C. /Seaıatosu

B : 18

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca- S. Ü.) — Aksini ifa
de ediyorsa, tabiatıylc katılmamak; yani tekriri
müzakere açmak iktiza eder. Biz bu maksatla
katıldık bu takrire.
BAŞKAN — Şimdi, hatalı bir kaimi var mı,
yok mu, bu husustaki fikriniz nedir ? Müzakere
nin tekrarına katılıyor musunuz, katılmıyor mu
sunuz ]
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ben, tekra
rında fayda olduğu kanısındayım. Eğer rütbeli
memurları bu takrir maktu bir şeye bağlıyorsa,
müzakere edilmesinde fayda vardı".
BAŞKAN — Evet.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan aydınlanmadık biz.
BAŞKAN
Efendim müsaade buvurun.
Şimdi, Sayın Komisyon Sözcüsünü, Sayın Hü
kümeti ve takrir sahibini dinledik. Tüzüğümüze
göre, meselenin halli oyla olacaktır.
Şimdi müzakerenin tekrarını oylarınıza arz
•ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Müzakerenin tekrarı kabul edilmiştir.
Şimdi, söz isteyen sayın üyelere sırasıyle söz
vereceğim.
Sayın Adalı, buyurun.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın
Başkan, kıymetli arkadaşlarını;
iler vesileyle aynı şeyi Romalı senatör gibi
tekrar ediyorum; ama işte sıkıntısını hep bera
ber çekiyoruz.
BAŞKAN — Yalnız, ben bir açıklama yap
mak zorundayım. "Maddenin kabul edilen tak
rir istikametinde değiştiı ilmesi; yani kabul edi
len takririn maddeye ilâvesinin h vtalı olduğunu
Yüksek Heyet kabul ederek hatalı mı, hatalı de
ğil ini meselesini göıüşüyoıuz; yani maddeyi
değil, takriri yeniden müzakereye alıyoruz.
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Şimdi, va
kit kaybetmemek için bu hususa temas etmek is
temem; ama ben Sayın Başkanın izahatının zev
kine varamadım doğrusu.
Muhterem arkadaşlarım, kanatimce zaten ha
talı bir tatbikatın içerisindeyiz. Umumî Heyet
lerde tekriri müzakere olmaz. Hatanın düzeltil
mesi ise, bunu daha evvel uzun uzun görüşmüş
tük ; ama tatbikat Cumhuriyet Senatosunda, cerevan cdivor, o husus başka.
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Komisyonda olur, Umumî Heyette tekriri mü
zakere olmaz. Bu, izahtan vareste 'bir husustur;
kanun tasarısının neticesi alınmaz.
Şimdi Sayın Başkan, hatalı olarak...
BAŞKAN — Tüzüğümüzde yazılıdır efen
dim. Tüzüğümüzde yazılı olmayan herhangi bir
tatbikatı yapmak bizim haddimiz değildir.
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Estağfu
rullah ; yani hatalı olarak kabul edilen hüküm
lerin düzeltilmesi biraz geniş tatbik ediliyor. Bu
nun tabiî faydalı tarafı da, zararlı tarafı da var,
o konuya girmek istemiyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, benini asıl üzüntüm
şu: Bunu Komisyonda da arz etmiştim; bu, bir
kanun teklifi değil, bir kanım tasarısıdır. Bu ta
sarı, hiç şüphesiz Millî Savunma Bakanlığında
hazırlanmış, teknik dairelerden geçmiş, Maliye
Bakanlığıyle istişare edilmiş, Millet Meclisine
gelmiş, müzakere edilmiş ve sonra Cumhuriyet
Senatosunun Bütçe ve Plân Komisyonuna gel
miştir. Bendeniz de üyesi olmadığım halde, Ka
nunun çıkmasını hepiniz gibi gönülden arzu et
tiğim cihetle müzakereyi takibettim.
Muhterem arkadaşlarım; bu madde, Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu tara
fından, hakikaten arkadaşlarımızm titiz çalışma
sı neticesinde yeniden tedvin edildi. Kanun mad
desinin önümüze hazır, bir halde gelmesi lâzım
gelirken, burada bu sıkıntıyı çekiyoruz. Ben de
bunun için söz aklım.
Mefhum nedir, neyin neresindedir, tertipten
maksat nedir. Maliye Bakanlığı ne kasdediyor ?
açıkçası kimsenin bir şey anladığı yok, muhte
rem arkadaşlarım. İşte Personel Kanunu da bu
nun için bu şekle girdi; tatbikatta sıkıntı çekili
yor, başka kanunlar da aynı şekilde.
1 kirada bütün senatör arkadaşlarımız bu
maddenin en iyi şekilde çıkmasına gönülden ta
raftar. Hükümet tatbikatta hiçbir güçlükle
karşılaşmasın, ne Sayıştaydaıı geriye çevrilsin,
ne Maliye ile tatbikatta bir ihtilâfa düşülsün
isteniyor. Bütün bu açıklıklar kapansın ve bura
da hizmet gören, hakikaten gayet samimiyetle
itiraf ediyorum, bunu söylemekten zevk alıyo
rum, fevkalâde vatanperveranc bir hizmet gö
ren, burada çalışan subaylarımıza, astsubayları
mıza ve memurlarımıza bir tazminat, bir hiz
met zammı verilsin. Hepimizin maksadı budur.
Muhterem arkadaşlarım; biz istiyoruz ki, Hü
kümet çıksın «Askerî memur nedir?» bunu bize
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