanunun 
yayımı tarihinden sonra başarılı 3 yıl çalışmış 
olan eğitmenler, diğer öğretmenler gibi terfi 
etmişler ve bugün 2 nci üst dereceyi Ekim 
1969 tarihinde alacak duruma gelmişlerdir. 
Kadrosuzluk bahis konusu değildir. 

6. — Halen eğitmenlere eğitim ödeneği ve
rilememektedir. Eğitim ödeneğinin kimlere ve
rileceği 443 sayılı ilkokul öğretmenleri ödene
ği Kanununda açıklanmış bulunmaktadır. Eğit
menlerin de bu kanundan yararlanmaları için 
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milletvekilleri tarafından bir kanun tasarısı ha
zırlanmış olup, Millet Meclisi Bütçe ve Plân 
Komisyonunca olumlu karşılandığı öğrenilmiş
tir. Kanunlaştığı takdirde onların da faydala
nacakları tabiîdir. 

7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 88 nci madesi kimlere makam tazmi
natı verileceğini açıklamış bulunmaktadır. Ka
nunun bu hükmüne uyularak bağımsız çalışan 
eğitmenlere makam tazminatı verilememekte
dir. 

8. — Eğitmenler bağımsız olarak çalıştık
larında kendi kılavuzlarını takibetmek suretiy
le bir grup öğrenciyi 3 ncü sınıftan mezun 
edinceye kadar öğretim yapmakta ve tekrar 
1 nci sınıftan başlamak üzere görevini yürüt
mektedir. Bağımlı olarak, yani bir öğretmenle 
birlikte çalışan eğitmenler ise birinci dönem
den sınıf veya sınıflar okutmak suretiyle ça
lışmaktadırlar. Bunların görevleri köy enstitü
sü mezunlarının görevlerine benzememekte ve 
öğretmenlere tanınan haklardan yalnız 326 sa
yılı Kanunun öngördüğü hükümlere tabi ola
rak faydalanmaktadırlar. 

9. — Eğitmenlerin 326 sayılı Kanunla veri
len ve emekliliklerine sayılan 10 yıllarının dı
şında kalan hizmetlerinin değerlendirilmesi için 
Bakanlığımızca bir kanun tasarısı hazırlanmış 
olup, Maliye Bakanlığınca (Eğitmenlerin du
rumları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
muvacehesinde mütalâa edilebilir) düşüncesiy
le olumlu karşılanmamıştır. Bu hususta çalış
malar devam etmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9803-7/579 

30 . 4.1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Hamdi özer 
Malatya Senatörü 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
hizmet yapan eğitmenlerin görevleri nedir ve 
adedleri ne kadardır? 

2. — Eğitmenler kendileri gibi tahsil duru
munda bulunan devlet memurlarının haklarına 
sahip midirler? 

3. — Bunların vazifeye başlamak tarihin
den itibaren emeklilik hizmetleri devam etmek
te midir? 

4. — Şubat 1968 yılında vefat eden ve 28 
yıl hizmeti bulunan eğitmen Hasan Aslan'ın 
çocuklarına emekli aylığı bağlanılmaması sebe
bi nedir? 

5. — Hizmete başlamalarından itibaren 16 
yılın emeklilik hizmetinden de sayılmaması ve 
kadrosuzluk dolayısiyle yedi terfiden mahrum 
bırakıldıkları ve bu yüzden geçim sıkıntısı 
çektikleri doğru mudur? 

6. — Köylerde çalışan öğretmenlere verilen 
150 lira eğitim ödeneği aynı görevi yapan eğit
menlere verilmekte inidir? 

7. — Tek başına köy okulunda öğretmen ve 
idareci görevini yapan bir eğitmen bu görev ve 
sorumluluğunun karşılığı olan 100 lira makam 
maaşı almakta mıdır? 

8. — Köy Enstitüsü mezunlarının görevleri 
ile benzerlikleri var nudır: Varsa onlar?», tanı
nan haklara sahibolmak için aynı kanun hüküm
lerine bağlanmaları uygun olmaz mı? 

9. — Eğitmenlerin bütün hizmetlerinin di
ğer devlet memurları gibi emeklilik hizmetin
den sayılması, kaybolan hakların iadesi, kadro
suzluk dolayısiyle ihtiyarlarının dışında bulu
nan terfilerinin verilmesi, eğitim ödeneği ve ba
ğımsız çalışanlara makam ödeneği tanınması 
y olunda bakanlıkça bir kanun tasarısı meclisle
re gelecek midir? 

2. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, balıkçılık sanayiinin gelişme
sine dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
AJımet TürkeVin cevabı (7/566) 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Su ürünleri ve Avcılığı 
işleri Müdürlüğü 

24 . 5 . 1969 
Konu : Balıkçılık Sanayiinin 
gelişmesi. 

ilgi 
8808 -

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

17 . 4 . 1969 tarih ve kanunlar 
7/566 sayılı yazınız. 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, (İlgi) de kayıtb yazınızla Genel Ku
rulun 15 . 4 . 1969 tarihli 50 nci Birleşiminde 
yazık soruya çevrildiği bildirilen balıkçılık sa
nayiinin gelişmesi konusundaki önergesine ce
vabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

Su ürünleri konusunda Bakanlığımızı gö
revlendiren mevzuat, Zabıtai Saydiye Nizamna
mesi ile ek ve tadilleri hakkındaki kanunların 
su ürünleri zabıtasına mütaallik hükümleri ge
reğince Maliye Bakanlığına verilmiş olan görev 
ve yetkileri Bakanlığımıza devreden 23.3.1950 
tarih ve 5639 sayılı Kanun ile Et ve Balık Ku
rumu teşkiline mütedair 28 . 8 . 1950 tarih ve 
871 sayılı koordinasyon kararıdır. 

Bilindiği üzere görevlendirildiğimiz Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesi ile ek ve tadillerine mü
teallik kanunlarda yer alan işlerle Bakanlığı
mız bünyesindeki Su Ürünleri ve Avcılığı işleri 
Müdürlüğü, 871 sayılı Kararda zikri geçen hiz
metlerle de Bakanlığımızın murakabesi altın
da bulunan Et ve Balık Kurumu vazifelendiril
miş bulunmaktadır. 

5639 sayılı Kanunun mevzuunu teşkil eden 
su ürünleri ile ilgili av zabıtası işleri bu kanun
la Bakanlığımıza tevdi edilmiş olmakla beraber 
gerek zikri geçen Nizamname ile ek ve tadil
lerine müteallik kanunlarda yer alan, gerekse 
Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak ya
pılan, bilimsel araştırmalardan elde edilen so
nuçlara göre her sene ve ayrıca icabında tesbit 
ve ilân olunan zabıta tedbirleri (av yasakları) 
nm tatbikatı, içişleri ve Gümrük ve Tekel ba
kanlıklarına bağlı Jandarma ve Gümrük Muha
faza Teşkilâtlarına yüklenmiş bulunmaktadır. 
Marmara Denizi ile bütün karasularımızda ve 
yurt sathına dağılmış içsulardaM su ürünleri 
kaynaklarının zararlı avcılıklardan korunması 
ve stoklarının kalite ve kantitece geliştirilme
si amaciyle alınan ve uygulayıcılarının özel 
bilgilerle mücehhez olmaları gereken zabıta ted
birlerinin, esasen işleri haddinden fazla bulu
nan bu zabıta teşkilâtı tarafından lâyikıyle tat
bikine imkân görülmemektedir. Kanaatimizce, 
istihsal imkânlarımız üzerine büyük etkisi bu
lunan su ürünleri zabıtası işlerinin, mevcut di
ğer zabıta teşkilâtının yardımından da fayda-

f lanacak özel ve nüve bir zabıta teşkilâtı tara
fından görülmesi lâzımdır. 

Su ürünleri Müdürlüğü, ayrıca, istanbul 
Üniversitesine bağlı Hidrobiyoloji Araştırma 
Enstitüsü DSİ ile işbirliği yapmak suretiyle 
kalkınma plânlarında yer alan balıkçılığımızın 
geliştirilmesine matuf araştırmalar ve bu araş
tırmalara istinaden içsulanmızda mevcut ba
lıkların ıslâhı ve icabında yeni balıklar üretil
mesi işleriyle de iştigal etmektedir. Bu cümle
den olarak İsparta ili dahilindeki Eğridir ve 
Manisa ilindeki Mermere göllerinde üretilmiş 
bulunan sudak balıkları sayesinde bu göllerin 
verimi ve Hazineye kazandırdıkları gelir bir
kaç misli artmıştır. Bolu ilimizdeki Abant gö
lünde üretilen alabalıklar sayesinde bu bölge
nin turizm bakımından değerlenmesine hizmet 
edilmiştir, öteden beri balık yetişmiyen Bur
dur gölünde 1966 yılından itibaren üretilmesi
ne başlanan inci kefallarının üretiminden de 
iyi netice alınacağı umulmaktadır. Diğer içsu-
lar alanlarında da su ürünleri ıslah ve üretim 
ameliyelerine matuf tetkik ve araştırmalara de
vam edilmektedir. 

Öte yandan Bakanlığımızca üreticilerin teş
kilâtlandırılmaları istikametinde de çalışmalar 
ilerlemektedir. Bu maksatla balıkçıların koope-
ratifleştirilmesine büyük önem verilmektedir. 
Bölgede mevcut ve yeniden kurulan balıkçılık 
kooperatiflerinin bir araya getirilmesi suretiyle 

I Karadeniz Balıkçılık Kooperatifleri Birliği ve 
onu takiben Boğazlar ve Marmara Balıkçılık 
Kooperatiflerini içine alan birlik kurulmuş bu
lunmaktadır. Aynı istikamette Ege ve Akde
niz Balıkçılık Kooperatifleri Birliklerinin ku
rulmaları da kısa zamanda gerçekleştirilecektir. 
Su ürünlerimizin fennî usullerle işlenmesi, yan 
ürünlerin değerlendirilmesi gibi konularda Hü
kümetçe alınan tedbirler yanında bu birliklerin 
nisiyatif ve teşebbüslerinden de faydalanılacak
tır. 

T. C. Ziraat Bankasınca 6118 sayılı Kanu
na göre babkçılara yapılan kredi yardımları 
geliştirilmektedir. 

Bu gelişme, 1965 ve 1968 yıllarına ait aşa
ğıdaki miktarlarda görülmektedir. 

Lira 

1965 4 871 344 
I 1968 7 380 624 
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Balıkçılarımızın ca,n ve mal emniyetini sağ
lamak maksadiyle sahillerimiz boyunca balıkçı 
barınakları zinciri tesislerine ait faaliyetlere de
vam edilmektedir. Bu cümleden olarak Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı çerçevesinde yapıl
masına başlanan 11 balıkçı barınağının inşaatı 
ilerlemiş ve bunların değerlendirme ve sosyal 
ihtiyaçlara ilişkin üst tesislerinin yapımına baş
lanmıştır. ikinci Beş Yıllık Plân devresinde de 
16 balıkçı barınağının inşası programlaştırılmış 
bulunmaktadır. Balıkçı barınaklarının tesisi, ba
lıkçılarımızın sahil şeridinden kurtularak açık 
denizde çalışmalarını teşvik ve himaye edecek; 
haberleşme işlerini kolaylaştıracak tedbirlerin 
başında gelmektedir. 

Et ve Balık Kurumunca yapılan çalışmalara 
gelince: Bu kurumun çalışmaları, kuruluş ka
rarnamesi yanında 440 sayılı Kanun esasları ve 
plân hedefleri dairesinde yürütülmektedir. Et 
ve Balık Kurumunun yapmakta olduğu işleri 
şöylece özetlemek mümkündür: 

1. Balık tüketiminin artırılması ve balık 
yeme itiyadının geliştirilmesi amaciyle tüketi
ci kamu ve özel kuruluşlara balık temin et
mek, 

2. Deneme avları yapmak suretiyle suları
mıza uygun araç ve gereç tiplerini tesbit ve ba
lık istihsalimizi verimlendirmek maksadiyle ge
milerde yeni, modern teçhizatın kullanılması 
hususunda balıkçılarımıza öncülük etmek, 

3. Soğuk depolarında müstahsıîlara ve ken
dine ait su ürünlerini muhafaza ve frikorifik 
taşıt gemilerini müstahsil ve tacirlere kirala
mak suretiyle bu ürünlerin yurt içine ve yurt 
dışına nakline hizmet etmek, 

4. Trabzon fabrikasında, Zeytinbıımu ve 
Konya Et Kombinalarında insan yiyeceği faz
lası balık artıkları ile insan yiyeceği olarak 
kullanılmıyan balıklardan balık yağı ve balık 
unu imâl etmek. 

Ayrıca kurum tarafından gerek kendine, ge
rekse özel sektöre ait av ve frigorifik tant ge

milerinin birbirleriyle ve merkezle haberleşebil
irlerini temin maksadiyle telsiz - telefon bağ
lantısı kurulması hususunda çalışmalar geliş
tirilmiş bulunmaktadır. Bu konuda PTT ile ya
pılan görüşmeler sonuçlanınca bu yöndeki uy
gulamalara girişilecektir. 

Kurum, 1969 yılında 781 ton kadar balık 
alımını ve dondurularak depolanmasını prog
ramına almıştır. Bu miktarın ihracı öngörül
mektedir. Ayrıca iç satışlar için de 1841 tonluk 
bir miktar proglamlaştırılmıştır. 

1969 yılında kurumun Trabzon tesislerinde 
3 000 ton hamsi, 500 ton köpek balığı ve vatos 
ile 200 ton kadar yunus alınarak işlenmesi su
retiyle 341 ton balıkyağı ile 619 ton balık unu 
üretilmesi programa alınmıştır. 

Kurumun et ve balık konusunda ikiye ay
rılması öngörüldüğünden ve özellikle balıkçılık 
konusunda kurulacak yeni teşkilâtın hukukî 
hüviyeti ve malî kudreti henüz bilinmediğin
den büyük ölçüde yatırımların yapılması için 
teşkilât kanunu tasarısının yasama organından 
çıkması beklenilmektedir. Bununla beraber Ba
kanlığımızla işbirliği yapılarak yeni teşkilâtın 
yatırımlarına hazırlık olmak üzere proje taslak
larının planlanması için gerekli etütlere başlan
ması kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından sözlü olarak Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda cevaplandınlmasına delâletleri-
ııisi üstün saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
Üç tarafı denizle çevrili yurdumuzda balık

çılık sanayiinin gelişmesi için son senelerde ne 
gibi tedbirler alınmıştır? Ve bundan bu sahada 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

-: İ » . — 
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Genel Seçimlerin yaklaşması sebebiyle, bugünden itibaren tatil kararı ittihazını ve Cumhuriyet 
Senatosunun, 12 Ekim 1969 günü yapılacak Genel Milletvekili Seçimi sonucunun Yüksek Seçim 
Kurulunca Türkiye Radyolarından yapılacak ni hai bildiri tarihinden üç gün sonra saat 15 te top

lanmasına karar verilmesini istiyen önergenin açık oylaması sonucu 

(önerge kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BÎTLlS 
Orhan Kürünıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 51 

Çekiııserler : 1 
Oya k&tılmıyanlar : 55 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenlerj 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket öaçetin 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Edip Somnnoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rıfat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nuuret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeli i gil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldun Menıteşeoğlıı 

MUŞ 
1 İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mccdi Aguıı 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdıırrahm an Ka vak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Tayfur Sökmen 
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[Reddedenler.] 

TABÎ! ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M Akif Tekin 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Halil Goral 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
ERZÎNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebnıre Akaoley 
Cemal Yıldırım 

:KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSER t 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çhımrah 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

[ÇekinserJ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Lûtfi Akadlı 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termem 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

IZMlR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğiu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (I.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

StVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öıztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
i. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Âdil Ünlü 

MARDİN 
Abdül kerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

srvAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

UÎİFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaış (1.) 
Fahri Kiorutürk 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Cemal Madanoğh 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Suad Havri Ürgüj'ıü 
d.) 

< • » 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
07 NC1 BİRLEŞİM 

28 . 5 . 1969 Çarşamba 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1 — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birledik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü istanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

4. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
ne Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Menmet Özgüneşın, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi. 
(10/28) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi 





Toplantı : 8 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Darüşşaf aka Cemiyetinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borç
larının tasfiyesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 /640 ; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /1011) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 888) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9106 - 54275 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 5 . 1969 tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Darüşşaf aka Cemiyetinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21 . 3 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 13 . 5 . 1969 tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 888) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 22 . 5 . 1969 

Esas. No. : 1/1011 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza 'havale duyurulan ve Millet Meclisinin 13 . 5 . 1969 tarihli '92 nci Birleşiminde 
'öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı oy ile kahıü edilen, Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan 'borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısı, Koimisyonııeıuzım 
21 . 5 . 1969 tarihli toplantısında 'her yönüyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsiTen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair iverilen tamamla
yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havaleli gereğince 'Bütçe ve Plân Komisyonuma tevdi edilmek üzj&re Yüksek Başkanlığa «sunulur.-

Başkan 
Balıkesir 
',¥. Güler 

^Erzurum 
0. Alihocagil 

Ordu 
\B. S. Baykal 

!TaJbiî Üye 
]Ş. Özkaya 

'Sözcü 
'Muş 

1. Bingöl 

Maraş 
\A. Karakucak 

Balıkesir 
\N. Sarlıcalı 

•Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
\M. îzmen 

Afyon Karahisar 
Y. K. Senocak 

Muğla 
/. Karaöz 

G-iresun 
/ . Topaloğlu 

Diyarbakır 
\A. Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatsu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1011 
Karar No. : 153 

Yüksek Başkanlığa 

26 . 5 . 1969 

Millet Meclisimin 13 . 5 . 1969 tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oy ile kabul edilen, Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzun 26 Mayıs 1969 tarihli 37 nci Birleşiminde, 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 31 . 12 . 1968 tarihi iti
bariyle borçlu bulunduğu 6 479 968,21 liranın, bu tarihten itibaren işliyecek faizleri ve sair masraf
ları ile birlikte Türkiye Emlâk Kredi Bankasına Hazinece ödenmek suretiyle tasfiyesini öngör
mektedir. 

Yetim ve yoksul çocukları yurt içinde ve yurt dışında okutarak yetiştirmek amaoiyle 1863 yı
lında «Cemiyeti Tedrisiyei İslâmiye» adı ile kurulan ve 1873 yılında amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere Darüşş af akayı inşa ve ikmal ederek öğretime başlıyan Darüşşafaka Cemiyeti, bir asra ya
kın bir süreden beri yurdumuz eğitiminde çok önemli bir yer işgal etmiş, ve başarılı hizmetler ifa 
etmiş bulunmaktadır. 

Cemiyet, orta öğrenimde destek olduğu yetim ve yoksul çocuklara üniversite öğrenimlerinde de 
destek olmakta ve bu öğrencilere burs temin etmektedir. 

Cemiyet, bu görevlerini yerine getirmek üzere elindeki gelir getirmiyen gayrimenkulleri satarak 
1958 yılında Şişli'de 4 200 000 liraya Darüşşafaka sitesini ve 1963 yılında 11 400 000 lira sarf etmek 
suretiyle Çenıberlltaş sitesini inşa ettirmiş; böylece yılda 3 400 000 liralık bir gelir sağlamıştır. 

Cemiyet, Çemberlitaş sitesinin inşaatı ile ilgili olarak Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 6 250 000 
lira borçlanmış ve yılda takriben 600 000 lira faiz öderce zorunluğunda kalmıştır. 

Darüşşafaka Cemiyetinin, Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ola;n borcunu daha uzun vâdede öde
me imkânını sağlamak ve yılda 600 000 lira faiz ödemesini önlemek amaciyle hazırlanmış bulunan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1271) 
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tasarı; Cemiyetin sosyal ve kültürel alandaki yararlı hizmetlerini devam ettirebilmesi bakımından 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
-Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa say giy le sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y. Kök er 

İstanbul 
31. H. Berkol 0. 

Ö 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Trabzon 
. L. Hocaoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 
C. İnkaya 

Niğde 
K. Bayhan 

Yozgat 
İ. Yeşilyurt 

İmzada bulunanı adı 

Cumhu ••başkanınca i 
7?. Vner 

Ordu 
Ş. Koksal 

4. t 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Darüşşafaka Cemiyetinin Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına 
olan borçlarının tasfiyesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Darüşşafaka 
Cemiyetinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına 31.12.1963 ta
rihi itibariyle borçlu bulun
duğu 6 479 963,21 lira bu ta
rihten itibaren işliyecek faizle
ri ve sair masrafları ile birlik 
te Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına Hazinece ödenmek su
retiyle tasfiye olunur. 

MADDE 2 — Hazinece öde
nen meblâğ ödeme tarihini ta-
kibeden yıl basından itibaren 
cemiyet tarafından yirmi yıl
da ve yıllık eşit ikişer taksit 
halinde faizsiz olarak Hazine
ye geri ödenir. Taksit zaman
lan Maliye Bakanlığınca tâ-

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Darüşşafaka Cemiyetinin Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına 
olan borçlarının tasfiyesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Darüşşafaka Cemiyetinin Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına 
olan borçlarının tasfiyesi hak

kında kanun tasarısı 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1271) 
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Millet Meclisinin kabul 
etliği metin 

yin olunur. Vâdesinde öden-
miyen taksitler % 5 gecik
me faizleriyle tahsil edilir. 
Borç taksitlerinin ve gecik
me faizlerinin tahsilinde 6183 
sayılı Âmme Alacaklarının 
Tahsili Usulü hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. Hazine 
alacağının tasfiyesine kadar 
cemiyete ait gayrimenkuller 
üzerinde borç miktarında Ha
zine adına ipotek tesis edilir, 
Yıllık tediyeler miktannca 
ipoteğin fekki caizdir. 

Bu kanun gereğince Ha
zineye naklolunan ve Hazine
ce ödenecek olan borç Dariiş-
şafaka Cemiyetince Hazineye 
tamamen iade edileceği tarihe 
kadar Darüşşafaka Cemiye
tinin hesapları Maliye Ba
kanlığınca her yıl teftiş edi
lir ve bu teftiş neticelerini gös
teren raporlar ilgili mercilere 
verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
gereğince Hazinece yapılacak 
ödeme, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği yılı taMbeden Bütçe 
yılında konulacak ödenekten 
yapılır ve Cemiyetten her yıl 
yapılacak tahsilat o yıl büt
çesine gelir kaydedilir. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5, — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Mület Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

» « « • • - < • -
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Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek» 
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /743 ; Cumhuriyet 

Senatosu 2/269) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 890) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 5 . 1969 

Kan unlarMildürlüğ ü 
Sayı : 7361 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 5 . 1989 tarihli 95 nci birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 15 . 11 . 1968 tarihinde Baş]:anhkca İli; Komisyona havale • edilmiş ve Genel 
Kurulun 20 . 5 . 1969 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 890) 

Malî ve ikt;.3adi İslar Komisyonu raporu 

G11 m hu riyet S e natos u 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 22 . 5 . 1969 

Esas No. 2/269 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Koalisyonumuzu hava1!e buyurulan ve Millet Meclisinim 20 5 . 1969 tarihli 95 nci Birleşiminde 
öncelik ve ivedilikt'e gorüşülereık işari oy ile kabul edilen 543 !- sayılı T. C. Ennekli Sandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi. Komisyonumuzun 21 . 5 . 1969 ta
rihli toplantısında her yöriiyle tetkilk ve müzakere rdiU'di. 

Teklifim Genel gerelkç esinde t af sil en belirtilen hususîar ve bunlara mütedair verilen tatmaımla-
yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi Millet 
Meeli'vi Gem el (kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil'mek üzene Yüksek Başkanlığa su

nulur-. 
Başıkan 

Balıkesir 
31. Güler 

Maraş 
A. Karaküçük 

• Girasun 
1. Topaloğlu 

Sözcü 
Muş 

t. Bingöl 

Muğla 
1, Karaöz 

Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

Afyon Kara hisar 
Ir. K. Şenocak 

Ordu 
B. S. Saykal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. İzmcn 

Erzurum 
0. Alihocagil 

Balıkesir 
N. 'Sarhcalı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/269 
Karar No. : 153 

26 . 5 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

.Millet Meclisinin 20 Mayıs 1969 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 21 'Mayıs 1969 tarihli ve 7361 sayılı 
yazıları ile ıCumhııriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 26 Mayıs 1969 
tarihli Birleşiminde Hükümet adına Maliye Bakanlığı ve T. 0. Emekli Sandığı temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

T - Teklif, yetim ve dul maaşına müstahak olabilmek için fiilî hizmet yılı tabanının (5) yıl ola
rak tesbitiyle, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarım devaın ettiremiyeıılcre aylık bağlanma
sını öngörmektedir. 

Gerçekten 5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrası uyarınca Emekli Sandığı işti
rakçilerinden fiilî hizmet süreleri ancak onbeş yıl ve daha fazla, olanların ölümleri halinde dul 
ve yetimleı<ine aylık bağlanmakta ve 15 yıldan az hizmeti olan iştirakçilerin ölümleri halinde 
ise toptan ödeme yapılabilmektedir. Yapılan toptan ödemelerin pek cüz'i miktarlarda olması ne
deniyle de bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olmamakta ve türlü zaruret ve yoksul
luklar içerisinde hayatlarını idameye gayret göstermektedirler. 

Türlü zaruret ve yoksulluk içinde idamei hayat mücadelesi yapan söz konusu kişilerin hiç 
olmazsa güvenebilecekleri bir imkânı sağlıyıcı telâkki edilen teklif Komisyonumuzca da benimsen
miştir. 

II - Millet Meclisi metni Komisyonumuzca esas itibariyle benimsenmekle beraber madde metin
lerinde yer alan ve teklifin kapsamını genişleterek T. C. Emekli Sandığına malî imkânları üstün
de külfet tahmil eden «veya» ibareleri, Hükümet temsilcilerinin talebi üzerine ve teklifin maksa
dına da daha uygun bir hale getirilmek mülâhazası ile «ve» şeklinde değiştirilmek suretiyle ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Millet Meclisi metninin 1, ek madde I. ek madde, 2. madde 2 ve 3 ncü maddeleri Komis
yonumuzca da yukarda arz edilen gerekçe tahtında icabeden değişiklikler yapılarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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IV - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sı da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Söz hakkını mahfuzdur 
Y. Köker 
İstanbul 

H. Berkol 0. 

L 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Trabzon 
). L. Ilocaoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

C. İnhaya 

Niğde 
K. Sayhan 

Yozgat 
İ. Yeşilyurt 

İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Ordu 
Ş. Koksal 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki ek ve geçici maddeler 
eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, başkasının yar
dımı olmaksızın hayatlarını 
devam ettiremiyecek derecede 
malûl veya muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına, yazı ile 
Sandığa müracaatlarını taki-
bsden ay başından itibaren 15 
yıl hizmet süresi üzerinden 
68 nci maddedeki esaslara göre 
dul ve yetim aylığı bağlanır, 

EK MADDE 2. — ölüm ta
rihinde, aylığa müstahak olmı-
yan veya aylığı kesildikten 
sonra, başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarım devam et-

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi işler 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet 
Meclisince kabul edilen ek 
madde 1 aynen kabul edilmiş
tir. 

EK MADDE 2. — Millet 
Meclisince kabul edilen ek 
madde 2 aynen kabul edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki ek ve geçici maddeler 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yık doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, başkasının yar
dımı olmaksızın hayatlarını 
devam ettiremiyecek derecede 
malûl ve muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına, yazı ile 
Sandığa müracaatlarını taki-
beden ay başından itibaren 15 
yıl hizmet süresi üzerinden 
68 nci maddedeki esaslara göre 
dul ve yetim aylığı bağlanır. 

EK MADDE 2. — Ölüm ta
rihinde, aylığa müstahak olmı-
yan veya aylığı kesildikten 
sonra, başkasının yardımı ol
maksızın havatlarını devam et-
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

tiremiyecek derecede malûl ve
ya muhtaç duruma giren erkek 
çocuklara, yazı ile Sandığa mü-
racaatlannı takibeden ay ba
şından itibaren aylık bağlanır 
ve gerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinden önce, 
ek birinci (5434 sayılı Kanu
nun geçici 28 nci maddesine 
göre toptan ödeme yapılmış 
veya yapılacak kan ve çocuk
ları dâhil) ve ikinci madde 
kaplamına girenler hakkında 
da bu maddeler hükmü uygula
nır. 

MADDE 2, — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

_ 4 _ 

Cumhuriyet (Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

- Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

tiremiyecek derecede malûl ve 
muhtaç duruma giren erkek 
çocuklara, yası ile Sandığa mü
racaatlarını takibeden ay ba
şından itibaren aylık bağlanır 
ve gerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinden önce, 
ek birinci (5434 sayılı Kanu
nun geçici 28 nci maddesine gö
re toptan ödeme yapılmış ve
ya yapılacak k a n ve çocukları 
dâhil) ve ikinci madde kapsa
mına girenler hakkında da bu 
maddeler hükmü uygulanır. 

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

MADDE 3, — Millet Meclisi 
metninin 3 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1273) 


