
C İ L T : 13 TOPLANTI : 13 

CUMHURIYET SENATOSU 
TUTANAK DERGISI 

35 nci Birleşim 

7 . 3 . 1974 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçteîn tutam&k özeti 

II. — Geltea Ikâgıtlar 

Sayfa 
648 

048:649 

649 IH. — Yciklafcna 
IV. — Bıaçikaııluk Divalımın Grenci Ku

rula s/umuşlain 649,683 
1. — Çanakkale Üyesi îsmaal Kutluk' 

un, Çanakkale i'ii Çan ilkesinde yapılması 
düşünülen termik santral ile Biga, Bay
ramiç barajı!arına da'.r gündem dışı de
meci. 649 :650 

2. — Ankara Üyesi Yiğit Kökıer'iin, 
PTT'nin 1974 pul emisyon programına 
dair gündem dışı demeci ve Ulaştırma 
Balkanı Ferda Güley'in cevabı. 650:652 

3. — istanbul Üyesi Mehmet Feyyat' 
in, çıkması mutasavver Af kanunu tek
lifinin Millet Meclisi Komisyonunda gö- -
ı'üşüldüğü şu şuralarda yakalama, tutuk
lama, infaz işlerinin uygulanmasında dik
kate alınması gerek" i hususlara dair 
gündeim dışı demeci. 652:654 

4. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzai'ın, 
'îs'tanbıü Üye'sil Mehmet Feyyat'm gün
dem dışı konuşması sırasında Adalet Par-

Sayfa 
tisi Grubuna yaptığı sataşmaya cevap 
veren demeci. 654:655 

5. — Tratbzon Üyesi Al/i Şakir Ağanıoğ-
ılu'nun, halka açılan ve sermaye talebinde 
•'bulunan holdingler konusunda gündem-
dışı demeci. 655 :656 

6. — Bitlis Üyesi Kânıran inan'm, La
hor islâm Zirve Konferansı konusunda 
gündem dışı demeci. 656:657 

7. —Sayın Üyelerden bazılarına lizOn 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/428) 683 

8. — Komıisyonlarda açık bu'unan üye
liklere seçim. 683:684 

V. — Gjrü|iTJen igter 658,684 
1. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu

nuna 'bir madde ve 'bir geçici madde ek-
lenmesı'ne dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kaıbul olunan metni ve Cumıhu-' 
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 
2/70) (iS. Sayısı : 330) 658:673 

f2. — 926 sayılı Tüılk Silâhlı Kuvvet: e-
ri Personel Kanununun 1323 sayılı Ka-
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Sayfa 
nuula değiştirilen 137 ııci maddesiyle dü
zenlenen .gösterge tablolarında değişik
lik yapılması ve ek geçied madde eküen-
örmesi hakkında kanun tasarısının Millet 

Sayfa 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/48; C. Senatosu : 
1/242) (S. Sayısı : 331) 073:683,684,685:686 

>>-•-« 

I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

tzmir Üyesi Orhan Kor, 3 Mart 1974 tari
hinde Türk Hava Yollarına ait DC -10 Ankara 
yolcu uçağının uğradığı kaza; 

İzmir Üyesi Beliğ Beler, Köln Radyosunun 
yakıcı neşriyatı ve Almanya'da çalışan bazı 
işçi ve talebelerin memleketimiz aleyhindeki 
anarşik faaliyetleri; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, pancar müs
tahsilinin içinde bulunduğu sJkıntılı durum ve 
Şeker Şirketinin pancar müstahsiline olan borç
larını ödemesi; 

Konya Üyesi Osman Nuri Canpolat, Hükü
metin afyon ekimi ile ilgili çalışmaları; 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, Tür
kiye'de boğa güreşleri tertiplemek isteyenlere 

Hükümetçe müsaade verilmemesi konularında 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Komisyonlarda açık: bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildiler. 

Millî Eğitilin, Gençlik ve Spor Komisyonun
da münhal bir bağımsız üyelik için yapılan 
seçim sonucunda çoğunluğun bulunmadığı an
la sındığından; 

7 . 3 . 1974 Perşembe saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,05'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba jikan vekili Bingöl 

Zihni Bet il Arif Hikmet Yurtsever 
Kâtip 

Burdur 
Ekrem Kobay 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Be

liğ Belerin, Yurt dışındaki Türk Hava Yollan 
•acentelerine dair, yazılı soru önergesi Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/195) 

Sözlü sorular • 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Ünsal'm, toprak kayması sonucu âfete 

maruz kalan vatandaşlara dair sözlü soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderil-
imiştir. (6/30) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüee'nin, Türkiye İş Ban
kası Anonim Şirketine dair sözlü soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/31) 

îî. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. —• 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa 

Ibir madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan mietni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Ye Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

330) 2/106; C. Senatosu : 2/70) (S. Sayısı 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1974) 

2. — 9,26 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 137 nei maddesiyle düzenlenen gös-
te.'ge tablolarında değişiklJk yapılması ve ek 
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geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko

misyonu raporu (M. Meclisi : 1/48; C. Sena
tosu : 1/242) (S. Sayısı : 331) Dağıtma tarihi 
7 . 3 . 1974) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Baş&aaıvskiH Zihni Bötiü. 

KÂTİPLER : A. Hikmet Yurtsövıer (Eıilarjöl), Ekrem Rafcay (Burdur) 

BAŞKAN — Saym senatörler, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 35 nci Birleşimini 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz 
rüşmelere başlıyoruz. 

vardır, gö-

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Saym senatörler; 

Beş saym üye arkadaşımız.gündem dışı 
söz istemişlerdir. Bir kanun teklifi ile bir 
kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme 
(alınması, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
önergeleri de vardır. Ben, söz isteyen saym 
arkadaşların beşine de söz vermek istiyorum. 
Yalnız kendilerinden, bu önergeleri de g'öz-
önünde (bulundurarak mümkün olduğu kadar 
kısa konuşmalarını rica ediyorum. 

1. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un, Ça
nakkale İli Çan İlçesinde yapılması düşünü
len termik santral ile Biga, Bayramiç barajla
rına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çanakkale Senatörü Sayın İs
mail Kutluk, Çanakkale ili Çan İlçesinde ya
pılması düşünülen termik santral ile Biga, Bay
ramiç barajları hakkında gündem dışı ko
nuşmak istiyorlar. 

Buyurun Saym İsmail Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Saym 
Başkanım, değerli senatörler; 

'Türkiye'nin, Batıda büyük imkânlara ve 
kaynaklara sahih olma sına rağmen, gelişme
ni em iş bir İl olarak ilân edilen şehitler diyarı, 
serhat şehrimiz Çanakkale'nin birkaç derdini 
dile getirmek ve ilgililerden, hemen her Türk 
ailesinin acı tatlı hatıralarını saklayan bu ta
lihi ivin proibl emlerin e eğilmelerini istemek 
üzere huturlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 
Beni dinlemek lütfunda bulunacağınızdan, he
pinize şimdiden teşekkürlerimi arz ederim. 

Saym senatörler, Çanakkale İli Çan ve Ye
nice ilçelerinde rezervleri çok zengin olan 
linyit kömürü yatakları »bulunmaktadır. 1967 
-1969 yılları arasında MTA'nm, Çan ve Yenice 
çevrelerinde yapmış olduğu araştırmalarda 
zengin linyit yataklarını tespit ettiği ve kö
mür damarlarının da yüzeyden 30 - 35 metre 
aşağıda bulunduğu yine bu araştırmalarda 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Devrin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nının emirleriyle aynı Bakanlık, o zamanki 
Müsteşar Muavini, şimdi Balıkesir Senatörü 
olan arkadaşımız Saym Cemal ettin İnkaya'nın 

— 649 — 
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•Başlkaıılığında kurulan teknisyenler komisyo-
nuııun 1967 yılında hazırladığı «Türkiye Kö-
imürlelinin eleğerkındirilnıesi hakkındaki Ra
por» un incelenmesinden de Çan ve Yenice lin
yit yataklarının rezerv durumlarının ülke
mizde dördüncü sırayı işgal ettiği görülmek
tedir.Böylesine zengin linyit havzasının kö--
ımürleıinden ve heba olan kömür tozlarından 
faydalanmayı zamanın hükümetleri düşünmüş, 
gerekli hazırlıkları yapılmış ve Çan İlçesinde 
(bir termik santralın (kurulması çalışmalarına 
(geçilmişti. Türlü nedenlerle bugüne kadar ku
rulamayan termik santralı yüzünden çevre sa- • 
'kinleri cidden üzüntü içerisinde bulunmakta
dırlar. 

Sayın Ecevit Hükümetinin Programında, 
milletimizin enerji sıkıntısından biran evvel 
kurtarılabilmesi için bütün tedbirlere başvu
rulacağı ve lüzumlu yerlerde termik santral-
larm kurulacağı hususu da ele alımıış bulun
maktadır. H ülküme t Programının bu noktasın
dan faydalanarak, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından, zengin linyit yataklarına 
sahip Çan havzasında kurulması için ön ha
zırlıkları yapılan Çan termik santralını^ ku
ruluş safhasının ne merkezde olduğunun açık
lanmasını istirham ediyorum. 

Biga ovasının 185 €00 dönümlük arazisini 
sulayacak «Biga Projesi» adı altında fizibilite 
çalışmaları daha evvel bitirilmiş olan ve Biga 
ovasının ortasından geçen Ganiık çayı üzerin
deki barajın yapılması safhasının da ne merkezde 
bulunduğu ve yapılıp yapılamayacağı hususu 
ile ayrıca Çan, Bayramiç ve Ezine ovalarının 
95 000 dönümlük arazisini sulayacağı bildiri
len Kara men der es Çayının üzerindeki Kara-
ınenderes Barajınr-n da bütün hazırlıkları 
daha evvel bitirilerek lıcımen inşasına geçile
ceği öğrenilmişti; bu barajın yapımının da ne 
zaman ele alınacağı hususlarının Savın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından açık
lanmasını ve büyük projelerin tahakkukuna 
kaderlerini bağlayan ÇVanakıkaİçlilerin bu pro
jeler üzerindeki bilgileriyle isteklerinin açık
lığa kavuşturulmasını önemle istirham eliyo
rum . 

Derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

:>. — Ankara Üyesi Yiğit Köker in, PTT 
nin 1974 pul emisyon programına dair gün-
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I dem dışı demeci ve Ulaştırma Bakanı Ferda. 6ü-
ley'in cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Sayın Yiğit Köker, PTT niıı 1974 pul 
emisyon programı hakkında gündem dışı ko
nuşuna talebinde bulunmuşlardır, buyursun
lar efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarımı; 

Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu
güne kadar geçen '50 yılı aşkın süreden beri 
bir eşine raslanması mümkün olmayan ve ka
naatimce. Büyük Atatürk ve O'nun aziz mille
timiz tarafından benimsenmiş inkilâp barına 
karşı yapılan en büyük ve acı ihaneti dile 
getirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Yıllar yılı siyasî hasımlarını gericilikle 
Atatürk inkilâplarına karşı olmakla suçlayan 
bir zihniyetin, nasıl gerici ve Atatrük inkilâp
larına karşı okluğunu huzurunuızda,. inkârı ve 
tevili mümkün olmayan resmî bir belgeye da
yanarak ispata çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 26 Recep 1342 ve 3 
Mart .1340 tarihinde neşredilen Hilâfetin ilga
sına ve Hanedanı Osmanimn Türkiye Cum
huriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına 
dair 431 sayılı Kanunla Türkiye'de hilâfet kal
dırılmış ve Osmanlı İmparatorluğu Hanedanı 
mensupları Türk toprakları dışına çıkarılmış
lardır. 

Geçtiğimizi Pazar günü; yani 3 Mart 19/4 
\ı\\\\\\ bu tarihî günün 50 nci yıldönümü !İd\ PTT 
Genel Müdürlüğü, Türk inkılâp tarihindeki fev
kalâde müstesna yeri dolayısıyle bu yıldönümü 
günü bir seri hatıra pulu çıkarmayı kararlaştır
mış ve 1973 yılında hazırlanan, 1974 yılı pul 
emisyon prog; anımın 1 nci sırasını bu seriye 
ayırmıştır. 

Aziz milletimizin dinî inançlarını istismar 
ederek, hattâ iktidara geldikleri günü takibe-
den ilk Cuma, namazım kılmak üzere vatan
daşlarımızı Ayasofya Camiine davet eden, bi-
lâhara «Bunlar seçim şakasıydı» diyen zihni
yetle Yeni Cumhuriyet Halk Partisi Koalis
yonu kurulduktan sonra, biraz önce bahsetti
ğim güzel teşebbüs ne hale gelmiş; şimdi hep 
birlikte onu görelim : 

650 — 
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PTT.İşletme Genel Müdürlüğü Posta Dai
resi Başkanlığı 22 Şubat 1974 gün ve Şube 5, 
Kısım 19, numara 4171, dosya 32 208, 33 017 sa
yılı ivedi kaydıyle teşkilâta bir tamim yap-
iiııış. Tamimin Ibir sureti simdi elimde, müsaade 
ederseniz okuyalım : 

«PTT Başmüdürlüğüne, PTT müdürlüğüne. 
Konu : 1974 yılı pul emisyon programı hak

kında. 
1974 yılı pul emisyon programımızın 1 nci 

sırasında yer alan Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yılı anma pulu, emisyon programımızdan 
çıkarılmıştır. 

Bilgi alınmasını, keyfiyetin PTT işyerleri
ne asılacak bildirilerle ve uygun görülecek 
diğer yollarla ilgililere duyurulmasının ve bu 
tebliğin zarf içinde, merkezlerce pul abonele-
ırine ivsdi olarak gönderilmesinin sağlanmasını 
rica ederiz. 

G*enel Müdürlük. 
Başkan Başkan Yardınııcısı 

Cumhur Öztürk Necdet Ekinci 

Daha önceki Cumhuriyet Hükümeti zama
nında, büyük bir vatanperverlik ve Atatürk 
ve O'nmn eserlerine bağlılıkla, Hilâfetin ilga
sının 50 nci yıldönümü için bir seri hatıra 
pulu çıkarılması planlanmış, programlanmış 
ve fakat üzülerek Ibeyan ediyorum, Sayın Ece-
vit Hükümeti işbaşına gelince, daha iktidaıia-
ırının 26 nci gününde ;bu güzel teşebbüs dur
durulmuştur. • 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, hadisenin 
tevili veya bazı sudan sebepler ve bahanelerle 
örtbas edilmesi mümkün değildir. Bu mukad
des kürsüden Anayasaya bağlılık andı içerek 
vazifeye başlamış bütün arkadaşlarıma ses
leniyorum; geliniz hep birlikte, bu çirkin 
olayı yaratanlara Türkiye'yi nereye sürükle
mek ist iv orsunuz, siae Atatürk'ün en büyük 
inkılâbını zedelettirmeyiz diyelim. Sıfatı ne 
olursa olsun, Atatürk'ün ıbüyük eserine uza
nan eller ve diller bir gün mutlaka kopmaya 
(mahkûmdur. Bugün Hilâfetin kaldırılmasının 
50 nci yıldönümü pullarını emisyondan kaldır-
tanlar, yarın daha da ileri gideceklerdir. Bü
tün halküki Atatürkçüler, uyanık bulununuz 
ve en büyük emaneti tecavüzden koruyunuz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunadım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı buyu
runuz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Ondu Milletvekilli) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun saygıdeğer üyeleri; 

Ankara Senatörü Sayın Yiğit Köker'in Ba
kanlığımı ilgilendiren bir konuda yaptıklaıı 
gündem dışı konuşmaya arzı c ev ab edeceğim. 

Konuşmam ç.oik kısa sürecektir ve çok kısa 
sürecek olan konuşmama, sayın arkadaşınım 
Atatürk devrimlerine ve Atatürk devrimciliği
ne karşı göstermiş olduğu büyük hassasiyete 
ve bütün Cumhuriyet Senatosunu bu hassasiyet 
üstünde toplanmaya davet etmesinden dolayı 
duyduğum şükran borcunu ödemek suretiyle 
başlayacağım. 

'Cumhuriyet Hükümetinizin bir üyesi olarak 
bu aziz ve kutsal kürsüden Atatürk'ün, O'nun 
devrimlerinin savunulmuş olmasını görmekten 
duyduğum mutluluk herkes gibi büyüktür. Bu 
savunma yansında ben, Hükümetinizin naçiz 
bir üyesi olarak, Sayın Yiğit Köker arkadaşım
dan geride kalmaktan; geride kalmamak için 
çırpınmama rağmen geride kalmaktan ayrıca 
sevinirim. O kadar büyük bir aşkla şevkle ko
şuş iki, o aşk ve şevkle koşusu yüreğimde' duy
duğum halde, ben Sayın Yiğit Köker'e yetişe
miyorum, o bendem daha hızlı koşuyor diye ken
disini alkışlarım ve şimdi de alkışlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olay kısaca şundan 
ibarettir : 

i ler sene PTT İdaremiz bir yıllık pul emis
yonu ile dalıa ziyade filatelistlerin ilgilen eliği 
ibir mevzuun bize düşen hizmet yönünü tamanı-
lamak durumda buluumaiktadır. Bakanlığımın 
ilk günlerinde 1974 yılı programı bana getiril
miştir. Dosyayı açtıım; 1974 programına 12 pul
luk bir seri alınmış. Bunlar sıra ile : 

Hilâfetin kaldırılışının ellinci yılı, 
Eurupa, 
Tarihî eserler, 
Dünya nüfus yılı, 

'Türkiye - İran - Pakistan arasındaki kalkııı-
nıa için bölgesel işbirliği, 

Dünya serbest güreş şampiyonası, 
Dünya Posta Birliğinin yüzüncü yılı, 
'Bir İtalyan ünlüsünün doğumunun yüzüncü 

yılı, 
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9 ncu ve 1!0 nen sıralar boş. 
11 nci sırada sürekli pullar. 
En sonda da resmî pullar yer almış bulu

nuyor. 

Atatüık'ün, ellinci yıldönümü dolayısıyle çı
karılacak bir hâtıra pulunda, (Fiat e üstleri ne 
derecede ilgilendirir bilemem) Ulaştırma Baka
nınız olarak, Hükümetinizin bir üyesi olarak 
ben, Atatürk'ü canlı, ileriye doğru devrimciliği
nin en büyük ifadesini hangileri taşıyorsa on
lardan bir tanesinin veya bir serinin bulunma
sını isterdim. Sadece Hilâfetin kaldırılışının el
linci yıldönümü var. 

Dosyayı açıtım, gördüm eskizler son derece 
kaba çizilmiş, hiç bir sanat eseri göst e itmeyen 
iptidaî bir görünüş. Dunu o tarzda pul çıkartıp 
dünya pulculuğunun karşısına çıkarmanın sa
nat bakımından dahi bir cazip tarafı yok; o ka
dar kalba hazırlanmış. (A. P. sıralarından 
«Ooo...» sesleri) Çok kaıba haizırlanımış, Bunu, 
eğer beraberimde getirme olanağını olsa idi, 
(Böyle biir konuşma olacağını bugün çok geç 
haber aldım, koşup geldim) burada arkadaşları
mla dağıtır, ıbu kadar kaba (Bunlar 4 - 5 kom
pozisyondu) kompozisyonların böyle bir isim 
altında ve Atatürk devrimciliğinin en önemli! e-
ıiinden birinin işareti olarak dünya pulculuğu
nun koleksiyonlarına girmesine ister misiniz di
ye sorsa idiiım, öyle eminim ki, Yüce Heyetiniz 
'genel olarak «Hayır» diyecekti. 

OSMAN NURİ OANPOLAT (Konya) — 
Mazeret değil bu. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Bu yönü bir tarafa, işi şu taraf
tan da aldım. 

ıBugün Hilafeitin kaldırılışı 50 yıl; yarım 
yüzyıl gerilerde" kalmış. Yüce Atatürk'ün yap
tığı büyüik devrimlerin en önemlilerinden biri; 
50 sene geride kalmış. 50 sene geride kalmış da
ha nice büyük devrimleri de var, fakat bu bir 
şeyi kaldırmış. Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki, 
şimdi Orta Doğu'da ve İslâm âleminde hilâfet 
konusu günlük konular arasına sokulmuş. İn
san, meselâ evliliğinin 50 nci yıldönümünü kut
lar; boşanmasının 50 nci yıldönümünü de kut
lar mı? (A. P. sıralarından, «Kutlar» sesleri) 
Bu bizim gerimizde kalmış bir olay. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

OSMAN NUM CANPOLAT (Konya) — 
Çok yanlış. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA G'ÜIİEY 
(Devamla) — Boşanmanın da 50 nci yılı kutla
nır mı?.. 

Bundan dolayı, hiç bir etki bahis nıevzıuu ol
maksızın, Hükümetten ya da Hükümetin her 
hangi ıbir üyesinden her hangi bir etki baihis 
mevzuu olmaksızın ve Atatürk devrimciliği yö
nünden her hangi bir sayın aıkadaşıımdan dar 

ha farklı düşünmeksizin programdaki 1 nci 
maddeyi teşkil elden bu konunun kaldırılmasını 
uygun buldum. 

Daha sonra başka bir taleple karşılaştım; 
bu boş olan 9 ve 10 ncu sıralar için Şişli Çocuk 
Hastanieöinıin kuruluşunun 75 nci yıldönümü 
ile ilgili bir pul bastırmak istediler. Buna, bu 
'boş sıralardan birini doldurmak için «evet» de
dim ve diğer iboş olanı sıraya Atatürk devrim
lerinin en aııiaimlılarından birini (ki, bir komi
te tarafından araştırılıyor, tespit eıtıtireceğim) 
bu 9 ncu veya 10 ncu sıralardaki boş yerler
den birisine konulacaJktır. 

Değerli Köker arkadaşıma bu konuda gös
terdikleri hassasiyet için tekrar teşekkür eldüp, 
huzurunuzdan saygılarımı sunup ayrılıyorum. 

3. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, çık
ması mutasavver af kanunu teklifinin Millet 
Meclisi Komisyonunda görüşüldüğü şu sıralarda 
yakalama; tutuklama, infaz işlemlerinin uygu
lanmasında dikkate alınması gerekli hususlara 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — fCumihuriyeit Senatosu istanbul 
Üyesi Sayın Mehmet Feyyat, çıkması mutasav
ver af kanunu teklif inin Millet Meclisi Komis
yonunda görüşüldüğü şu sıralarda yakalama, 
tutuklama, özellikle infaz işlemlerinin uygulan
masında naıza.ra alınacak bazı önemli konular 
üzerinde gündem dışı söz ist emişle rdir. 

Sayın Feyyat, buyurun, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarım; 

Af kanunu tasarısı halen Millet Meclisi ko
misyonlarında bulunmakta ve diyebiliriz ki, 
çıkması da mutasavver, hatta mukadderdir; 
Yüce Senatonun ve Millet Meclisinin ar>zu ede
ceği şekilde. 
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.. Ancak, af kanununun çıkacağı bu günlerde 
normal infaz sistemi dolayısıyle cezaları kesin
leşmiş hükümlülere devamlı surette Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun gereği olarak yaka
lama, tutuklama kararları verilmekte ve yerine 
gel t.irilm ektedi r. 

Şimdi, Anayasanın eşitlik prensibi, huku
kun üstünlüğü ve bilhassa hukuk ilke-leniniden 
kazanılmış hak prensiiibi yönünden şöyle düşü
nebiliriz; 10 gün sonra af kanunu çıktığı tak
dirde, bugün için cezaevine alınmış bir kimse
nin, 10 gün sonra tahliye 'edilmesi halinde, ken
diliğinden cezaevine gtelen bir hükümlü; na
muslu bir hükümlü, kanuna saygılı bir hüküm
lü 10 gün fazladan yatmış olacaktır; fakat ka
nuna saygısız bir hükümlü, firarda olan bir hü
kümlü cezaisini çekmeyecektir. Bu durum; yani 
kanuna saygısız kimselere prim verilme duru
munun başlangıcı, seçim öncesi, nisanda, eski 
'Hükümet zamanında halka, «şu tarihte af ka
nunu çıkaracağım» diyen iktidarın idi; çünkü 
anarşiye prim vermiş idi... 

ÖMER UCUZAL ((Eskişehir) — O primi asıl 
siz verdiniz, veriyorsunuz... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, geçen gün Senatoda arz ettim, Ada
let Partisi Grubuna sonsuz saygını vardır. İçin
de altı tane kiralık vardır, lütfen dışarı çıksın
lar... 

'ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, burada kiralık yok. Burada milletin tem
silcisi var. 

'MEHMET FEYYAT (Devamla) — Müdaha
le etmeyiniz lütfen, söz istersiniz konuşursunuz. 
O kadar... 

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

Başkanım, hep aynı kişiler müdahale ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Cumhuriyet Se
natosu üyeleri arasında kiralık sıfatı ile vasıf
landırılacak kimse yoktur. Cumhuriyet Senato
suna olan saygınız nedeni ile biliyorum, bunu 
siz de kabul edersiniz. Bir sürçü lisan sayıyo
rum. Lütfen konuşmanıza bunu tashih ederek 
devam ediniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Yüce Senatonun sayın üyeleri; de
vamlı surette oturduğu yerden «Okumuşlar 
Meclisi» olan bu yüce çatı altında gereksiz ye

re konuşmacılara müdahale edenlere bunu tüm 
Türk Ulusu vermektedir... 

(SABAHATTİN OBHON (Giresun) — Ge
reksiz yere kürsüyü işgal ediyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen konu üzerinde konu
şun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bana hakaret ediliyor, «Senin ikti
darın» diyor. Kalkar gündem dışı veyahut da 
gündem dahilinde konuşmasını yapar. Ben otur
duğum yerden kendilerine bu şekilde bir mü
dahalede bulunmuyorum. Aynısını bütün ar
kadaşlardan istirham ediyorum ve Sayın Baş
kanlığın da bunu yerine getirmesi gerekir. Sa
yın Ünaklı bu hususu yerine getirmedi bir iki 
defa, Sayın İskender Cenap Beye teşekkür ede
rim. Sayın Başkan sizden de aynısını isitirlıam 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, siz, «Cumhuri-
yet Senatosunun sayın üyeleri arasında 6 tane 
kiralık insan var» dediniz. Bunu söylemeye hak
kınız yok. Sanınım maksadınız da bu değil. Bir 
sürç i rüsan diye telâkki ediyorum. Lütfen ko
nuşmanızı tamamlayınrz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bana 
sataşan kişidir diyeceğiz. Geçen de oldu, onun 
bir sürçü lisan okluğunu... 

•BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı tamamla
yınız, aksi takdirde sözünüzü kesmeye mecbur 
olacağım. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam, 
konuşmamı tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

(Şimdi, işbaşına gelmeyen bir muhalefet vah
itte bulunabilir; ama işlbaşında bulunan, iktidar 
olan bir Hükümet «Ben 6 ay sonra af kanunu
nu çıkaracağım» diyemez. Çünkü, bu durum 6 
aya kadar bütün suçluların firarda kalmasını, 
davaların sürüncemede kalmasını gerektirir. 

iŞimdi, bu durumda Sayın Adalet Bakanın
dan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399 
ve 400 ncü maddelerinin Cumhuriyet savcıları 
tarafından seyyanen uygulanması hususunda 
işarı bir genelgede bulunmalarını istirham ede
rim. Çünkü, Yüksek Savcılar Kurulunun kara
rı gereğinde, Cumhuriyet Savcılığı bir idarî gö
rev yapmaktadır. İnfaz sisteminin uygulanma
sı bir yargı görevi değil, bir kaza görevi.değil, 
bir idarî işlemdir. Bu itibarla Adalet Bakanı 
(Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399 ve 
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400 noü maddelerinin uygulanmasını, hastalık 
ve iş sebebiyle cezaların tehirini temin etmek 
suretiyle haksız yere vatandaşlara! cezaevinde 
yatmalarıını, dolayısıyle gereksiz yere karakol
ların şaibe altında tutulmasını önlemiş olacak
tır. 

•Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 401 
nci maddesi, «adavete icabet etmeyen bir hü
kümlü hakkında Cumhuriyet Savcısı yakalama 
kararı verebilir» der. Fakat aksini düşünürsek 
vermeyebilir de. Bu da Cumhuriyet Savcısının 
takdiri dahilinde. Bu itibarla af kanununun 
çıkması mutasavver, hatta Yüce Parlamento
nun arzu ettiği şekilde çıkması da mukadder 
olacağını düşündüğümüze göre, bu 401 nci mad
denin uygulanmaması, 399 ile 400 ncü madde
lerin uygulanması suretiyle emniyet kadrosu
nun, aranan hükümlülerle ilgili olarak görev
lerinde rahatlık duyacağını ve şerefli Türk za
bıtasını şaibeden kurtaracağını arz etmek iste
rim. 

(Saygılar sunarım efendim. 

4. >— Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, İstan
bul Üyesi Mehmet Feyyat'ın gündem dışı konuş
ması sırasında Adalet Partisi urubuna yaptığı 
sataşmaya cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adalet 
Partisi Grubu, Başkanvekili Sayın Ömer Ucu
zal, Sayın Feyyat'ın konuşmasında Adalet Par
tisi Grubunda 6 kiralık kişi vardır diye grup 
üyelerine sataşıldığını ileri sürerek söz iste
mektedir. 

(Başkanlık Divanı bu isteği yerinde görmüş
tür. Bu konuya münhasır olmak üzere rica 
'ediyorum Saym Ucuzal. 

Buyurun efendim. 
ÖMER* UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Büyük milletimin bu hür kürsüsünden Yü
ce Cumhuriyet Senatosunun bütün değerli üye
leri, millet adına düşündükleri her türlü fik
ri beyana, Anayasamızın hükmü gereğince yet
kilidirler. Bu beyanlara, her zaman olduğu gi
bi saygı ile bağlıyız. Yalnız, konuşmaya mevzu 
teşkil eden fikirlerini hiç aslı ve esası bulun-
(mayan, sadece hayallere dayandırarak bu hür 
kürsüde diile getirmek hiç kimseye bir şey ka-
zandınmaız. 

| Yeni gelen arkadaşımız bu kürsüye her ge
lişinde her nedense Adalet Partisi Grubunu he
def alarak; konuşmaların içerisine girmiş ve 
bundan dolayı reaksiyonla karşılaşmış, hatta 
A. P. nin ötesinde kendi grubunun da reaksiyo
nu ile karşılaşarak Haysiyet Divanına verilmiş
tir. Zannedenim, basından edindiğimiz bilgilere 
göre, kendisine bu yolda gerekli tenbihat da ya
pılmış bulunmaktadır. 

Geldiği günden beri haklıdır, mesleği itiba
riyle İnfaz 'Kanunu ile alâkalı bazı meseleleri 
dile getirir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir af kanunu 
teklifi şu anda görüşülmek üzeredir; doğru. 
Bu af kanunu teklifli, henüz Millet Meclisinin! 
gerekli komisyonunda görüşülmektedir. Bu ko
misyonda bu mevzu kaç gün görüşülecek? Bu
nu kimse kestiremez. Komisyondan sonra gele
ceği Millet Meclisinde kaç gün görüşülecek? 
Bunu da kimse kestiremez. Ondan sonra Cum
huriyet Senatosunun Anayasa - Adalet Koanis-ı 
yonuna gelecek, orada bu mesele kaç gün gö
rüşülecek, ne kada'r müddet içerisinde karara 
bağlanacak ve Yüce Heyetinizdeikd görüşmesi ne 
kadar devam edecek? Bunu, konuşan arkadaşı
mızın kestirmesine imkân yoktur. 

Bir teklif geldi diye, bir tasarı geldi diye 
o teklif veya tasarının ortadan kaldıracağı bir
takım şeyler varsa, bunu henüz ortadan kaldır
maya karar vermediğinize göre, mevcut kanun
lar ve nizamlar yürüyecektir. Bu kaldırılmayan 
nizamlar yürüdüğü müddetçe de görevliler va
zifesini yapacak, o kanunlar muvacehesinde 
bir şeyi yerine getirmekle mükellef kılman ki
şiler de o işi yerine getirmekle mükellef tutu
lur. 

Burada konuşan kişi, efendim, savcıların 
yaptığı davete icabet etmeyenler hapishaneye 
girecekmiş... 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — öevap olu
yor Başkanum... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Gündem dışı konuşmaya konu olan mesele 
I üzerinde tartışma açılmaz. Ben, size sadece sa

taşmadan dolayı söz hakkı verdim. 
ıSAFFET URAL (Bursa) — Sataşma ile il-

I gisi yok bu konuların... 

654 — 
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• ÖMER. UOUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben bir şeyi izah ederek o noktaya gele
ceğim, müsaade buyurun. 

iBAŞKAN — Ama konuyu tartışıyorsunuz... 
ÖMER UOUZAL (Devamla) — Konuşmacı, 

«Niçin reaksiyon gösteriliyor?» diyerek, «Böy
le hakaret etmekte haklıyım» dediler. Ben mec
burum onu izah etmeye; haklı mı değil mi?.. 

»SAFFET URAL (Bursa) — Siz yıllardan 
beri aynı şeyi yaparsınız Sayın Ucuzal. 

BAŞKAN — Takdirinize terk ediyorum; fa
kat gündemi dışı konuşmaların konusu görüşme
ye konu olmaz. Size sadece sataşmadan dolayı 
söz verdim. Sataşmayı, lütfen usulüne göre ce
vaplandı rmaikla yetininiz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kendisine 
sataşma yapılmadı Sayın Başkanım; sataşma 
yapılmadı, bir noktada ikaz edildi, anlaması lâ-
zıım'dı. 

'BAŞKAN — Efendim, Sayın Fcyyat'a sata
şıldı de.miyoruım. Sayın Feyyat'm grubunuza 
sataşmasından dolayı, grubunuz adına size söz 
verdim. Lütfen... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama Sayın 
(Başkanım, bir yere basarak döndü ve benim 
sayın grubumun 6 üyesinin kiralık olduğunu 
iddiaya kalkıştı. Benim o noktayı açıklamama 
•müsaade eldin, onu arz etmek istiyorum. 

ISAFFET URAL (Bursa) — Size sataşılmadı 
Sayın Ucuzal... 

ıMBHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben gru
ba sataşmadım... 

NURETTİN ERTÜRK (iSivas) — O'mim lâ
fına kıymet verme... (Gülüşmeler) 

iSIRRI ATALAY (Kars) — 6 idi 7 oklu. 
ÖMER UOUZAL (Devamla) — Memnun mu 

olacaksınız 7 olursa? 
Yüce huzurunuzda Adalet Partisi Grubu 

adına 'grubuma yapılan hakareti; içinde 6 kişi 
diyar, içimde tek kişi dahi yoktur, sayın konuş
macının hakaretine maruz kalacak. 

Oeçen defa da aynı şeyi yaptınız burada. 
Afyonlulara hakaret ettiniz, döndünüz Adalet 
Partisine mal ettiniz siz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Afyon'
daki lidere söyleıdûm. 

-ÖMER UOUZAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarını, Adalelt Parltîisünm içerisinde kiralık 
veya bu tâbirle «tavsif edilecek tek kişinin olma-
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dığıııı bu konuşmacı bilsin. Adalet Partisi Gru
bunun içerisinde bulunan 80 üye, bu memleke
tin muhtelif illerinden en az 80 bin veya daha 
fazla oy alarak gelmiş kimilerdir. Kendilerine 
saygı duymanızı hatırlatır, Yüce Heyetinizi say
gı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

5. '— Trahzon Üyesi Ali Şakır Ağanoğlu'nun, 
halka acılan ve sermaye talebinde bulunan hol
dingler konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Trahzon! 
Üyesi Sayın Ali Şakir Ağanoğlu, halka açılan 
ve sermaye talebinde bulunan holdingler hak
kında gündem dışı söz istemişlerdir. 

ISaym Ağanoğlu buyurun. 
ALT ŞAKIR A&ANOtfLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Önemli gördüğümüz bir konuda Hükümetin 

ilgilenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını 
istemek üzere söz istemiş bulunuyorum. 

Son aylar ve haftalar içerisinde büyük traj-
lı gazetelerde bir taun sayfa kaplayan reklâm 
davetiyeleriyle birtakım anonim ortaklıkların 
ve holdinglerin sermaye toplama teşebbüs!erin
de bulunduklarını müşahede etmekteyiz. 

Halka açılma, halkla bütünleşme gibi top
lumun hislerine ifadelerle bu kuruluşlara hal
kın iştiraki istenmektedir. Türk Ticaret Kanu
nuna göre, sermaye şirketi hüviyetinde bulu
nan; fakat bugüne kadar ortaklıklarını bir 
ailenin fertleri veya yakın akrabaları teşkil 
eden bu anonim •ortaklı'kla.riiiı halka açılma te
şebbüsleri ilk bakışta memnunlukla karşılana
cak bir husustur. Bu teşebbüsler, yeni Hükü
metin programında yer alan, halk sektörünüm 
meydana getirilmesi anlayışına da belki uygun 
düşmektedir. 

Halka açılmak suretiyle şirketlerin Türki
ye'de bir sermaye piyasasının kurulması ve ge
lişmesi yel unda öncülük etmek gayretleri gös
terdikleri de düşünülebilir. Ancak, halkın işti
raki suretiyle sermaye toplamak konusu, top
lumun duygularına hitabedilerek yürütülebile
cek bir iş değildir. Hukukî ve iktisadî prensip
lere bağlanması gereken ve ciddî hir murakaibe 
altında tutulması zorunlu olan. bir memleket 
meselesidir. Sermaye hareketlerini bir düzen 
altına alacak sermaye piyasası kanunu henüz 
çıkmamıştır. 
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Anonim şirketlerin ve holdinglerin (ki, bıı 
holdingler hakkında bizim Ticaret Kanunu
muzda belirli hükümler yoktur, holdingler bir
takım, şirket topluluklarımı ifade etmekledir.) 
toplum yararına kontrolünü sağlayacak malî 
(müşavirlik ve muhasebe uzmanlığı kanunu he
nüz çıkmamıştır. 

Hisse- senetlerini halka satacak şirketlerin 
topluma ne gibi bilgiler vermesi gerektiğini 
ve bu bilgilerin mahiyetlerini kapsayacak bir 
kanun da henüz tedvin 'edilmiş değildir. 

•Halka açılma teşebbüsünde bulunan kuru
luşlarım Türk Ticaret Kanununun kendileriyle 
ilgili; yani halka sermaye satma, çalışmalarıy-
le ilgili 281, 282 ve 393 ncü maddelerine de 
uyulmadığı bu ilânlarda, müşahede edilmekte
dir. 

Halka açılma teşebbüsünde bulunan hol
dingler tamamen kendi takdirlerine bağlı ola
rak malî durumlarını ortaya koymaktadırlar. 
Bunların bir kısmı halkın iştirakini sağlamak 
suretiyle kendi sermayelerini kısmen içten çek
mek isteğinde oldukları intibaını veriyor. Böyle 
bir durumda halkın bu şirketlere sermaye ya
tırması ekonomimizin tümü bakımından bir ge
lişme ifade etmez. Bir kısım şirketler yeni yatı
rımlar için sermaye toplamak istediklerini ifa
de ediyorlar. Lâkin yapılacak işlerin mahiyet
leri Devlet Plânlama Teşkilâtınca t asvib edilip 
'edilmediği ilânlarda yer almamaktadır. Diğer 
taraftan bu holdinglerin yöneticilerinin kimler 
olduğu, yönetimin tekmil ortakların yararını 
sağlayacak ehliyetli ve başarılı ellerde kalabile
ceğini teinim edeceik bir statünün meveudolup 
olmadığını bilemiyoruz. 

Hisse senetlerinin bankaların aracılığı ile 
satılması, bu hisselerin, geleceği bakımından 
bir teminat değildir. Bankalar sadece bir ara
cı hizmeti görmektedirler. Hisse senedinin gü
venliği ve temettü garantisi hukukî ölçülere 
bağlanmak gerekir. Halen böyle bir durum or
tada yoktur. 

Bugüne kadar ilân vermiş ve halkın iştira
kini istemiş holdinglerin sermaye talepleri top
lamı 600 milyon lirayı aşmaktadır. Mevcut ser-
mayeleriyle birlikte bir milyarı aşan bir imkân 
ile çalışacak olan bu kuruluşların başarılı ol
ması memleket ekonomisi ölçüsünden büyük 
bir ağırlık ve önem taşımaktadır. Kanunu çıka

rılmadığı içim kurulması geciken sermaye piya
sasında her yıl millî gelirden tasarruf olunabi
lecek en az 5 - 6 milyar liranın sermaye şirket
lerine intikal etmesi düşünülen ve temenni Olu
nan bir husustur. Bu itibarla, daha ilk deneme
lerde küçük tasarruf sahiplerinin tam bir gü
ven içinde paralarını yatırabilmelerini sağla
mak ger'ekir. Yakın geçmişte kötü ölmeklerin 
bulunduğunu ve bir çok vatandaşın zarar gör
dü ğü nü h at ı rla m a k durumunda y iz. 

Sermaye hareketlerini gereken huikukî ve 
iktisadî nizamı altına alabilecek kanunlar henüz 
çıkmadığına göre Hükümetim halen vaki olan 
sermaye toplama teşebbüslerini kontrol etmek 
üzere Maliye, Sanayi, Ticaret Bakanlıklari'yle 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Odalar Birliği 
tamsilcileıiuden bir komisyon kurulması ve bu 
komisyonun sermayesini halka açmak isteyen 
anonim 'şirketleri ve holdingleri bir kontrolden 
geçirmesi faydalı olur kanısındayım. Böyle bir 
komisyon, halka açıldığını ilân eden şirketin 
malî imkânlarını, yönettiği işlerin memleket 
•ekonomisi açısından Önemini, yöneticilerin bil
gi, tecrübe, ihtisas ve ahlâkî durumlarını, kü
çük sermaye sahiplerinin şirket yönetiminde 
ne ölçüde etkili olabilecokleıini, küçük sermaye 
sahiplerinin haklarının korunması hususunda. 
şirket statüsünde ne gibi hükümler bulunduğu
nu ve diğer hususları inceleyerek kamuoyunu 
aydınlatabilirler. Bu suretle küçük tasarrufla-
rıyle bu kabîl şirketlerden hisse almak isteyen 
yurttaşların daha fazla güven içinde o küçük 
tasarruflarını değerlendirme imkânları sağlan
mış olur. 

Teşekkür eder, saygılarının sunanın. (Alkış-
lar) 

6. — Bitlis Üyesi Kâmran în-an'm, Lahor İs
lâm Zirve Konferansı konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Cumhuri
yet Senatosu Bitlis Üyesi Sayın Kâmran İnan, 
Lahor İslâm Zirve Konferansı hakkında bir te
menni izhar etmek üzere söz istemiş bulunuyor
lar. 

Buyurunuz Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz geçen 22 - 24 Şubat tarihleri 

arasında Pakistan'in Lahor şehrinde islâm Zir-



C. Senatosu B : 35 7 . 3 . 1974 0 : 1 

ve Konferansı yapıldı. Bu konferansa memleke
timiz de Dışişleri Bakanımızın Başkanlığında
ki 'bir heyetle katılmıştır. 

Konferansta Ortadoğu durumu, Filistin me
selesi, dünyanın iktisadî durumu, (hatta 'kulis
lerde petrol meselesi de olmak üzere önemli ko
nular görüşülmüştür. Bu konferans gerek Türk 
kamuoyu tarafından, gerekse dünya tarafından 
dikkatle takip edilmiştir. Yankıları devam et
mektedir; iç basınımızda ve dünya basınında. 
Daha son olarak 'gelen 2 Mart tarihli Ekonomist 
Dergisi, bu kararlardan çok önemli birisinin de 
Türkiye'nin ilk defa iştirak ettiğini ve bunun 
Batı dünyasında bir yenilik teşkil ettiğini be
lirtmektedir. 

Bu itibarla arzu ve temenni edilirdi ki, bu 
konferanstan dönüşünden sonra (ki, döneli 10 
günü de ^geçmiştir) Türk Heyeti Başkanı Sayın 
Dışişleri Bakanımız Yüksek Heyetinizi tenvir 
ıbuyursunlar. Konferansta neler görüşülmüştür, 
önemli meseleler nelerdir, Türk Heyeti bu ka
rar tasarılarının ve resmî tebliğin hangi kısım
larına iştirak etmiş, hangilerine etmemiştir? Bu, 
sarahatle şu ana kadar bilinmemektedir; ne iç 
kamuoyu tarafından ne de dünya kamuoyu ta
rafından bilinmemektedir. 

Malumualiriiz bizim özel hir durumumuz var. 
Biz bu konferans sekreteryasınm üyesi değiliz; 
fakat konferansa tam üye olarak katılmakta
yız. Bu durumun da uyandırdığı bazı istihfam ve 
tereddütler vardır. Karar suretleri (bir kısmı
nı 'basından gördünüz) uzundur, etraflıdır. Bir 
çok önemli meseleler hakkında bazılarını çok 
sert, rijit, .bazılarını başka zaviyeden tutumlar 
alınmıştır. Bunlar Türkiye'ce paylaşılmış mıdır?. 
Paylaşılmamışsa ne gibi kaydı itirazlar konul
muştur?. Bunların Türk Parlamentosu ve Türk 
efkârı umumiyesi tarafından açık bir şekilde 
bilinmesi lâzımdır. Sadece İslâm Konferansına 
katılmak suretiyle ve lâyik bir devlet (hüviye
tiyle katılmanın bazı özellikleri vardır. Bunu 
gözönünde 'bulundurmak lâzımdır. 

Hatırlayacaksınız, Hükümet Programının 
ıgörüşülmesi sırasında Türk dış politikasının 

Türk Parlamentolarına ve kamuoyuna mal edil
mesi, bu itibarla demokratize edilmesi nokta
sı belirtilmiş ve Sayın Başbakan ıbuna iştirak 
ettiklerini söylemişlerdi. Lahor Konferansı ye
ni Hükümetin ilk önemli milletlerarası temasını 
teşkil etmektedir. Bu temas hakkında Yüksek 
Heyetin, parlamentoların bilgi sahibi olmaları 
gerekir. Daha geçen Salı günü Yüksek Meclis
ler huzurunda bunun verileceğini bekliyordum, 
maalesef olmadı. Bugün olacak diye bekledim 
ve bu kürsüye çıkarak huzurlarınızı işgal et
mek istemezdim, yine olmadı. 

Benim teşkilât içerisinde çalışırken daima 
duyduğum bir noksanlık, Türk dış politikası
nın oluşturulmasında nedense Türk Parlamen
tosunun ve kamuoyunun daima kenarda bıra
kılmak temayülünün sürdürülmek istenmesidir. 
Buna son vermek lâzımdır. Türkiye millî savun
ması ve Türkiye millî dış politikası üzerinde 
Türk Parlamentosunun kesin surette kontrol 
ihakkmı mahfuz tutması lâzımdır. Bu nasıl 
olur? Bu da 'bilgi edinmek, enforme edilmek 
suretiyle olur. Gitmeden evvel Türk Hükümeti 
görüşlerini anlatmak ve desteğini almak, gidip 
geldikten sonra da parlâmentolara olup bitti
ler hakkında ibilgi vermek... Bunların bazen giz
li olduğu düşünülür, söylenilir; fakat benden 
çok daha iyi bilenleriniz vardır ki, ibunların ço
ğu milletlerarası basında geniş şekilde en ufak 
detayıyla yer almıştır. En önemli meseleler, st
ratejik meseleler dahi basında yer almıştır. Ge
çen ;gün Herald Trilbune'de Schlesinger'in yeni 
nükleer stratejisi hakkında bir makalesi vardı 
ki, Amerika Birleşik Devletlerinin dış nükleer 
stratejisindeki 25 bin hedefinin neredeyse lis
tesini verecek mahiyette efkârı umumiyeyo 
önem veren [bir makale... E.. Türk kamuoyu, 
Lahor İslâm Konferansı hakkında Türk Hükü
metinin resmî tutumunun ne olduğunu, nereye 
kadar gittiğini ve nerede kaldığını bilmek hak
kına herhalde sahiptir ve Hükümetten bunu 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 648 sayılı .Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair ka
nım teklifinin Millet Meclisince 'kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/106; C. Se
natosu : 2/70) (S. Sayısı : 330) (1) 

BAŞKAN — Yüce Cum'huriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, gündemle ilgili olmak üzere Büt
çe ve Plân Komisyonu Başkanı tarafından ve
rilen bir önerge vardır, o'kutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir mad

de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin bir Anayasa gereği olduğu gözönün-
de bulundurularak, Gelen Kâğıtlar'dan Günde
me alınmak suretiyle, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 
Doğan Barutçuoğlu 

Manisa 

BAŞKAN — 648' sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa bir madde ve ;bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifinin. «Gelen Kâğıtlar» 
dan gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gün
deme alınması kabul edilmiştir. 

Bu kanun teklifinin öncelikle .görüşülmesi 
konusunu oylarınıza arz edij'orum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... öncelikle, görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler, Cumkuriyet Senatosu Baş
kanlığına Maliye Bakanı Saym Deniz Baykal 
tarafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
iSiyasî Partiler Kanununda değişiklik yapıl

masına ilişkin kanun tasarısı ile, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa bağlı gösterge 
tablosunun değiştirilmesine ilişkin kanun tasa-

(1) 330 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

rısımn Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Nihat Te-
zer, Maliye Bakanı adına konuşmaya yetkili kı
lınmıştır. 

iSaygıyle arz olunur. 
Deniz Baykal 
Maliyö Bakanı 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Ma
lî Kontrol Genel Müdürü Sayın Nihat Tezer?.. 
Hazırlar. 

Komisyon?.. Hazırlar. 
Sayın senatörler, Cumhuriyet Senatosu Büt

çe ve Plân Komisyonu tarafından hazırlanan 
rapor bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmış
tır. Ayrıca, Genel Kurulda okunması lüzumunu 
kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Genel Ku
rulda okunması kabul edilmemiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen
ler?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ben 1 nci madde üzerinde söz istiyorum. 

NEJAT SARLIGALI (Balıkesir) — Tümü 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 
Çok partili hayata girişimizin 28 nci yılın

da Hazine yardımı vesilesiyle de olsa, siyasî par
tilerin 1974 yılında Türkiye'de faaliyet halinde 
bulunduklarını tescil ve bilvesile ilân eden bu 
kanun teklifinin bütün Milletçe benimsenece
ğine inanıyorum. 

Zaman zaman çok iyi niyetlerle yapılan ve 
çek kısa süre ilişkilere rağmen Türkiye'de çok 
partili siyasî hayattan vazgeçilmemiş olması, 
memleketimizin özgür düşünce ortamına alış
tığının ve bu sistemin vatanımızda yerleştiği
nin açık belirtisidir. 

Milletçe benimsenen bu politik yöntem gide
rek güçlenecek, zararlılarından ayıklanacak ve 
bu vasfı ile Türkiye Orta Şark içinde muhtelif, 
özellikle Uzak Şark için de ve pekçok memle
ketler için de örnek olacaktır. 

Bu yönetim tarzı bugün Anayasamızın gü
vencesi altındadır. Temel 3-asanm 56 nci mad
desi aynen : «Siyasî partiler önceden izin alma
dan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunur
lar.» dedikten sonra; «Siyasî partiler ister ik-
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tidarda, ister muhalefette olsunlar demokratik 
siyasî 'hayatın vazlgeçiılmez unsurlarıdır.» ana il
kesini [getirmektedir. Türk politika hayatının 
(mihrakını teşkil eden siyasî partilerimizin hiç 
şüphesiz bir de ekonomik hayatını sağlam bir 
teminata bağlamak gerekiyor. 

'Günden güne gelişecek ekonomik hayatımız 
içinde muhtelif, özellikle yüksek gelir grupla
rı bazı memleketlerde olduğu gibi iktidar veya 
iktidar alternatifi olan partileri kendi yararla
rına kullanmak olanaklarını arayacaklardır. 
Partilerin kendi bünyeleri içinde ,bu ilişkilere 
karşı gösterecekleri mukavemeti, Devletin eko
nomik tedbirlerle takviye etmesi de gerekiyor. 
Bu suretle politik hayatımız sağlıklı biçimde ge
lişme olanaklarına, partilerimiz de kamunun ma
lı olma niteliğine zamanla sahip olacaklardır. 

Bu noktada partilere Hazineden belli ölçü
ler içinde para yardımı yapmak ihtiyacı doğ
maktadır. İşte görüştüğümüz kanun teklifi bu 
ihtiyaçtan doğmuştur ve memleket gerçekleri
ne uygundur. 

.Aslında 1964 yılından beri yürürlükte bu
lunan 648 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesin
de mulhtelif tarzda değişikliğinden sonra, biz
zat Anayasada yapılmış olan 56 ncı madde de
ğişikliği ile Devlet bu partileri siyasî ve ekono
mik teminat altında bulundurabilmek için Mec
lislere bu sonucu istihsal edecek mahiyette ka
nun çıkarmak görevini vermiştir. Şimdi yüce 
Senato yapılmış bulunan bu kanun teklifini mü
zakere etmek üzeredir. Bu kanım teklifi poli
tik hayatımızda büyük boşluğu dolduracaktır, 
memleketimizin ihtiyacı 'halindedir. Siyasî par
tilerin kendilerine kamu yararına çeki düzen 
verebilmeleri bakımından siyasî partilerin ağır
lığını kamunun üzerinden, fertlerin üzerinden 
almak bakımından bu teklifin kanunlaşmasında 
zaruret vardır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyuru
nuz. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — .Sayın Baş
kan, değerli, arkadaşlarım ; 

Getirilen tasarı 648 sayılı Kanunun on sene 
evvel mer'iyete girip sonradan iptal edilen 74 
ncü maddesini ihdas etmektedir. 

Getirdiği ıhüküm üzerinde bir fikrim var; 
esasında mutabıkız. 

Değerdi arkadaşlarım; 1 nci maddeyi okudu
ğumuz zaman ikinci ve üçüncü fıkralar geçici 
•6 nci maddenin son fıkrasıyle bir çelişki halin
dedir. 1 nci maddenin, yani 74 ncü maddenin 
ikinci fıkrası aynen şöyle : 

«Bu ödenek; yukarıki fıkra gereğince Dev
letçe yardım yapılacak olan siyasî partiler ara
sında, o siyasî partinin son milletvekili genel 
seçimlerinde Türkiye itibariyle almış olduğu .ge
çerli oyların, bu partilerin toplam olarak aklık
ları geçerli oylar oranına göre bölüşülerek her 
yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, o yılki Genel Bütçe Kanu
nunun yürürlüğe girmesini takip eden on gün 
içinde tamamlanması zorunludur.» 

Şimdi, metni tetkik buyurdunuz, gördünüz 
ki; hem 1973 yılı için, hem de 1974 yılı için 
ödeme hükmü taşımaktadır. 1974 yılı için ya
pılacak ödemenin 1973 yılı Ekim ayında yapı
lan seçimin sonucuna göre ödenmesi doğrudur, 
yerindedir; ama 1973 yılı ödemesi için düşündü
ğümüz zaman, bu ödemenin 1973 yılı Ekim ayın
daki genel secim neticesine göre değil, 1969 yı
lında yapılan 'genel seçimlere 'göre hesap edil
mesi lâzımdır. Nitekim; Millet Meclisi Komis
yonu ve Millet Meclisi Genel Kurulundan çıkan 
metni tetkik buyurursanız, o 'hükmü taşımak
tadır. Bizim Komisyonumuz her nedense Millet 
Meclisi metnini değiştirerek huzurunuza, getir
miş. 1073 yılı ödemelerini 1974 yılı ile birleşti
rerek 1973 yılında yapılan genel seçimin neti
celerine göre ödensin diye, bu maddeye bir açık
lık getirelim diye böyle yaptık diyorlar. Ra
porlarına baktığımız zaman ibu anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuz aslında açıklık getirmek değil, 
bir hakkın ihlâline sebep olmuştur. Bunu arz 
etmek üzere huzurunuza geldim. 

.Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ba
rutçu oğlu, buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI DOĞAN BARÜTOUOÜLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Sayın Ömer Ueuzal'm fikirlerini dinledik. 
Raporumuzda da belirttiğimiz gibi Millet Mec
lisinden gelen metinde bir değişiklik yapmış 
bulunmaktayız. Bu değişikliğin sebeplerini, Ko
misyonumuzda geçen müzakereleri kınaca Genel 
Kurulumuza arz etmek isterim. 
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Bu konu üzerinde Komisyonumuz saatlerce 
durmuş ve değişik şekli ile bunu huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Bir kere Anayasamızın 5G ncı maddesi par
tilere Devlet yardımı yapılabilmesi için son 
milletvekili umumî seçimini miyar ve ölçü al
maktadır. 19*69 Şubatında 648 sayılı Kanunun 
iptal edilmesinden sonra bu Kanunun yeri dol
durulamamıştır ve 'bu boşluk bugüne kadar de
vam etmiştir. 1969 seçimlerinden sonra araya 
bir seçim daha girmiştir, bu 14 Ekim 1973 se
çimleridir. 1973 seçimleri muvacehesinde 1969 se
çim konjonktürü tamamen önemini kaybetmiş 
(bulunmaktadır, ölçü olarak Kanunun bugün 
tedvin edilmesi nazarı dikkate alınarak 1973 se
çimleri miyarını, kıstasını ele almak mecburiye
ti bu yönden doğmuş bulunmaktadır. Biz, 1973 
seçimlerinin esas alınması ilkesinde Anayasamı
zın 56 ncı maddesindeki o fıkradan esinlendik ve 
aynen hep beraber okuyalım, müsaade ederse
niz : 

«Son milletvekili genel seçimlerinde muteber 
oy sayısının en az yüzde (beşini alan veya bu 
seçimlerde Millet Meclisinde grup teşkil ede
cek sayıda milletvekilliği kazanmış bulunan si
yasî partilere Devletçe yapılacak yardım kanun
la düzenlenir», demektedir. 

Gayet sarih, ibare de sarih, lâfzı da sarih, 
inana da sarih; bir evvelki seçimden bahis mev
zuu edilmiyor; son seçim 1973 seçimleridir. Bi
naenaleyh, kanun teklifindeki birinci maddenin, 
yani Siyasî Partiler Kanununa monte edilecek 
74 ncü maddenin esası, aslı zaten bu 56 ncı 
madde istikametinde tedvin edilmiştir. 74 ncü 
madde ile geçici 6 ncı madde arasında bir ahenk 
kurma mecburiyeti vardı ve uygulayıcılara ko
laylık getirmek maksadıyle 14 Ekim 1973 se
çimleri neticeleri esas alınarak bu yardım kısta
sı, ölçüsü alınacaktır şeklinde Millet Meclisinden 
gelen metni değiştirmiş bulunuyoruz. Aksi tak
dirde, eğer son seçimler bahis mevzuu edilme
miş olaydı daha gerilere doğru gitme mecburi
yeti, hatta 1965 -lere 1961 lerc kadar girme mec
buriyeti hasıl olacaktı. Binaenaleyh, «Son seçim» 
tabirinden 1973'ün 14 Ekim seçimlerini biz çı
kardık ve Komisyonumuz da bu şekilde karar 
verdi; yüce huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Komis
yon Başkanından bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın özigüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen-

dim, 1974 yılı ve onu takip eden yıllar için par
tilerimize maddî yardım yapılmasının gerekçe
sini anlamak mümkün. Ancak, kapanmış bir se
çim devresine ait, ayrıca 1973 yılı için bir öde
me yapılmasının acalba makul bir sebebi, ge
rekçesi var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Barutçuoğlu. 
BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKA

NI DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım; malumuâliniz, Siyasî Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesi, siyasî partilere 
Devlet tarafından yardımı gerektiren bu mad
de 1969 yılı Şubat ayında Anayasa Mahkeme
since bazı ilkelerden dolayı bozuldu. O tarih
ten beri, siyasî partilerin 'hakkı olduğu halde 
muhtelif nedenlerle, muhtelif sebeplerle yüce 
Parlamentonun b'ldiği sebeplerden dolayı b>u iâ-
zime yerine getirilemedi. Binaenaleyh, 1973 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı görüşülürken bunun ibir 
gerçek olarak ortaya çıkması dolayısıyle bu ka
nım teklifi Millet Meclisi komisyonlarında be
nimsenmiş, bizim Komisyonumuzda da benim
senmiş ve yüce huzurunuza gelmiş bulunmak
tadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran, Sayın Ömer Ucuzal. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Sayın Ko
misyon Başkanı arkadaşımız kanaatimce «T97'3 
seçimleri, 1969 seçimleri hükmünü ortadan kal
dırmıştır», buyurdular «ve böylece tasarıyı da 
ona göre tanzim ettik» demek istediler. 

Değerli arkadaşlarım; 
1973 yılı için partilere yardım imkânı, ge

tirilen bu tasarı ile sağlandığına göre 1973 malî 
yılının başlangıcından itibaren geçen sekiz ay
lık zaman başka, kalan dört aylık zaman baş
ka, 

Şimdi, bizim istediğimiz, âdil bir ölçü içeri
sinde bu yardımın yapılması. Kanaatimiz odur 
ki, getirilen ve Komisyonda açıklık verdiklerini 
söyledikleri geçici 6 ncı madde hükmü tatbik 
edilirse, burada bir kısım partilerin lehine, bir 
kısım partinin de aleyhine bir hüküm tesis et
me gibi âdil olmayan, eşit olmayan bir dura-
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mun içerisine girmek mecburiyeti yaratılmak
tadır. 

'Bendeniz, bu sebeple geçici 6 neı maddenin 
de tashih görmesi yönünde bir önerge arz et
tim, fikrimde ısrar ediyorum; eğer getirilen 'bü
küm tatbik edilecek olursa, büyük bir adalet
sizlik doğacaktır. 

Bu adaletsizliğe meydan vermemenizi arz 
ederim ve 1973 Ekiminde yapılan seçimin 1969 
da yapılan seçimin hükmünü ortadan kaldırmış 
gibi ileri sürülen fikre de iştirak etmediğimizi, 
1969 seçimlerinin sağladığı neticenin 1973 yılı
nın 14 Ekimine kadar hüküm sürdüğünü ifade 
etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Turanlı. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 

— Muhterem Başkan, Scnaltonım değerli üye
leri ; 

Oeçici madde 6 ile Anayasanın ruhuna ay
kırı ve âdil olmayan bir büküm getirilmiş bu
lunmaktadır. Bu madde ile bir taraftan 1973 ve 
diğer taraftan 1974 hisseleri alınmak istenilmek
tedir. 

Anayasanın âmir hükmüne göre, en son se
çim, yani 1973 senesi ile ilgili olan en son se
çim 1969 seçimidir. 1973 seçimini mesnet ola
rak aldığımız takdirde, Sayın Gzgüneş'in sor
muş okluğu .sualle kasd etmiş olduğu hususa hak 
vermek gerekir. Ya 1973'ü alacağız yahut al
maya cağız. Eğer 1973'ün alınması gerekiyorsa, 
1973 milletvekili seçiminde partilerin milletve
kili adedi ne ise ona göre ve 1974te ise 1973 
seçiminin neticesine göre alınması Anayasanın 
ruhuna uygundur, bunun aksine hareket edildi
ği takdirde, gayriâdıil ve Anayasaya aykırı bir 
tutumun içine girmiş oluruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Selâhattin Babüroğlu. 
SELÂHATTİN BÖBÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

'Türk siyasî hayatında çok partili döneme 
girişin ilk önemli kararını, bu kanun teklifi ka-
!bul edild/iği takdirde, Yüksek Senato da kabul 
'etmiş olacak. Bu, siyasî partilere vergi mükel
lefinin paralariyle Hazinede birikmiş olan pa
radan taihsisat, ödenek ayırma yasasıdır. 

Yabancı ülkeler Parlâmentolarında o Parlâ
mentoları oluşturan siyasî partilere Hazine yar-
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j dimi yapılıp yapılmadığı konusu incelendiğinde 
'bu tür ülkelerin iki veya üçü geçmediği ve bu 
türlü yardımların da önemli kısıtlamalara bağ
lı kalarak yapıldığı görülür. 

Bendeniz, bu yasanın yararlı ve zararlı kı
sımlarını kendi ölçüme .göre aydınlığa çıkarabil
mek ve Hükümete, komisyona bu aydınlık kar
şısında karşı görüşleri söyleyip tutanaklara geç
mesini sağlanmak için huzurunuzu işgal ediyo
rum ve sözlerimi üç kısım halinde götürmek is
terim. 

Bunlardan bir tanesi, siyasî partilere j^ardı-
mın gereği: diğeri, ısiyasî partilere yardımın 
Anayasa karşısındaki durumu; bir diğeri de, 
vergi mükellefinin parasının kamu kuruluşları 
ve diğer kuruluşlarda harcanırken denetleme 
olana'kları, denetleme koşullarıdır. 

Kuşkusuz siyasî partileri, Millet Meclisinden 
gelen gerekçeye göre söylüyorum, iş çevreleri
nin baskısından kurtarmak için; iş çevrelerin
den seçim masrafı istemeleri gerçekten siyasî 
partilerin ister muhalefette, ister iktidarda ol
sun çalışmalarını bir ölçüde engeller. Çünkü, 
'bağışı yapanlar iktidardaki partinin iktidar im
kânlarından yararlanarak, muhalefetteki parti
nin 'muhalefet imkânlarından yararlanarak bu
nun faturasını almak isterler. Bu faturasını ve
rirken de, kamu kuruluşları içerisinde ayrıcalık
lı muameleler yapılması gerekebilir. Ayrıcalık
lı muameleyi, işlemi yapan memur bu alışkan
lığını kamunun öteki hizmetler/ine de götürdü
ğü zaman, öteki hizmetlerin de yozlaşmasına 
sebebiyet verebilir ve dolayısıyle kamudaki har
camaların dürüstlük içerisinde gitmesi felsefe-

I si zedelenir. 
Onun için siyasî partilerin belirli bir yerden, 

Hazineden para almaları gerekçesi bu acıdan 
sağlam bir mesnede oturmaktadır. Ancak, bu 
mesnede oturan ve ilk nazarda haklı gibi görü
len paranın denetlenmesinin, aynen gerekçede 
söylenilen tâbirle söylüyorum, çıkarcı çevrele
rin tekrar yardımını. Hazine yardımına rağmen, 

I 'Siyasî partilere yardımını kısıtlayan hükümle
rin, tavanların getirilmesi gerekir. Siyasî Par
tiler Kanununda bâzı hükümler var, son za
manda yapılan değişiklik de bâzı tavanlar ge
tirmiştir, ki bir ölçüde o emniyete dayanmak 
mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, insana son derece iç 
j .açıcı bir güven vermiş olmasına rağmen Hazine-
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den yardım gereğine insanın kafası yatabiliyor; 
fakat önümüzdeki yasalarda bir aksaklık var; 
hattâ ve hattâ bizim Anayasa felscfcaııizin, çift 
Meclisli 'felsefenin Senato haklarına Anayasa 
yolu ile tecavüz var. Kuşkusuz bu yasa Anaya
saya uyacağı için benim Anayasa yönünden ya
pacağını eleştiri şu anda geçerli değildir; ama, 
Anayasadaki aksaklığı arz »etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesinin son değişikliği, par
tiler arasında adaletsizliğin düzenlenmesi, yar
dımı parası kıstaslarının gerçeklere uydurulma
sı ve Hazinece verilen paraların kamusal amaç
lı işlerde kullanılabileceğine dayanıyordu. 

Anayasamızın 56 ncı maddesindeki yüzde 
beş oy oranı ve grup kurma sınırı her ne ka
dar partilerarası adaleti bozuyor, vergi mü
kellefinin bir kısmının oylarını geçersiz gibi 
ısayıyor, bu bir aksaklık; fakat bu da memleket 
gerçeklerinden gelmiş bir mesele olarak ka-
fbul edilebilir. Derneklerde okluğu gibi, dernek
ler ticareti gibi, zayıf da olsa siyasî parti kurup 
10 bin, 30 bin, 40 bin oy almaya dayanarak Ha
zine yardımından istifade etmek isteyecek kim
seleri bir baraj ile karşılaştırmak için yüzde beş 
oranının ve Mecliste grup kurma barajının ko
nulması da yine haklı görülebilir, kuvvetli ol
mamakla beraber. An cali 53 ncı madde, siyasî 
paı tilerin Hazineden yardım almalarını Millet 
Meclisinde grup kurma koşuluna bağlamış. 

Şimdi şöyle bir varsayıma gidelim : Şu an
da Millet Meclisinde grubu olmayan iki parti
niniz vardır. Üçte bir Senato seçimleri yenile
mesinde Türkiye'deki siyasî atmosferin siyasî 
gön üsleri öylesine değişebilir ki. 'Senatoya o 
partiler grup teşkil edebilecek bir kuvvetle ge
lirle! se; yani iki yıl sonra seçime gittiler, Se
natoda gıup kurabilecek bir kuvvet ile o parti
ler geldiler, bu senatörler de tıpkı milletvekil
li: .»1 gibi secim m'asrafı ödeyen ve tıpkı 
milletvekilleri gibi bir •.siyasal parti ad'iea seçi
me girdiklerine göre ve bu siyasî paı tinin mas
rafları da olduğuna ^ove. bari çıkare] çrvmler-
reıı kurtaracaktık. Meclisi çıkarcı çevrelerden 
•kurtarıyorsunuz da. Senatoyu niçin kurtemmı-
yaı sunuz? (C. H. P. sıralarından «Anaya eal 
görüş»' sesleri) Konuyu zaten oraya getiriyo
rum, anayasal görüşe. 

Ar avaremin alelacele emğietiı ilmesinin iste 
bir aksaklığı dana. Bendeniz 5G ncı maddenin 

değiştirilmesinde karşı .oy kullandığını için ra
hat konuşaibiliyorum, Demekiki Anayasamız 56 
ncı maddesi ile Senatoyu buuadam silmiş. Sena
tonun bazı haklarını, Millet Meclisindeki hak
larla aynı sıraya getirmemiş., Divanın kurul
masında gösterdiğimiz velvele ile bunu bir ara
ya getirdiğiniz zaman insan !bir çelişkiye düşü
yor. 

Ayrıca bazı değerli «arkadaşlarını, 1973 Büt
çesinden yüzde lalınarak uygulanacağına göre, 
1969 seçimlerindeki Meclis (aritmetiği ve par-
tieer konstrüksiyonu, Meclis konstrüksiyonun-
daki partilerin yeri hesaiba katıilmalıdır dedi
ler. 

Bu bir yandan eski bir yasayı piyasaya sök
en a meselesi oluyor; bir yandan .geçmiş bir me
seleye prim verme meselesi oluyor; bir yandan 
da yine Anayasaya geçici 22 nci maddeyi, yine 
biz 'koyduk, ki geçici :22 nci madde bu Anaya
sada Anayasanın ıaslî maddesini bozan, değiş
tiren, •açıklayın ıbir mıadde idi ve şimdi ise bu
rada iste işleme eliğimi görüyoruz. Benim şahsî 
kanaatime göre, siyasî partiler 1974 Bütçesin
den, ya da 1974 Bütçesi şimdi mevcut olma-dığı-
na göre 1973 Bütçesinin yüzdesinden faydala
rla "ak 1974'üıı hakkını lalabilirler. OBu iş geriye 
doğru götürülemez ve son seçimlerdeki (Ana
yasanın 56 ncı maddesi de sen 'seçilenler diyor) 
partilerin teşekkülüne göre bu iş hesaplanabi
lir. Eğer 19'69'a götürülebiiirse yine siyasî ka
naatime ^öre, meselâ koalisyonun (bir kanadını 
teşkil eden bir parti bu hakkı lalamaz. Ayrıca, 
•Meelisdc başka her parti de bu haktan istifade 
edemez. Hadbuki 1973 seçimlerine 'girmiş olan 
partiler dikkate .alınırsa, o zaman 1974'ten iti
baren 1973 Bütçesinden yüzde alınmak sure
tiyle yani 1973 seçimlerinin getirdiği parla
mento aritmetiği dikkate alınmak suretiyle bu 
İş yürütülebilir. 

22 nci madde ,30 Mart 1973"ü sınırlamış. 30 
Ma-rt 1973 eskimiştir; yani Anayasanın o mad
desi de bir ölçüde parlamenterleri zor duruma 
^getirmektedir. Aslında maddeyi iyice eleştirdi
ğimiz zaman, ki Komisyonda görüşüldü, bir 
grup 10 kişiden teşekkül ediyor ve grup olma 
durumundan düşüldüğünde hakkı müktesep 
devam edecek. Başka siyasî partilerden kişiler 
istifi, ettiler, aymldılıar, grup kurdular., Onlar, 
aı-kalaeenda ov hakları blduğu halde vararlaiM-

— 632 — 



O. Senatosu B : 35 7 . 3 . 1974 O : 1 

mayaeaiklar. Bunun gerekçesi de, siyasî partile
rin parçalanımaması. Halbuki, siyasî partilerin 
parlamentodaki üyelerinin parçalanmaması ko
nusunu düşünürken, Anayasanın parlamentere 
verdiği millî iradeyi hür olarak temsil etme 
hakkını bir yandan almış oluyorsunuz. Efen
dim, siyasî partiye seçilir kişisel sebeplerle is
tifa «ederler, siyasî partiler zor durumlarda ka-
ilıiıriıar. Siyasî partiler 'belki zor durumlarda ka
lırlar, ama 'böylece bazı badirelerden de kurta
rırla r. Nitekim, eğer 1960'tan önce (bir siyasî 
partide 'bölünme olsaydı belki 1960 hareketi ol
mayabilirdi. 

Bütün bunlar ayrıntılarıyle düşünüldüğü 
zaman, bu kanun teklifinin Hükümet tarafın
dan çok detaylı olarak, kendi organize kuv
vetlerine, Adalet Bakanlığındaki uzmanlarına, 
•Maliye Bakanlığındaki uzmanlarına daha ge
niş bir zaman içerisinde incelettirilip getiril
mesi ileride bu kanun hakkında eleştiriler ya
zılmasını, hatta hatta Anayasa Mahkemesine 
gitmesi yollarını kapama bakımından da çok 
faydalı olurdu; ama acele ediliyor. 

Şimdi, biı- yandan da para nasıl denetlene
cek? İSiyasî Partiler Kanununa .göre ve burada
ki 57 ei maddeye göre, siyasî partiler malî har
camalarını ve diğer işlerini Anayasa Mahkeme
si denetler. 'Siyasî Partiler Kanununda da. Ana
yasa Mahkemesi araç olarak bilirkişiyi kulla
nır diyor. 

.Gerçekte değerli arkadaşlarım, malî denet
leme yönünden, sistematik, periodik denetle-
iine yününden burada da bir açıklık vardır; 
yani devamlı harcanacak paraların, malî har
camaların güvene almanak denetlenmesinin bi
lirkişi yoluyle yapılması mümkün değildir. Bi
lirkişi olsa olsa olaylara, tereddütlere elkoy-
mıak için tayin edilen bir müessesedir, bir or
gandır. 

Türk idare hayatında 'Sayıştay denetlemesi 
var, neyi yaptığını biliyoruz. Yine Türk idare 
hayatında Başkanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu var, hem idarî, hem malî "denetlemesini yapı
yor. Şirketlerde murakıplar var, murakıplar 
gerçi bizde senede bir rapor verirler; ama o 
şirketlerin sürekli denetlenmesini kanun öngör
müştür. Ne Siyasî Partiler Kanununda, ne bu 
kanunda Hazineden siyasî partilere yapılacak 
olan yardımın malî denetlemesi güvene alınma
mıştır. 

İSiyasî Partiler Kanununda partilerin genel 
'merkezlerinin masrafları, ilâve yapılan kanun
da, genel merkezlerim masraflarının bir ölçüde 
denetlenmesine ait hüküm getirilmiştir; ama o 
da sistematik ve periodik 'denetleme değil. îS'on-
ra harcamalar da aslında siyasî paritlerim ge
nel merkezi erinde değil, il ve ilçelerde yapıl
maktadır, ya da genel .merkezlerde bunun bar 
kısmı yapılınaktadır. 

Şimdi, kanuna doğrudan doğruya karşı çık
ma ülke gerçekleri yönünden ve girizgâhtaki 
maruzatım yönünden mümkün değil; ama ne 
Anayasamızın hükümlerini, ne de diğer kanun
ların hükümlerini bu 'kabul edeceğiniz 'kanun 
teklifi ile tanı anlamı yi e yerine getirmiş saya
mayız. Demokratik hür parlamenter rejimin 
arızasız yürümesini istiyorsak, çıkarılan yasa
larda birtakım arazılıann 'eleştirileceğine bile 
bile yer vermemek lâzımtlır. Böyle olduğu za
man demokrasi kahramanları çıkıyor. Eğer bıiz 
yasaları üzerinde eleştiriler yapılamayacak 
kadar güçlü çıkarırsak, demokrasi kahraman
ları, göstermelik 'kahraman çıkmasına ihtiyaç 
olmaz, aslında öyle bir ortanı da olmaz. 

Şimdi, şöyle bir fikir de var. Diyorlar ki 
bu Anayasaya aylon ise, biz çıkaralım,, Ana
yasa Mahkemesi var, Anayasa Mahkemesine gi
der, Anayasa. Mahkemesi düzeltir, üçüncü kez 
düzeltir. 

Değerli arkada şiar mı, Anayasa. Mahkemesi
ni de bu açıdan görmek yanlıştır. Anayasa 
Mahkemesi umumî mahkemeler gibi vatanda
şın başı sıkıştığı zaman, burada da Parlâmen
tonun ve diğer mahkemelerin başı sıkıştığı za
man başvuracağı, ya da yanlış yapalım, düzelt
sin denecek bir yer değildir. Böyle tuttuğumuz 
takdirde, millî irade Anayasa Mahkemesine 
fark 'edilmeden transfer edilmiş lolür ve (bu ra
hatsızlık öne sürüleerk Anayasa organlarının 
gereksizliği savunulabilir. Onun için buradan 
çıkacak yasaların Anayasaya uygun- çıkması 
kılı kırk yararak sağlanmalıdır; aradan kaç
mış, siyasal görüşler zaruretiyle kaçmış mese
leler varsa onlar Anayasa Mahkemesine gitme
lidir. Aksi halde, bu değişik ima d del erle 1 nci 
maddesinden sonuncu maddesine kadar hafı
zasını kaybetmiş Anayasaya, hafızasını Ikaybet-
miş maddeler ilâve etmek suretiyle demokratik 
rejimimize zarar vermiş oluruz. 
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Bu yasanın, partilere yardım edilmenin kar
şısında değilim; fakat 'Anayasa yönün d en, di
ğer kanunlar yönünden.. . 

MEHMET KIRKI TURANLI (Adıyaman) 
— Hafızasını kim kaybettirmiş, hafıza ne de
mek ? 

ÎSELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) 
—• Efendim arz edeyim, yanlış .anlamasınlar. 
22 nci madde. 56 neı nııaddeyi Anayasa, felsefe
sine göre bozmamalıydı. Hafıza yitirmeyi böy-
ile diyorum, tabiî bu hareket değil. Maddeler 
birbirleriyle bağlı çıkmalıydı, nitekim (Senato
yu ihmal etmiştir. Anayasanın 'başka madde
leri (Senatoya önemli görevler vermiştir, sena
töre .millî iradenin temsili görevini vermiştir. 
hür iradenin temsili görevini vermiştir ve Mec
listeki üyesiyle, Senatodaki üyesini eşit tut
unuştur. Halbuki, burada bir maddede eşit tut
mam ıştır. 

Saygılarımı sunarım. '(Cumhurbaşkanında 
Seçilen üyeler Grubundan alkışlar) 

BAŞKAN — iSaym ıSalih Tanyeıii. 
İSALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
(Müzakeresine /başladığımız kanun teklifi, 

Anayasanın 56 neı maddesinde ve geçici 22 nci 
maddesinde öngörülmüş olan siyasî partilere 
Hazineden yardım yapılmasını tanzim eden bir 
ikamın teklifidir. 

.Kanun teklifinin tümü üzerinde hiçbir arka
daşımızın ya da hiçbir igrübun menfî mütalâa 
'beyan etmediğini görüyor ve etmeyeceğine de 
kani oluyoruz. Bu kanun teklifinin gerekçesin
de mündemiç nedenlerden ileri geıl m ektedir. 

iSiyasî partiler Anayasamızın 50 neı madde
sine göre iktidarda ve muhalefette kendilerin
den vazgeçilmeye imkân olmayan demokratik 
müesseseler bulunduğuna ve demokratik bir 
rejimin, diğer bir .adının da siyasî partiler re
jimi olduğuna, göre. 3 961 Anayasamız siyasî 
partileri bir nevi kamu görevi ifa eden mües
seseler mahiyetinde telâkki etmiş ve hunharın 
programlarım gerçekleştirirken bazı çıkar- çev
relerinin eline bakmak zorımluğunda bırakmamak 
ve programlarını iktidarda, ve 'muhalefette ta-
nıamıyle objektif olarak gerçekleştirme faali
yetine giıebil'melerini sağlamak için, vergi mü
kellefinden alman paralardan kendilerine 'belli 
ölçüde yardım yapılmasını öngörmüştür. 
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.Nitekim, daha evvel Anayasamızın 5(5 nci 
ve geçici 22 nci maddelerine uygun olarak ka
nun yüksek Meclislerden geçmiş; fakat bazı il
keler sebebiyle Anayasa Mahkeme sinde iptal 
edilmiştir. O günden bu yana boş durumdadır. 
Şimdi, bu boşluğun tanzimine, dol durulma sına 
çialışılnıaktadır. 

Taihiatıyle siyasî partilere Hanizeden yar
dım yapılması düşünülürken, bu siyasî parti
nin fonksiyon ifa eder bir parti olması gerek
mektedir. Bu itibarla, da, yardımı belli bir kıs
tasa, bir kritere bağlamak zorunluğu vardır. 
Bu itibarladır ki, Anayasaya, muvazi olanak 
önümüzdeki kanun teklifiyle değiştirilmek is
tenen 6-18 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 74 
ncü maddesine de son genel seçimlerde % '5 ora
nında oy almak, ya da Millet M e ellilinde g-up 
kurmak olanağını bulmuş partilere verilmesi 
öngörülmek suretiyle bu kıstas getirilmekte
dir. 

.Taihiatıyle yüksek Meclislerde Anayasaya 
aykırı 'bir- kanunun geçirilmesinde. Anayasa 
Mahkemesi vardır, burada yanlış kabul edilse 
'de Anayasa Mahkemesi düzeltir zihniyetinde 
bu'lunan hiçbir grup, hiçıbir arkadaşımız mev
cut değildir. 'Bunun içindir ki, Bütçe .Komr.syo-
nu, Meclisten gelen tasarıda, geçici 6 nci mad
denin 1973 yılına ilişkin kısmanın, işler bir du
ruma getirilmesi ve bu işleyişin de Anayasamın 
lâfzına uygun bir hale getirilmesi düşüncesiyle 
ı«son senimler» tabirini bu maddeye eklemek 
z oı anıt] ul u ğumı duy muş t ur. 

Tahiatıyle. bu «son seçimler» tabiri, ya da 
«.14 Ekim 1973 tarihinde yapılan seçimler» ta
birinin maddeye girmesinden, mutlak şekilde 
14 Ekini 1973 seçimlerinde alman oy nispetin
de Hazineden yardım görüleceği anlamına çı
ka ri'lmasının da pek olasılığı yoktur. Bu benim 
noktayı nazarıma .göre şöyle de anlaşılabilir : 

Komisyonun tedvin ettiği maddenin, ya da 
maddeye ilâve 'edilmiş olan fıkranın şöyle anla
şılması da mümkündür. Eğer Yüce (Senato bu 
şekilde anlarsa, zabıtlaıra geçmek suretiyle 
maddede hiçbir değişiklik yapılmadan da, tat
bikatçıya bir yol göstermek imkânı hasıl eder. 

(Ben, bu maddeyi şöyle anllaımaktayanı ve bu 
anlayışımın da Anayasanın lâfzına, ruhuna 
ve ilkesine ve aynı zamanda adalet ilkelerine 
uygun düşeceği kanaatindeyim. 
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.1973 yılı Bütçesinin yekûnu bilfarz 57 mil-
yarsa, lumun 5 binde biri 'aşağı yukarı 11 im.il-
yon etmektedir. Bu belki 12 milyon da edebilir; 
aşağı yukarı 12 milyondan biraz az eder. Bunu 
d.2'ye bölmek ve Mart 1973'ten, 14 Ekim 1973 
seçim/leriıne kadar (olan. devreyi kapsayan 7,5 
!ay için. ayrı bir düzen; .14 Ekim • ,1.9(73'ten 1 İMa.ı-t 
»1974'e badar olıan kısımda da ayrı bir düzen 
kurmak suretiyle hem adalet ilkesinin g^erçek-
leştriıilmesi, hem de Anayasanın 56 ncı madde
sindeki «son genel seçimler» tabirinin Kanuna 
yerleştirilmesi ve onun uygulanması mümkün 
olur. 

Yüce Senato dıa bu şekilde anılar. Bütçe Ko
misyonu da 'böyle mütalaa 'ettiğini beyan eder
se, maddede hıiejbiır değişiklik yapmadan kanu
nun çıkartılması mümkündür. 

Teşekkül- ederim. (O. II. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın. Ahmet Demir Yüce. bu
yurun efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

.Bendeniz, Bütçe 'Komisyonu Başkanı Sayın 
Doğan Barutçuoğlu'nun, Anayasanın 5& neı 
maddesini anlayış tarzları üzerinde konuşmak 
için söz aldım. 

»56 neı maddeyi, kıymetli arkadaşım Doğan 
Barutçuoğlu'nun .anladığı manada anlamak 
mümkün değildir. 56 ncı madde ilelebet yaşa
yacak olan Anayasanın akımı içerisinde ifade 
edilmiş l>ir maddedir. Eğer 1973 senesi için si
yasî partilere Hazine yardıımı yapılacaksa, Ana
yasanın -56 ncı maddesinin son fıkrasında beyan 
edilen husus; o seneye ait tatbikat içindir. 1.880' 

de de aynı Anayasanın maddesi car} olacaktır, 
oma göne hüküm icra edilecektir. 

Binaenaleyh sanki Anayasanın bu maddesi, 
1973 selemle ilinden soma, tatbiki gereken bir 
.maddeymiş gibi mütalaa edilmektedir ki, bu 
mütalaa Anayasanım daimiliği ve akıcılığı pren
sibime aykırıdır. ©endeniz, bu hususta uzun 
uzadıya konuşmak lüzumunu hissetmiş oldu
ğum bir sırada, 'Sayın Tanyeri fevkalâde güzel 
şekilde ve en âdil tarzdia ve Anayasanın, kas-
detmlş olduğu hudutlar içerisinde, en güzel 
öneriyi Senato Umumî Heyetine sunmuş oldu
lar. 

Eğer Hükümet ve Komisyon, bu en âdil şek
li kabul edip bir hal yoluna sokarsa;, esasen 
zannediyorum ki, verilmiş olan önergeler de 
bu hususu temine matuf olduğu cihetle hiç çe
kişmesiz, Anayasanın kasdetmiş olduğuna- har
fiyen uygun ve vicdanlarımızı rahatsız etmeye
cek âdil. bir karara varmış oluruz. Aksi takdir

de, karari'mız âdil olmaz ve Anayasamızın, san
ki 1973 seçiimleri içlin 'böyle Ibir madde geçirmiş 
olduğu zehabıylie, mahdut bir 56 ncı madde, 
imuvakkal bir 56 neı madde niteliğinde telâkki 
etmiş gibi, yanlış 'bir tatbikatın içerisine gire-
ııiiz. 

Onun için Sayın Tanyeri'niıı önermiş oldu
ğu husus, bugün en âdil şdkildir. Hiçbir hata 
yapılmadan tatbiki gereken şekil de budur-. 
Eğer Komisyon ve Hükümet 1973 senesi için 
siyasî plartilere yardımı düşünmüyorsa, o za
man gayet tabiî ki, 14 Ekim 1973 senesinde ya
pılmış olan secim neticelerinin tatbiki gerekir; 
aıma 1973 senesi için bir ödeme düşünüyorsa ki, 
hukuken mümkündür, Anayasa mm 'bu maddesi 
1971 senesinde tadile uğraimıştılr. 

O halde, en lıakkani usul, demin de arz et
miş olduğum gibi İSayın Orup Başkanvekili 
beyefendimin sunduğu şekildir. Buna ittiba 
edilmesini, ;ben de umumî görüşmeler çerçeve
si içerisinde 'beyanı ''borç 'bildim. 

ıSaygi'larımı sunanım. 

BAŞKAN — Sayın 'Mustafa- Tığlı, 'buyurun 
•efendim.'. 

MUSTAIA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Anayasamız siyasî partileri bir kamu kurıı-
iluşu olanak kaıbu'l edip, onların masraflarını 
Devlet Hazinesinden vermesini emretmiş bu
lunması üzerinde 'bir İhtilâfım mevcut değil; 
ancak, esaslı bir noktada ihtilâf halindeyim, 
o da şu : 

|Bu Kamun, siyasî partilere aldıkları, ey nis
petinde 1974 senesi için. masraflarını karşıla
mak üzene yalrdıtaı kaimi etmekte, diğer taraf
tan da geçmiş senesi içinde yapnınş olacağı 
masrafları almak için biir hak tanımaktadır. 

Kamu kuruluşu, 'bütçeyle yardım gördüğü 
zaman, o kuruluşun gelecek senede veya o se
ne içerisinde yapacağı hizmetlerin karşılığı' 
elarak mütalaa edilebilir; aıma- o kamu kuru
luşu geemis senede borclanmıssa, bu borcunu 
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resmî vesikaya dayandırır ve Meclise «Borçlan
dım, borcumu ödeyin»' der. 

Siyasî partilerimiz borçlanmış; ağalardan, 
İlacılardan milyonlar almış ve bunu hukuk ni
zamına uygun bir senede raptetmiş ve Anaya
sa Mahkemesinin denetiminden geçmiş de Mec-
il'is borcunu öde mi diyor . Bunu anlamak müm
kün değil. Siyasî mücadelemizi yapmışız, mil
le t ve killer i iştirak etmiş, mensuplarımız işti
rak 'etmiş, seçimi bot irmişiz, ikimden ne istiyo
ruz? Hukuk nizamına uygun bir hakka daya
narak borçlanmışız ve bu borç Meclis huzuru
na müspet olaraik gelmişse onun münakaşasını 
yapalım. Böyle bir şey yok. Hiçbir parti, «Ben 
kamınım dayandığı hakka istinaden şu bey
den, şu bankadan şu kadar- milyon lira aldım, 
secmıimi yaptım, Anayasa da yaptığım borç
lanmaların ödenmesini emrediyor. meclisler 
lütfen benim alacağımı versin» diyebiliyor mu? 
Diyemiyor ve diyemeyiz ve onore bir hüküm 
değil bu. Devlet ödare eden iktidarların veya 
ona namzet olan partilerin 1973 seçimlerinde 
yaptığı masrafları almak onurlarına uygun bir 
hüküm değil. 'Ye esasen vereceğimiz para ka
dar masraf yaptığı da belli değil; ya ondun az 
masraf yapmışsa üstü kimin cebinde kalacak? 
•Kaldiki, s'yasî partinin hiç borcu yoksa, ve ol
maması esas : Ağalardan, beylerden çıkar ç ev
azelerinden veya şuı-adan buradan para temin 
ettim de diyemez. O halde geçmiş masrafını 
kendisi veya mensupları ödemiş, bitmiş. 

Sonra bu bir müktesep hak mıdır? Hayır. 
Anayasa, siyasî partilere 1.xr yardım imkânı
nı veriyor. Bu yardımı a i p almamakta siya
sî partiler muhtardır. Bir siyasî partiye, şu 
parayı zorla alacaksın denemez. Geçen devre 
Anayasa Mahkemesi. Siyasî Partiler Kanunu
nun bir maddesini iptal etmiş. Meclis bunun 
yerine bir yenisini ikame edememiş, yahut et-
memiş. Edememiş .olduğunu bir meşru mü
dafaa hal'nde mütalaa etmek mümkün değil; 
etmemiş. Meclisin hudutsuz ulan hükümranlı
ğı, kendi hür iradesi ile iptal edilen bu mad
deye yeniden hayatiyet vermemiş. Ye böylece de
miş ki, ben bu sene yardım almayacağımı. Bu
nun zımnında bu var. Yardıma gerçekten muh
it aç. .idi ise, iptal üzerinden bir hayli zaman geç
tiğine göre, pekâlâ bu müddet içerisinde ip
tal edilen maddeye yeniden, hayatiyet; verir, yar

dımını alırdı. Meclis hür iradesi ile bu yardım
dan müstağni kalmış. Şu sebeple alamadım, bu 
sebeple alamadım.. Hangi sebeple alamadın? 
Milletin oyu ile alamadım. Muhalefet ağır bas
mış, şu olmuş, bu olmuş, o da bir irade. Alama
mışsın, alamamışsın, hür iradenle almak müm
kün olan bir yardımı kanun çıkmadığı içiri ala
mamışsın. Xe kanunu çıkarabilmişsin, ne de 
Bütçe Kanununa yardım faslı .koymuşsun. O 
halde biz nasıl bir mantıkla geçmiiş senemin 
parasını almaya kalkalım?. 

Şöyle bir misal vereyim: Bu sene, gelecek 
sene, hatta daha gelecek sene biz bu maddeyle 
ilgili kanunu çıkarmasak ve yardım da alma
sa/k, 4 sene sonra Halk Partici, «Ben, geçmiş 5 
senelik alacağımı istiyorum» diyebilir mi? O za
man isterse 380 mebus çukarsın. Ben 5 senelik 
hakkımı almadım, kanunu da, çıkarmadım, geç
miş 5 senelik paramı verin diyebilir mi? Di
yemez. Alaydın, sana kim dedi alma diye. 

Binaenaleyh, geçmiş seneye aidolan mas
raflarımızı verin demek hem hukukî değil hem 
olağan değil ve Devleti idare eden siyasî parti
lerin şerefi ile kabili telif değil, ufakça hesap 
bunlar. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Hükümet adına Devlet Balka
nı Sayın İsmail Hakkı Birler. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI B)İR-
LEİİ (Tokat. Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun Anayasa Mah
kemesince iptal edilmesi nedeniyle yeri beş kal
mış olan 74 ncü maddesinin doldurulması için 
sevk edilen kanun teklifini görüşmekteyiz. İz
ninizle konuya ve sayın .konuşmacıların ileri 
sürdükleri görüşlere girmeden önce, cevap ver
meden önce bir genel açıdan bakmaik istiyo
rum. 

Bildiğiniz gıi'bl 1965 yılında çıkarılan 648' 
sayılı Kanunun 74 ncü maddesi siyasî partile
re aldıkları oy nispetine göre ve artan bir öl
çüde bir liste; düzenlenmiş 'bir liste dâhilinde 
yardım yapılmasını öngörüyordu ve siiyasî par
tilerimiz de bu yardımı almakta idiler. Anaya
sa Mahkemesi, önce bu tevzi tablosunun âdil 
olmadığını, eşitlik ilkesine aykırı bulunduğunu 
öne sürerek 74 ncü maddeyi iptal etti. Meclis
lerimiz yeni bir 74 ncü madde tedvin ettiler.. 

666 — 
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Ama, tedvin edilen bu madde de, yüne yeni ted
vin ©dilen maddeye göre partilerimiz yardım 
a:lmaya devam etmekle birlikte, Anayasa 'Mah
kemesine götürüldü ve Anayasa Mahkemesi 
ikinci defa; ama İni kez tevzii tablosunda ada-
le't ve eşitlik ilkelerine uyulmadığı gerekçesi 
i1 e değil; Anayasanın siyasî partilere Hazinece 
Devlet yardımı yapılmasına imkân tanımadığı 
gerekçesiyle iptal etti. Ve böylece 74 neü mad
de kanun metni ıl'.çerisinde boş çerçeve olarak 
kaldı. 

Yine sayını senatörlerin hatırlayacakları gi
bi, 1973 Martında yapılan Anayasa değişiklik
leri mcyanında, Anayasanın öG ncı maddesine 
bir yemi fıkra eklendi. Bu fıkraya göre «Siya
sî partiler son •milletvekili genel seçimlerinde 
•muteber oy sayısının en az yüzde 5'ini alan ve
ya bu seçılmlerde Millet Meclisinde grup teş
kil edecek sayıda milletvekilliği kazanmış bu
lunan siyasî partilere Devletçe yapılacak yar
dımı kanunla düzenlenir» denme-k suretiyle si
yasî partilere Devletçe Hazine yardımı yapıla
bilmesi Anayasa hükmü haline getirilmiş oldu. 

Sayın senatörler, şimdi 'bu noktada hafıza
larımızı tazelemek istiyoram. Bu Anayasa de
ğişikliği gerçekleştikten, Anayasa hükmü hali
ne geldikten sonra, değişik milletvekili ve se
natörlerin imzalariyle 648 sayılı 'Siyasî Parti
ler Kanununa bir madde eklenmesi için 'bir ka
nım teklifi yapıldı ve Komisyonda görüşülüp 
kabul edildikten sonra Millet Meclisi (îc-nol Ku
ruluna kadar geldi. MİLİ'! et Meclisi O en el Kuru
lunda ;bu •kanun teklifi büyük engellemelere 
uğradı. Yanlış hatırlamıyorsam 832 rakamını 
bulan değişiklik önergesi verilmek suretiyle bu 
'kanunun çıkması uzun süre engellendi ve o ka
dar uzun süre engeıl'lendi ki, Meclisler 1973 ge
nel seçimleri .ilcin tatile girmek zorunda kal
dığı zaman halen bu önergeler ele alınıp gö
rüşülebiliri iş değildi. 

Burada ortaya çıkan durum şudur: Eğer 
1973 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarında teklif 
edilmiş oiaıı bu kanun teklifi kanunlaşabilsey-
di 1973 yılı Devlet yardımının Hazinece siyasî 
partilere ödenmesini engelleyecek bir hüküm 
yoktu; bunu istemeyi hoş göstermeyecek bir 
durum yoktu. Sayın Tığlı, yanlış anlamadıy
sam, 1973 yılı Devlet yardımının, Devlet Ha
zinesinden yardımın yapılması isteğinin' veya 
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bu kanun teklifinde bunun derpiş edilmiş ol
masının siyasî partilerimizin geçmiş yıllarda, 
özellikle seçim yılı obm 1973 yılında yaptıkla
rı harcamaların, yaptıkları borçlanmaların bir 
nevi tasfiyesi için Devletten para isteme şeklin
de anladıklarını ifade buyurdular. Konu bu 
değildir; siyasî partiler, Devletten geçmişte 
yaptıkları borçları ödeyebilmek için yardım 
'istememektedirler. Aslında siyasî partiler yar
dım istememektedir. Anayasanın emri olan bir 
kanun, süresi içinde 1973 malî yılı bitmeden 
önce gerçekleştirilemediği içindir ki, böyle bir 
gerici 6 ncı maddeye gerek vardır. 

Yine ifade edeyim, şu görüşmekte 'bulun
duğumuz kanun teklifi 28 Şubat '1974 akşamı
na. kadar Yüce Senatodan da geçip kanunlaş
mış elsa ;idi, böyle bir geçici maddeye gerek 
kalmayacaktı; zira 1973 Bütçesine (miktarı 
• belki kâfi gelmeyebilirdi ama) siyasî partile
re yardım faslında 6,5 milyon lira civarında 
blı* ödenek vardı. Bu ödenek az gelebilirdi, ak
tarma yapılırdı, fazla gelebilirdi, terkin edi-
'lirdi; ama 1973 malî yılı Hazine yardımı böy
le bir geçici 6 ncı maddeye gerek olmaksızın 
siyasî partilerimize ödenir İdi. Bu kanun Mec
lis tatile girmeden önce. Mart, Nisan, Mayıs 
aylarında çıkarılmamış, geç sevk edilmiş, Ko
misyonda, Mecliste müzakeresi uzun sürmüş kı
sa sürmüş; ama'bir realite 28 Şubat 1974 akşa
mına kadar çıkarılamamış. 

1973 Bütçesinde siyasî partilere yapılacak 
Devlet yardımı faslında 'bulunan 6,5 milyon li
radan istifade süresi 28 Şubat 1974 günü saat 
24.00'te bitti. Artık bunun herhangi bir suret
le ödenmesi, aktarma yoluna gidilmesi, tahak
kuk etmiiş 'bir borç 'bulunmadığı! için düyuna. 
kalmış sayılması ve o yolla bir ödeme imkânı 
aranması bahis konusu değil. O halele, siyasî 
partiler için doğmuş bir hak, Yasama Meclisi 
üyelerinin şu veya bu tutumu nedeniyle gerek
li1 kanun tedvin 'edilemediği, 'kanuniyet kesbe-
dilemediği içindir ki, 1973 Bütçesine konulmuş 
•elan ödenek dahi ödenme imkânından mahrum 
kalmış ve terkin edilmiştir. Öyle ise lütfen bu
nun, siyasî partilerin geçmişte yaptıkları borç
ların, hele seçim yılı olan 1973 yılı borçlarının 
tasfiyesi için âdeta Hazineden bir ia.ne talebi 
şeklinde değeri •endirilnıem.esini sayın senatör
lerden özellikle rica ediyorum. Hükümetiniz bu 
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talebi 'böyle kabul etmemekte, böyle anlama
nı ak t a'drr. 

Burada îbir hususa dalha değinmek istiyorum; 
biraz evvel arz ettiğim son iptal 'keyfiyeti 1970 
yılında olmuştur ve dolayısîiyle yeni kanun 
tedvin edilemediği idin, daıha evvel Anayasanın 
56 ncı maddesine, biraz evvel huzurlarınızda 
okuduğum fıkra henüz eklenmemiş olduğu için, 
dolayısıyle kanun tedvin edilememiş olduğu 
içıin, 1971 yılında, 1972 yılımda siyasî partileri-
mfa Hazineden Devlet yardımı almamışlardır. 
Zira, Anayasa ancak 15 Mart 1973'te bu imkâ
nı tanır hale gelmiştir., 

Eğer bu kanun teklifinde veya sayın üyeler
den birisi, grrıblardan birisi tarafından veri
lecek bir önergede; «Jvanun gelmişken alma
dığımız 1971 - 1972 yıllaa'i Hazine yardımlarını 
da !bi'r toptan ödeme şeklinde bu raya koyaiıım» 
şeklinde 'bir t ek i t gelse idi; o zaman sanıyorum 
iSaym Tığlı bu anlayışında haklı olurdu ve (Sa
nıyorum değil sayın senatörlerin 'bilmesini ri
ca ediyorum) Hükümet herhalde bu teklıifin 
karşısına çıkardı; 'ama bütün siyasî partileri 
ayırmaksızm ifade etmek .'istiyorum ki, siyasî 
partilerin 1978 yılı Hazine yardımımı bu ka
nunla alma hakkına kavuşmaları bir iane iste
mi sekilinde değildir. Hükümetimiz böyle dü-
ş ü nm e mekt eıdir. 

71 ncü maddenin tümü ve özellikle geçici 
6 ncı madde ile ilgili genel görüşler- için çok 
kısa mâruzâtta bulunmak istiyorum. Madde 
inetni görüşülürken ayrıntılı bilgi vermeye, ge
rekli sualleri 'karşılamaya çalışacağım. 

Sayın senatörler, dikkat buyurduğunuz gi
bi, Millet 'Meclisinden gelen geçici 6 ncı madde 
metni. «1973 yılı malî Hazine yardımınım yapıl
madım, bunun .1971 bütçesinden ödenmesini» 
emrediyor; ama 1973 yılı için yapılacak olan 
'bu hesabın, hangi seçim sonuçlarına göre ya
pılması gerektiğine bir vuzuh vermiyor; ama 
madde metninin yazılışı odur ki, «1973 yılı Ha
zine yardımlı hesabının, 1961 •- 1969 seçim, so-
nuçllarma .göreyapılması gerekir». 

Yüce Senatomuzun Bütçe Plân Komisyonun
da, konu uzun uzun tartışıldı ve sonunda hu
zurunuza. gelen metin imline geldi. Sayın se
natörlerin ifade buyurdukları görüşlerde bü
yük ağırlık var. Xasıl ki, sadece 1969 seçimi so
nuçlarını dikkate alarak bu yardımı almak-

ta, 11 Ekim'den evvel eğer bu kanun görüşü
lüp kabul edilse idi, bir mesele yoktu; ama bu
gün bahis konusu olmaması gerekir. Tıpkı onun 
•gibi 1973 yardımının hesabını yaparken, 1969 
seçimi sonuçlarını İve dikkate almaksızın, sa
dece 1.4 Ekim 1973 setimi sonuçlarına bakmak 
da sanıyorum o derece doğru olmayan, âdil ol
mayan bir dağıtım cetveli ortaya çıkaracaktı)'. 

Mütehassıs arkadaşlarımla, da yaptığım gö
rüşmeden sonra, sayın senatörlerin ileri sür
dükleri görüşlerden de yararlanarak izniniz1!e 
(Madde metni geldiği zaman önerge olarak da 
•sunulmasını rica etmek kaydiyle) şöyle bir ge
nel öneride bulunmak istiyorum: 

14 Ekim 1973, bir çizgidir. 14 Ekim 1973'ten 
önceki döneme ait. verilmesi gereken Hazine 
yardımı hesabı, cetvel düzenlemesi, 1969 se
çimlerine göre yapılmalıdır. 15 Ekim'den iti
baren 28 Şubat 1974 gününe kadar geçen süre 
için yapılacak hesap, 14 Ekim 1973 seçim so
nuçlarına göre yapılmalıdır. 

Yalnız, burada bir noktaya dikkatinizi çek
mek istiyorum. Bir de Anayasanın geçici 22 nci 
maddesi var. Siyasî partilerin isimlerinden bah
setmene Yüce Senatoda mutat olup olmadı
ğını bilmiyorum; ama bunun 3radırganmayaea-
ğı ümidiyle siyasî partilerin adlarından bah
sederek ve bu anlayış içerisinde, siyasî parti
lerimizi siyasî ha t ayın vazgeçilmez unsurları 
sayarak konuyu huzurunuza getirmeme iznini
zi rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasaya eklenen 
geçici 22 nci madde yine hatırlayacaksınız, bu 
Siyasî Partiler Kanununun uzun süre engelle
mesini önleyebilmek için o tarihte Millet Mec
lis İnde büyükçe bir grubu bulunan ve faika t he
nüz hiçbir seçime katılmamış olan hir partinin 
de Hazine yardımından faydalanmasını sağ
lamak için konulmuş bir madde. 

(feriki 22 nci madde aynen şöjde diyor; «1 
Kasım 1972 tarihinde, geçen yasama dönemi
nin son yasama yılı başında, Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunup ta, 30 Mart 
1973 tarihine kadar gntbnnu muhafaza etmiş 
ve milletvekili genel seçimlerine 'katılma niteli
ği kazanmış olan siyasî partilere de Anayasa
nın 56 ncı maddesindeki şartlar, yani, son ge
nel milletvekili seçimine katılmış olma şartı 
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aranmaksızın', kanunun öngördüğü ölçüye gö
re, Devletçe yardım yapılır.» 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Komisyonunun 
kabul ettiğıi bu geçici 6 ncı madde metni', hu
zurunuza gelen şekliyle katmi edilir ve kanun-
ilaşır ise, geçici 22 nci maddenin hiçbir hükmü 
kalmıyor demektir. Zira, .1969 seçimlerine katıl
mamış, ilk defa .1.973 seçimlerine katılmış olan 
siyasî partiler de 1973 seçim sonuçlarıma göre 
Hazine yardımı alacakları için, artık 1969 açı
sından 22 nci maddenin (Grubu vardı, yoktu, 
seçime katılmıştı, c/c 5 !oy almıştı gibi) h'lçbir 
yürürlük hükmü, manası kalmıyor demektir. 
Bu metni değiştirdiğiniz, bizim 'de Flükümet 
•ollarak katıldığımız 14 Ekim çizgisi'uden önceki 
dönem, sonra'ki dönem diye ikiye ayırdığımıza 
göre, .14 Eklim 1973 tarihinden .sonraki dönem 
için yine hi'ebV -sakınca yoktur. O dönem açısın
dan da Anayasanın geçici 22 nci maddesi ha
len hükmünü yitirmiş durumda kalacaktır. An
cak, 14 Ekim 1973'ten önceki 8,5 aylık dönem 
için Anayasanın geçidi 22 nci maddesini dikka
te almaya mecburuz. Zira, 14 Ekim 1973'ten ön
ce, 1 Mart ile 14 Ekim arasındaki süre zarfın
da; 1 Kasım 1972 tarihinde Mecliste grubu olan 
parti vardır. Bu parti 30 Mart 1973 tarihline ka
dar grubunu muhafaza etmiştir. Yân e şartlara 
'devam cıdiyoıum; aynı-parti milletvekili genel 
seçıim'erirı'e katılma niteliğini de kazanmıştır 
ve 1973 seçimlerine girmiştvr. O halde, geçici 
22 nci maddeye göre bu partiye; Demokratik 
Partiye, Anayasanın emri olarak 8,5 aylık dö
nem için Hazine yardımı vermek zorundayız. 
Bunun ölçüsü nispî olabilir, bunun ölçüsü mak
tu ola!biü;'ır; Yüce Senato bunu değerlendirir, 
gerekirse fikir verebilmek için bir hesap 'İş
lemine tabi tutarız, tuttururuz. Demokratik 
Parti için ayrılacak miktar maktu veya nispî 
olarak tespit olunduktan sonra geriliye kalan 
miktar, 1969 seçimlerine girmiş, yüzde 5'ten 
fazla oy almış veya grup kurmuş olan parti
ler arasında, bu 74 neü maddedeki esaslar da
hilînde yeniden tevzi olunur ve sanıyorum me
sele hem Anayasaya uygun biçimde hem de ada
let ölçülerine, eşıitlik ilkelerine uygun olarak 
ve illâ şu partinin tehine olsun, illâ bu parti 
ıbıındaın daha az fayda gör'sün 'mülâhazalarının 
ötesinde bir kanun aııllayışı iç erlisinde çözüme 
bağlanahilir sanrv'o rum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
MUSTAFA TIĞDI (Sakarya) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAX — Buyurunuz Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞIM (Sakarya) — Sayın se

natörler; 
Bir kamu kuruluşu olan siyasî partilerin 

girdisi çıktısı deftere ve murakabeye tabiidir. 
Xe para almış, nereden almış, ne kadar almış; 
ne sarfetmiş bu konuda defter tutulacaktır 
ve bu husus Anayasa Mahkemesinin mıuraka-
besıine -fanidir. Bir kamu kuruluşu düyuna kal
mış bîr'borcu varsa bunu resmen tevsik eder; 
resmî müessesedir farkeder. Düyuna kalmış bor
cu yok ise, kendi sı "m e verilen tahsisat artmış 
ise artanı iade eder: Bana verilen 4 milyon kü
sur bin liranın 3 milyon 200 binini kullandım, 
'bakiyesi aitti der ve Devlete onu iade eder. Büt
çede tekrar yeni, masrafı verilir. Resmî froma-
lite bu. 

Sonra bütçe bir kaimu kuruluşuna o sene için 
yapacağı hizmet karşılığında tahsisat verir. 
Bir siyasî partiye 1974 yılında yapacağı hiz--
metin karşılığı .olarak tahsisatını ayırır. 1973 
yılında yaptığı masraflar borç hallinde görü
nüyorsa hun'iı tevsik ederek, tasdik ettirerek 
bu borca istinaden ve ne kadar 'borç ise o ka
dar para alır. Şimdi, bir kamu kuıuluşu geç
miş senede hiç borçlanmamışsa, hiç 'borç irae 
edemiyorsa ne diye alacaktır bu parayı? O za
man alır almaz iade etmesıl' lâzım. Xe diye ala
caktır, !973'ün hizmeti bitmiş. Bu biten hizme
tin karşılığında, resmen bir iborc tekabül etmiş 
ise ve haklı ise o borcu ister- Devletten. 

Kaldı ki, ne istemiş, ne kanun çi'karmış. ne 
bütçesine hüküm koymuş. 

Deniyor ki, «Engelleme yapıldı...» Engelle
me M.eclis ekseriyetine dayandığına göne bu 
da bir irade: Meclis kanun çıkarmamış, isteme
miş, tahsisat da koymamış. O halde, partiler 
1973 yılında yapacakları masrafları atmaktan 
'kendi iradeleriyle istiğna etmişler. İstiğna et
tiği bir geçmiş hizmet için, 'bugün de bir borç 
gösteremeden para alması çok keyfî ve nizam 
dişi bir hareket, olur-, küçültücü bir' hareket 
olur. Benim iddiam bu. 

Saygılar. (A. P. şuralarından alkışlar) 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

'Sayın Başkan, müsaade ederseniz Sayın Hükü
metten bir sualim olacak efendim. 
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BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Yüce. 
AILMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, konu âdil bir çerçeve içerisine 
oturtulmaya çalışılıyor. Sayın Bakan meseleyi 
Senatomun umumî havasına uygun bir tarzda 
formüle etin ey e Hükümetin de amade okluğunu 
ıbiklirdiler; şükranla karşılıyorum. Ancak, Mec
liste grubu bulunan partiler bu yardımdan is
tifade edeceklerine göre, acaba «14 çizgisi» o 
sırada grubu olmayan M. S. P.'yti de kapsaya
bilir mi yoksa onun da bakkam bir pay alafbil-
ımesi defin bu 'hususa dikkat edilmesi gerekir 
mi? Yani, 22'yıi mi, 24'ü mü çizgi olarak kabul 
etmek ckıha hakkani bir yola, münakaşasız bir 
yola bizi sevkeder? Onun 'için Hükümetin bu 
noktayı nazarı dikkate alıp alma di klanım, 14'ü 
l)ir hak olarak kabul ettiğimiz takdirde yeni bir 
münakaşa zeminin n açılıp açılmayacağım, me
selâ bu meyanda M. S. P.îıin saf dışı edilmesi 
gibi bir •durumun hâsıl o kıp olmayacağım hukuk 
yönünden öğrenmek istiyorum. 

(C. H. P. sıralarından «Önergemiz var» sies-
leri) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; kanun teki/finin tümü üzerin
de görüşmeler devam ederken, görüşler, karşı 
görüşler kanun teklifinin geçici 6 ncı maddesi 
üzerinde •düğümlendi; Başkanlık Divanı bu
nun faikında. Bir müdahaleyi uygun görmedik. 
Geniş b'V hoşgörü iğinde, bütün siyasî partile
ri ilgilendiren İra kanun teklifinin en geniş 
hoşgörü i «in ele görüşülmesini sağlamada Baş--
kanlık Divanına düşen görevi hakkıyle .yerine 
getirdik. Binaenaleyh., «Önergemiz var» diyen ar
kadaşlarımız haklı, ama önergelerin hepsi ge
çici 6 ncı m adide hakkındadır. Henüz kanun tek
lifinin tümünü görüşüyoruz. Kanun teklif kin 
tümü üzerindeki görüşmeler, böyle bir kanu
na ihtiyaç ve lüzum var mı yok mu noktası üze
rinde durmaktan ibaret olmalıydı. 

Farkındayız, bir uyarıda bulunmadık, bir 
müdahale yapmaktan, arz ettiğim mülâhaza 
ile bütün siyasî partileri ilgilendirdiği için en 
genıiş anlayış içerisinde çıkmasiiiıı sağlamada 
Başkanlık Divanına düşen görevi yerine getir
mek için sakındık. 

Sayın Birler, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BÎR

LER (Tokat Milletvekili) — Sayın Başkanım, 
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izin verirseniz, Sayın De imi r Yüce de uygun bu
lurlarsa bu ikazınızı da dikkate alarak bu so
ruyu da geçici 6 ncı maddenin .müzakeresi sı
rasında cevaplandır ayımı efendim. Konuyu ye
niden dağıtmak istemediğim için izninizi rica 
ediyorum efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Olur efendim, nasıl isterseniz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, kanu
nun tümü üzerinde altıdan fazla arkadaşımız 
söz istedi, bîr yeterlik önergesi de verilmedi 
ve söz isteyenlerin hepsi görüşlerini Cıımkuri-
yet -Senatosu Yüce Gene! Kuruluna arz ettiler. 
Başka söz isteyen bulunmadığına göre, kanu
nun teklifinin tümünü oylarınıza arz edeceğim; 
kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmele
ri yeterli bularak, maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

Madde 1. — 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa 74 ncü madde olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

Madde 74. — Son milletvekili genel seçimle
rine katılan ve Türkiye İtibariyle toplam geçer
li oy sayısının en az ck 5'ini alan veya 'bu seçim
lerde Millet Meclisinde grup kuracak sayıda 
•Millet ve'kiliği kazanmış bukman siyasî partilere 
her yıl Hazinece öde inmek üzere, o yi İki genel 
bütçe gelirleri'«(B) cetveli» toplamının keskin
de biri oranında ödenek 'malî yıl bütçesine ko
nur. 

Bu ödenek; yukarıki fıkra gereğince Devlet
çe yardım yapılacak olan siyasî partiler ara
sında. o siyasî partinin son Milletvekilli genel 
seçimlerinde Türkiye itibariyle almış olduğu 
geçerli oyların, ıbu partilerin toplam olarak al
dıkları geçerli oylar oranına göre bölüştürüle
rek her yıl öd emir. 

Bu ödemelerin, o yi İki genel kütçe kanu
nunun yürürlüğe girmesini takip eden on gün 
i ç iı ı d e t a m a mi anması z o r unludıı r. 

Bu yardım, sadece parti İhtiyaçları ve par
ti çalışma1 arında kullanılır. 
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BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpak]R)ğlu 
1 nci madde üzerinde söz istemişlerdir, buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanun teklifinin tümü üzerindeki konuş
malar o kadar detaya girilerek uzadı ki, aşağı -
yukarı 2 maddeden ibaret olan Kanunun ibütüniT 
kürsüde ele alındı ve muhtelif çeşitli fikirler 
ileri sürüldü. Bu arada dikkat ettiyseniz Hükü
met adına Devlet Bakanı Sayın İsmail Hakkı Bir
ler, bu Kanun teklifinin nasıl, niçin geldiğini, 
Anayasanın niçin değiştirildiğini izah ederek, bu
güne kadar meseleyi intikal ettirdi. 

Meseleyi bu zaviyeden aldığımız 1 nci mad
dede bir eksiklik görülüyor o da şu; Seçime 
girmiş, grup kurmuş partiler Meclis kanadında 
alacak. Bana göre bu hususta Anayasada bir ek
siklik var; yapılırken yanlış yapılmış. Eğer biz, 
Senatoyu Meclisin dışında bir varlık olarak ka
bul ediyorsak, bizim sebehi vücudumuzun bir hik-
metd var ise, kısmî Senato seçiminin de 56 nci 
maddeye geçmesi lâzımdı. Niye Milletvekili se
çimi esas almıyor da kısmî Senato seçiminde 
alman reyler, partiler arasında 'bölüşülen rey
ler bir esas kabul edilerek partilere para tevziî 
ona göre yapılmıyor? Pekiyi Mecliste grup kur
ma esası kabul ediliyor da, Senatoda grup kur
ma esası neden kabul edilmiyor"? Bilfarz, bir par
ti Mecliste grup kuramamış da Senatoda grup 
kurmuş olabilir. Görüyorsunuz ki, bir noksanlık 
var. 

Ben bunlara ne kadar dokunsam, ne kadar 
haklı olsam, Anayasanın değişen 56 nci madde
si muvacehesinde boşlukta kalacağım; ama olan 
olmuş ve Anayasa da böylece eksik çıkmış. 

Şimdi .gelelim halihazırda 56 nci maddenin 
değişen şu son şekline göre meseleyi hal ve or
taya koyacağımıza göre, neticelendireceğimize 
gıöre, burada bana şöyle bir noksanlık geliyor; 

Bilfarz önümüzdeki aylarda veya yıllarda ne 
Meclis ne de Senato seçimine gidilmeden Mec
liste bir .grulbun teşekkül ettiğini kabul edelim, 
bir parti grubunun teşekkül ettiğini nazarı iti
bara alalım. Grup kurmuş, fakat seçime gitme
miş.. Ne olacak? Görüyorsunuz ki, bu 1 nci mad
dede yine bir boşluk belirdi. 

Nitekim, bundan evvel yapılan münakaşalar 
ıSaym Bakanın da burada gayet vukufla izah 

ettiği veçhile «22 nci maddede boşlukta kalır 
eğer şöyle kaibul edilirse» diye işaret ettiler. 
İşte buradan hareket ederek diyorum ki; o ge
çici 22 nci maddeyi Anayasanın tebdiline sebebi
yet veren hadiseler, önümüzdeki aylarda ve yıl
larda yeniden tahaddüs edebilir. O zaman ne ya
pacağız? Yeniden bir madde mi koyacağız, Ana
yasayı değiştirmeye mi gideceğiz, bu kolay mı? 
Onu da yapamayacağız. O halde Hükümet dü
şünmedi mi bilmiyorum. Sayın İsmail Hakkı Biı-
ler'in burada az evvel çok anlayışlı, gruplara 
çok munis gelen yapıcı bir davranış içinde mese
leyi vazettiğinden ve sevinç duyarak Sayın Ba
kana, Hükümete ve Komisyona diyorum ki; eğer 
şıi söylediğimde bir hakikat var ise, (Anayasa
ya da aykırı olduğunu zannetmiyorum) bu mese
lenin içine bir fıkra ile girelim, önümüzdeki yıl
larda tahakkuk edecek böyle bir halin yeniden 
Mecliste veya Meclislerde bir sürtüşmeye medar 
olmaması için bir tarzı hali bulmalarını istir
ham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, Hükümetten sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Özgün eş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bütçe

ye konan bütün ödenekler yıl içine dağıtıldığı 
halde, partilere ödenecek paranın o yılın bütçesi 
yürürlüğe girme tarihinden itibaren 10 gün için
de ödenme mecburiyetinin sebebi nedir? Neden 
diğer ödenekler yıl içine dağıtılır da partilere 
verilecek bu ödenek illâ 10 gün içerisinde öde
nir? 

İkincisi; acaha bu tarz bugünkü bütçe tek
niğine uygun mudur? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Tokat Milletvekili) — Saym Baş/kan, sa
ym senatörler; 

ıSaym Özgüneş'in sorusuna önce cevap ver
mek istiyorum. İzin verirseniz Saym Başkan, 
(Saym Kalpaklıoğlıı'nım bir görüşüne de kısaca 
değineceğim. 

ıSaym Özgüneş, «Bütçe ödenekleri 12'ye tak
sim edilerek ve aylara dağıtılarak harcanmak
tadır; ama siyasî partilere Devletçe Hazine yar
dımı Bütçe Kanununun yürürlüğe .girdiği tarihi 
takip eden 10 gün içinde ödenir hükmü bir ay-
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i'icalık taşımıyor mu» buyurdular yanlış anla
madıysam. yanlış tespit etmediysein. 

Bütçe harcamaları ile ilgili uygulamaya bir 
ayrıcalık getirdiği doğru; ama sanıyorum ki, 
Sayın Özgüneş de bileceklerdir; bütçe harcama
larında tek ayrıcalık bu değildir. 

İkincisi. Km Hükümet tasarısı olarak huzu
runuza gvlmiş bir kanun değildir. Bir milletve
kilinin teklifi olarak sevkcdilmiş ve komisyon
dan, Millet Meclisinden, Yüce Senatonun ko
misyonundan geçerek huzurunuza gelmiştir. Hü
kümet kendi imikânlarmı düşünerek böyle bir 
kanunun böyle bir hükmüne karsı çıkma veya 
mutavaat etme mevkiindedir. Karşı çıkmaya ge
rek görmemiştir. Suali, teklif niçin böyle ya
pılmıştır diye anlayarak cevaplandırmaya ça
lışayım. Aslımla teklif sahibinin bu sualin mu
hatabı olması ve cevaplandırması lazım; ama arz 
etmeye çalışayım, siyasî partiler, zaten 74 neti 
maddenin son fıkrası da bunun ancak parti ça
lışmalarında ve parti harcamalarında kullanıla
bileceği hükmünü getirmektedir. Yine bildiğiniz 
gibi. Siyasî Partiler Kanununun 7G ve müteakip 
82 nci maddesine kadar devam eden maddeleri 
siyasî parti harcamalarının parti içi ve parti 
'dışında Anayasa Mahkemesince Cumhuriyet Baş
savcılığınca denetleme üstülerini tespit etmekte
dir. Partilerin bu parayı harcayacakları yerler 
aşağı - yukarı bellidir. Bunların da hepsi sü
reli masraflardır. En başta da kira masrafları 
gelir. Yine bildiğiniz gibi Türkiye'de teamül ola
rak kira başlangıçları 1 Mart malî yılbaşında 
başlar ve kısa süreli dönem içerisinde de bun
ların tamamlanması veya geçmiş yıl borcu var ise 
bunların ödenmesi gerekir. 

Hükümet, malî açıdan, imkânlar açısından 
bir mahzur mütalaa etmediği içindir ki, bu hük
me karşı çıkmak gereğini duymamıştır. 

Sayın Başkanım izin verirseniz iki cümle ile 
Saym Kalpaklıoğlunun beyanlarına temas etmek 
istiyorum. 

«Meclislerde yeni teşekkül edecek gruplara 
da. yani bir partiden ayrılmak suretiyle bir ara
ya gelen milletvekillerinin teşkil edecekleri grup
lara da. Devletçe hazine yardımı yapılmalıdır, 
yani Anayasanın Geçici 22 nci maddesi sürekli 
bir maddeymiş gibi işletilmelidir» Sanıyorum 
arzu buyurdukları, öne sürdükleri görüş bu. 
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Değerli arkadaşlarım, Devletçe hazine yar
dımı siyasî partilere belli maksatlarla, değerli 
senatörlerin tümü üzerindeki görüşme sırasın
da öne sürdükleri fikirlerde açıkladıkları gibi, 
belli görüşlerle yapılmaktadır; ama hiçbir hal
de Devlet Hazine yardımını siyasî partilerin bö
lünmesini teşvik için bir teşvik unsuru, teşvik 
aracı olaraik kullanmaik niyetinde değildir. Hü
kümetiniz de böyle bir görüşü benimsememek-
tedir. Aksine, siyasî partilerin belli fikir grup
ları etrafında toparlanarak, bir araya gelerek 
Türkiye'nin demokratik şartlar içerisinde, de
mokratik rejim içerisinde kalkınmasına hizmet 
etmesi gereğine inanmaktadır. Aksi halde, sa
yın milletvekillerinin ve sayın senatörlerin böyle 
•bir uygulamanın hemen içine gireceklerini dü
şündüğüm lütfen anlaşılmasın herkesi, hepimizi 
tenzih ederek söylüyorum ; aksi halde biran gö
rebiliriz ki. halen Meclislerde mevcut partilerimi
zin sayın üyeleri onarlık gruplar haline gelerek 
hazine yardımı almaya başlayacaklardır. Sanıyo
rum Sayın Kalpaklıoğlu da bunu hoş görmeye
cekler terviç etmeyeceklerdir. 

Teşekkür ederim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Sa

yın Başkan, Hükümetten bir sual de ben sorabilir 
miyim ? 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, .1/5000 nispeti tahmini bütçeden mi, yoksa 
tahakkuk eden bütçeden mi olacak? Meselâ, 
Hükümet 50 milyonluk açıklı bir bütçe yapar
sa ne olacak? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Devamla) — Arz edeyim Sayın Başkanım; 
74 ııcü maddenin 1 nci fıkrası metni son derece 
vazıh ve bu vuzuh, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Bütçe Karma Komisyonunda verildi. Teklif 
sahibi bütçe gelirlerinin 1/5000 diye getirmişti. 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan müzakere
ler sonunda bütçe gelirlerinin (B cetveli) diye 
tasrih edilmek suretiyle kondu. Sanıyorum ye
ter vuzuh vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kanun 

teklifinin 1 nci maddesi hakkına başka söz iste
yen sayın üye? Yok. Bu nedenle kanun teklifinin 
1 nci maddesini oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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[BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanım, müsaade eder misiniz bir hususu açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

DOĞAN BARUTÇUOĞ-LU (Manisa) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; Millet Meclisin
den gelen metinde geçici 6 ncı madde için ko
misyonumuz fazla sarakat bulmadığı için arz et
tiğimiz ve metne dercettiğiıniz ölçüyü getirmiş
ti. Şimdi anlaşılıyor ki, Yüce Senatodaki fikir
ler az çok teibellür etmiş bulunmaktadır. 

Hem Anayasanın Geçici 22 nei maddesindeki 
derpiş edilen hükmü nazarı itibara almak kayıt 
şartı ile, hem de Yüce Senato da hasıl olan fi
kirleri değerlendirmek maksadıyle geçici 6 ncı 
maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli senatörler, Komisyon 
•Başkanı, komisyonun geçici 6 ncı maddeyi ko
misyona geri istediğini söylemiştir, geri Verilmiş
tir. Bu nedenle geçici 6 ncı madde üzerinde ve
rilmiş önerfgelerin de bugünkü birleşimde görü
şülmesine imkân kalmamıştır. 

Arz ederim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, bizim de önergemiz vardı. Ko
misyon diğer önergelerle birlikte geri aldı. Me
seleyi 'bu önergelerle birlikte tezekkür etse daha 
f a y d a 11 o 1 u r k a n a atün d e y im. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, geçici 6 ncı 
madde üzerinde verilmiş önegeler var. Henüz hiç 
ibirisinin okunmasına imkân doğmadan komis
yon geçici 6 ncı maddeyi geri aldı. Geçici 6 ncı 
madde üzerinde görüşme 'başlamamıştır. Geçi
ci 6 ncı madde üzerinde görüşme başladığı zaman 
önergenizi verirsiniz. Şu andan itibaren de ve
rebilirsiniz. Yerilmiş önergelerin komisyonca göz-
önünde bulundurulması değerlendirilmesi şeklin
de alınmış bir karar yok. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Anlıyorum Sayın B'aşkan, ama buna rağmen 
önerige önergedir. Zannediyorum ki, faydalı olur. 

BAŞKAN — Engel olmadığını arz ettim efen
dim* 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takdim edeyim de siz muktezasmı tespit eder
siniz. 

BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanım müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanım, İm Tüzüğümüze aykırıdır. Önergeler, 
madde Genel Kurula geldiği zaman verilir ve 
orada tartışılır. Bizim komisyonumuzda, Genel 
Kurulda verilen önergelerin tartışılması ve de
ğerlendirilmesi bahis mevzuu değildir. Bizim 
komisyonumuzda muayyen ölçülere göre müza
kereler yapılır ve İçtüzüğümüzdeki âmir hüküm
lere göre mütalaa edilir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
O, hatalı. 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, ben açıklamamı gayet kısa yap
tım, Sayın Kalpa'klıoğlu'nun görüşünü bildirmesi 
üzerine. Efendim, komisyon görüşülmekte olan 
bir kanun teklifini ve tasarısını her zaman geri 
alabilir. Başkanlık Divanına sayın üyeler ta
rafından sunulan önergeler geçici G ncı madde 
üzerindeki görüşmeler bittikten sonra ancak ele 
alınabilir. Geçici G ncı madde üzerinde de gö
rüşme yapılmaksızın, tümü görüşülürken geçici 
6 ncı 'maddeye çok temas edildi ve üzerinde çofk 
duruldu. Başkanlık Divanı olarak müdahale et
medik; etmememizin nedenini de demin . arz 
ettim. Binaenaleyh, geçici G ncı maddenin gö
rüşülmesi tamamlanmadan, geçici G ncı madde 
üzerinde verilen önergeler hakkında bir işlem 
yapılamayacağına göre, elbette bu önergeler ge
çici 6 ncı maddenin görüşülmesine sıra geldiği 
ve geçici 6 ncı maddenin görüşülmesi tamamlan
dığı zaman ele alınacaktır. Bazen de komisyon 
öyle alabilir ki, madde üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmışstır, önergeler ele alınmıştır Yüce 
Senato Genel Kurulu okunan önergelerin komis
yonca değerlendirilmesi şeklinde bir karar ala
bilir. Bugün böyle bir işlem yapılmadı, diye bir 
açıklama yaptım Sayın Kalpaklıoğiu'na, herhan
gi bir yanlış anlama olmasın diye. 

2. •— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel "Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiş
tirilen 137 <nci maddesiyle düzenlenen gösterge 
tablolarında değişiklik yapılması ^ve ek geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil-
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C. Sanatosu B : 35 7 . 3 . 1974 O 

Jet Meclisince .kahul olunan '.metni ve 'Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe -re Plan Komisyonu raporu (21. 
Meclisi : 1/48, ('. Senatosu : 1/242) (S. Sayısı : 
331) (1) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
920 sayılı Ti'uflv Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun b'j2.'5 saydı Kanunla değiştirilen loT 
ned maddesiyle düzenlenen göstei'gc tablolarında 
'değişiklik yapılması ve ek geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısının. 9 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Devlet memurla
rının gösterge tablosunun 1 Mart 1974 tarihinde 
yürürlüğe konulduğu gozo.min.de bulundurula
rak, Genel Kurukla.Gfelcn Kâğıtlardan gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
vs1 teklif: ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 
D o ğ a n 1 J a r ut ç u o ğl ıı 

-Manisa 

Bakanı Sayın 
»•önderi!en bir 

BAŞKAN — .Millî Savunma 
Hasan Işık tara ondan Başkan lığ; 
önerge var, okutuyorum. 

Yetki belgesi : 

Y ü k s ek B a şk a n 11 ğ a 
920 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun B>2.'> sayılı Kanunla değişik 137 nci 
maddesiyle düzenlenen gösterge tablolarında de
ğişiklik yapılması ve ek geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Genel Ku
ruldaki müzakerelerinde Millî Savunma Bakan
lığını. Bakanlık Kanunlar Dairesi Başkanı Ha
kim Kıdemli Albay Muza.ffer Başkaynak tem
sil edecektir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Hasan Işık 

Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millî Sa
vunma Bakanlığını. Bakanlar Kanunlar Dairesi 
Başkan Hâkim Kıdemli Albay Sayın Muzaffer 
Başkaynak temsil edecektir, kendileri hazırdır, 
Komisyon da buradadır, müzakerelere başlıyo
ruz. 

(1) 331 $. <Saytlı hasma yazı tutanağın sonu 
•na ellidir. 

Sözü edilen kanun tasarısının Gelen Kâğıt
lardan .gündeme alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sözü edilen kanun tasarısının Gelen Kâğıtlar
dan gündeme alınması kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınızı sunuyo-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... İvedilikle 
görüşülmesi ka'bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edil misi1'r. 

Komisyon tarafından hazırlanan raporun 
okunmasına ihtiyaç görülüp görülmediği hususu
nu oylarınıza sunuyorum. İhtiyaç görenler lüt
fen işaret buyursunlar... İhtiyaç görmeyenler... 
Okunmasına ihtiyaç görülmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?. Sayın Mehmet Özgü-
neş, buyurun. 

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

Bir temennimi dile getirmek için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. Arkadaşlarım çok iyi 
bilirler ki, halen üç ayrı gösterge tablosu var
dır. 

Bunlardan birisi, Devlet memurları gösterge 
tablosu, ikincisi Ordu personeline ait gösterge 
tablosu, üçüncüsü de emeklilere ait gösterge 
taıbilosudur. 

Yine arkadaşlarım hatırlayacaklardır ki, bu 
kanunlar yapılırken biz çırpındık, dedik ki; bu 
göstergeler ayrı ayrı olursa bir Hükümet gelir, 
sadece birini .değiştirir; meselâ Devlet memur
larına ait gösterge tablosunu değiştirir, ordu bir 
tarafta kalır, bir başka hükümet gelir, orduya 
ait personel gösterge tablosunu değiştirir; emek
liler bir kenarda unutulur. 

Arkadaşlarım, yıllar yılı bu memlekette mey
dan muharebelerinde kan dökmüş insanlar, yıl
lar yılı bu memlekette şu veya bu devlet daire
sinde ömür tüketmiş insanlar sefalet çekmiştir. 
Son derece küçük paralarla bunlar seslerini çı
karmamışlar, bir köşeye çekilmişler ve talihlerine 
razı olmuşlardır. Fakat zaman gelmiş, demiş ki; 
artık şu emeklilerin bu sıkıntısına bir son vere
lim, çalışanlara yapılan her zam emeklilere inti
kal etsin. Ama gene bir eksik nokta, bir dikiş 
noktası bulunmuş ve oradan taarruza geçilmiş
tir. 14 Ekim seçimleri ile istifa eden hükümet 
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•kalkmış, ordu personelini bir tarafta bırakmış, 
emeklileri bir tarafta bırakmış ve tutmuş Devlet 
Personel Kanunundaki göstergeleri değiştirmiş. 
Şimdi hükümet yeni bir değişiklik daha yapı
yor; bu defa ordu personelindeki gösterge tablo
sunu değiştiriyor... 

Arkadaşlarım, her ikisine de lüzumsuz demi-
yeeeğim. Ben şurasını peşinen belirteyim; bu
radaki eski arkadaşlarım bilirler ki, ben Dev
let Personel Kanununun A'dan Z'ye kadar bozuk 
olduğuna, memleket şartlarına uymadığına, bu 
memleketin sosyal ve ekonomik bir çok so
runlarının kökeninin oradan başladığına inanı
rım. 

Bunu bou Personel Kanunu çıkarken de anlat
tım, sonradan gene çeşitli vesilelerle de anlattım. 
Hatta şu kadarını da belirteyim ki, ben bu kanu
nun tamamen iptal edilerek, bilimsel esaslara da
yanan yeni bir kanun yapılmasını Bakanlar Ku
rulunda teklif ettim. Ama ne yazık ki, gücüm 
yetmedi, yeteri kadar oy bulamadım. 

Şimdi, zaten yamalı bohçaya dönen, 70 defa 
değiştirilen bu Personel Kanunu gönül isterdi 
ki, değiştirilirken üç gösterge beraber ele alın
sın. Devlet memurları göstergesinde değişiklik 
yapılırken, ordu personeli de düşünülsün. Ordu 
personeli düşünülürken, emeldiler de düşünül
sün. 

Arkadaşlarını, emeklilerin bir elinin yağda, 
'bir elinin balda olduğunu zannedenler yanılı
yorlar. Ben buradan sıkılaralk, üzülerek bir nok
tayı belirteceğim. Yıllar yılı bu millete hizmet 
etmiş olan Maraşal Fevzi Çakmakin hanımının; 
muhterem refikalarınım aklığı para 2 600 lira 
civarındadır. Her hailde bu öğünüleeek bir ra
kam değildir. Binaenaleyh, Devlet memurlarına, 
çalışan Devlet memurlarına birtakım ekler geti
rirken, emefkMleri bir kenara itmek, onları unut
mak doğru değil. 

Günlüm çok istiyor -ki, Hükümet kısa zaman
da emekli göstergelerinde de gerekli değişikliği 
yapsın ve en doğrusu, bu üç gösterge arasında 
bir irtibat kursun. Birisinde değişiklik yapıl
dığı zaman, otomatıikman diğerinde de değişik
lik yapılsın. Yoksa, böyle birbirinden ayrı üe 
tane gösterge olursa, bir Hükümet gelir birinde 
değişiklik yapar, ikisini unutur; bir hükümet ge
lir, birine daha zam yapar, ötekisini unutur ve 
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böylelikle adalet duygusu zedelenmiş ve bilhassa 
hizmet duygusu aksamış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tasarı üzerinde görüşmek is

teyen başka sayın üye var mı efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo

rum (Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresine başladığımız 331 S. Sayılı ka
nun tasarısı bir ihtiyaçtan doğmuş ve zamanın 
hükümetleri tarafından ele alınarak bir düzel
tilme yolu aranmıştır. 

Türkiye'de bir Personel Kanununa ihtiyaç 
vardı. Zamanın hükümeti bu ihtiyacın ciddiliği
ni kaibul ederek, gereken ciddiyeti gösterip 657 
sayılı Kanunu çukarmışlır. Çok iyi hatırladığı
ma o;öy(^ (557 sayılı Kanun müzakere edilirken, 
başka ülkelerde emsali kanunların da çıkarıldığı, 
Ibu kanunların 30 - 40 yıl devam eden müddet 
içerisinde 'gide gide düzeltildiği burada yetkili 
kişiler tarafından izah edilmişti. Mesele, Türki
ye'de de böyle olmuştur. Evvelâ anakanun çıka
rılmış; ihtiyaçlar doğdukça, eksiklikler görül
dükçe de bu kanun düzeltilmeye gayret edilmiş
tir. Şimdi anlıyorum ki, neden Fransa'da, İngil
tere'de bu kanun 30 - 4-0 senede rayına otur
tulmamış?. Demek ,ki oralarda da kanun tedvin 
edilir edilmez, bütün gere eki iği yi e ihtiyaçlara 
cevap vermediği için 30 - 40 yıl devam etmiştir. 
Bizde de öyle oluyor. Ama gönül arzu eder ki, 
oradaki gibi 30 - 40 yıl içerisinde değil, 5 - 10 yıl 
içerisinde rayına otursun, devlet personelinin bü
tün ihtiyacını karşılamış olsun. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, bu tasarıdaki 
göstergelerin eskilerine baiktığımız zaman, birinci 
tabloda subaylar göstergesinde 10 nen derecedeki 
asteğmen 225 rakamıyle değerlendiril mis ve hu
zurunuza get.iriilen cetvelde bu 250ye çıkarılmış. 
İkinci cetvelde, a.ssubaylıktan subaylığa geçenle
rin gösterge tablovsu ise 7 nci derecenin karşılığı 
eski tabloda 380 iken 400"e çıkarılmış. Keza üçün
cü tabloda assubaylar için gösterge 'tablosu 11 nci 
derecedeki çavuşun rakamı eski tabloda 200 iken, 
bu defa getirilen 'tasarıdaki yerinde 225 olmuş. 

(rörülüyor ki, bazı tablolarda 20 rakamı ile 
yükseltme var, bazılarında ise 25 rakamı ile yük
seltme var. Bu, günün ihtiyarlarına göre çıka-
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rılmış 9 mimara]] Kanun Kuvvetindeki Karar
name nazarı it İha re alınarak tespit edilmiş tab
lolardır. O günkü şartlar ile bugünkü şartlar 
arasında büyük değişiklik olmuştur, yeni Hükü-
-'me't bir kısım anamaddelere ehemmiyetli ve yük
sek derecede zam yapmıştır. Bu zamlar karşısın
da, tespit edilen bu tablodaki rakamları ben kâ
fi görmüyorum. Hükümet bu tabloları yeniden 
bir defa daha gözden geçirerek günün şartlarına 
göre bu rakamlarda bir değişiklik yaparsa mem
nun olacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOdLr (Kayseri) — 

•Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN '— Buyurun Sayın Kalpaklıoğiu. 
HÜSEYİN KABPAKUOĞLr (Kayseri) — 

Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Önümüzdeki hu yeni 'tasarı biliyorsunuz eli

mize daha bugün geçti. Şimdi aldık, bundan ev
velki 'kanunun müzakeresine girdik ve arkasından 
•da. bunun müzakeresi başladı. Bu, çok 'kere de 
'böyle olur. Özür dileyeceğim, ama umarım ki, 
•içinizde ']>enim gibi mukayese yapacak, cetvelleri 
'karşılaştırıp da bir fikre 'varacak zamanı da siz 
do iıenim gibi bulamadınız. (Soğunuz da şimdi; 
itham etmeyeyim ama. Hükümet bunu tetkik et
miştir, herhalde iyi • etmiştir. Yapılacak başka bir 
şey de yok gibi bir yargı içinde, bunu verelim, 
fiyatlar da artıyor; sivil personele verelim de as
ker geri mi kalacak, gibi bir hava ile burada bu
nu çıkaracağız, hayırlı olsun diyeceğiz ve gidip 
tatbik edilecek, 

Muhfeivm arkadaşlar, peşin konuşmak istemi
yorum. bu binadan çıkacak. Ben buna rey ver
meyeceğim. ama bu buradan çıkacak. Zaten ek
seriyet de yok; görüyorsunuz 40 kişi yek. Ama 
bu tekrar huzurunuza gelecek; iki ay sonra gele-
cek. üç ay sonra gelecek. 

Ben IPu-den beri Parlamentodayım. 1961' 
den bu yana yaptığımız İslerin rr 80'1 Devlet 
Personel. Kanunu, Devlet memurları, askerî per
sonel. mütekaitler, üniversite mensupları, işçile
rin halklarının verilmesi... Parlâmentonun yaptı
ğı işin (c Sı)'i bu. itham etsem, ben de içinde
yim, 'kendimi de itham etmiş olacağım. (İerçi bun
dan da kaçınmıyorum ama, muhterem arkadaşlar, 
eğer biz şunu düşünerek yapsak, bol düşünme ve 
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j mukayese etme imkânı bulsak, Hükümetler de 
şöyle gelseler de, onlar da bize güzel bir izahat 
verseler, bunun muvacehesinde gönül rahatı ve 

I huzur içinde yüzde yüz anlayarak, yüzde yüz ina
narak şu işi bir iyi noktaya götürsek, herhalde 
şahit olduğum; altı ayda bir, iki s'enede bir 'de
ğişmeye şahit olmayız. E... O halde noksan çıkı
yor, noksan çıkarıyoruz. Büyük bir fayda temin 
ediyor 'bu da böyle gitsin, c/c 10 - 20 hata var
mış, zararı yok, bu ileride düzeltilir, c/c 80 bu iş 

I kazanç getiriyor, hele bunu çıkaralım da arkadan 
I düzenleriz deriz ve arkasından da Meclis bize; 

«•Senatoya, ne lüzum var, biz ne söylersek onlar 
I da arkadan gelir, boş ver en son söz bizim, neyi 

düzelttiler ki, buradan nasıl çıkarsa oradan da 
I tasdik olunur, tasvip olunur gelir.» der ve öyle

ce Senato da münakaşa mevzuu olur; yaşasın mı 
I bu müesseseye yaşamasın mı?.. Nitekim bu yal

nız Meclis grubunda değil muhterem arkadaşla-
I mm, Türk efkârı umumiy esinde de bugün Sena-
I tonun yaşayıp yaşamaması münakaşa edilmekte

dir ve «Anayasa Mahkemesi varken, Senatoya, ne 
lüzum var?» denmektedir, ("{örüyorsunuz, Meclis 

I seçimine iştirakle Senato seçimine iştiraki muka
yese ederseniz, herhalde Senato seçimine iştirak, 

I Meclis seçimine iştirakten yüzde itibariyle daha 
az olmaktadır. O da, (Özür 'dileyerek arz ediyo
rum, ben de içinizde olduğum için arz ediyorum.) 
meselelere Senatonun, Meclisin de ötesinde daha 

I vukufla, daha geniş zamanda ciddî olarak eğile
ni emesinden doğan bir zaruretin ifadesi olarak 
önümüzde bu tabloya şahit oluyoruz. (Jönül razı 
olmuyor... 

Muhterem arkadaşlarım, ben, bundan önce
ki Hükümetin çıkardığı ve ondan sonraki Hü
kümetin değiştirdiği tabloları bilmiyorum; şu 
tablonun yanında yok. Askerî personelin eski 
tablosunu da bilmiyorum, o da bununla birlikte 
neşredilmiş. Ben neyi ve nasıl mukayese edece
ğim muhterem arkadaşlarım? Ben parmağımı 
kaldırdım; ama ekseriyet benimle beraber ol
madığı için esbabı mucibe okunmadı, öylece de 
maddelere geçildi. Bakın esbabı mueibede ne 
diyor : 

«Bilindiği gibi, Devlet Memurları Kanunun
daki ekli gösterge tablosu, 19 Ocak 1974 tarih 
ve 14773 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 9 sa
yılı Kanun hükmündeki Kararname ile değiştl-

J li'lımiştir. 
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Bu -değişikliğim doğal sonucu olaraik da diki 
Personel Kanunu arasında denkliği! sağlamak 
bakımından Türk Silâhlı Kuvve-tLeri Personel 
Kanununa ekli gösterge tablolarının düzenlen
mesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle Silâhlı Kuvvetlerimizin özlük 
haklarındaki eksiklllği •gideninek amacı ile ha
zırlanan bu kanun tasarısı, kamu personelinim 
aylıklarındaki birlik ve beraiberlik gereğinin 
kaçınılmaz sonucu kabul edilerek komisyonu
muzca da benimsenmiştir.» 

Şu esbabı mıucübe içerisinde ve bu esbabı 
mucibeye uyarak bunu müzakere edebiliyor 
muyuz? Bana göre müzakere edemiyoruz. Ben 
bunu yeni almışım; neyin müzakeresini yapaca
ğım. neyi kafamda tasarlayacağım, hangi mu
kayeseyi yapacağım ki, şu esbabı mucibeye uy
gun diki personel arasındaki denkliği sağlayaca
ğımı veya ona yaklaşacağım?... 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz, bun
dan evvelki Hükümetin çıkarmış okluğu karar
nameyi bu yeni Hükümet benimsemedi, beğen
medi ve zannediyorum yakında bu şimdiki Hü
kümet yaptığını da beğenmeyecek ve yine de
ğiştirilecek... Az önceki arkadaşımızın söylediği 
gibi, yapılan zaımlar ve fiyatların yükselmesi 
muvacehesindeki hayat şartları standartları bü
yük ölçüde değişiyor. Bu •değişiklik elbet bun
lara intikal edecek. Al el aceleye geliyor; diye
cekler ki, arkadaşlarım, «Siviller bundan bir 
iki ay evvel az veya çok aklılar. Bunlar yeni 
•göstergeye göre para alıyorlar. Asker geride 
mi kalsın?..» Kalmasın; askere geride kalsın 
demiyorum, ama burada da zaten var. Orada 
da, « L. 2 . 1974 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere...» diyor. Bunun mânası : Sivil 
personele ben o tarihte bir zam yaptım, yeni 
'gösterge tablosu ile ilgili olarak yeni maaş ve
riyorum; l)iı da o tarihten itibaren geçerli ol
sun, demektir. Bu hukukîdir, buna kimse hür 
şey diyemez. Yani biz ileride bunu rahatlıkla 
yaptığımızda, doğru yaptığımızda, hatasız yap
tığımızda yine meriyet tarihi, o tanilhe intıikal 
ettirilmek suretiyle aradaki fark asker kişilere 
de rahatlıkla ödenir. 

Kaldı ki, arkadaşımın biri geliyor; «Bugün
kü fiyatlar muvacehesinde bu gösterge rakam
ları azdır, yukarı çıkarılması lâzım geliyor.» 

iliyor. Bir başkası belki de; «Bu göstergeler 
fazladır, sivil sektörde çalışanlara ^övç asker
lerin göstergeleri yüksektir.» der. Ama bunla
rı demek için de mıukayeselıi cetvellerin elimiz
de olması ve ve bu .mukayeseli cetvelleri bizim 
tetkik etmemizi ileride bir daha sil sil, çiiz - boz 
şeklinde yeniden yeniye kanunları yapmama
mız için bize Hükümet ve ko.miisy.onun fırsat 
vermesi çok iyi olur. Bundan evvel Komisyo
nun, 6 ncı madde üzeninde gösterilen hassasi
yeti nazarı itibara alarak geri alması gibi, bu
nu da sayın Hükümet ve Komisyon geri alır da, 
bize birkaç gün içim tetkik etme fırsatı verirse, 
öyle zannediyorum ki, hatadan salim olaraik 
şunu müzakere edip, kanuni ast ir ab ildriz. O za
man da zannediyorum ki, Senato fonksiyonunu 
idaha iyi yapmış olur, efkârı umumiye ve Mec
lis kanadı nezdinde; Senato hakikaten tetkik 
ediyor, açıkları görüyor, yanlışları düzeltiyor, 
'müessese olarak bunların yaptığı hizmet bir 
ağırlık taşır, intibaını vermeye de mecburuz. 

Beni dinlediğiniz içim hepinizi hürmetle se
lâmlıyorum. 

Sağ •olun.. 
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLİCALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 

Bundan önceki Hükümet zamanımla Devlet 
personeline kazı 'kararnamelerle yeni imkânlar 'ta
nındığını hepimiz 'biliyoruz. İşbaşına, gelem Hü
kümet, İm kararnamelerden iki tanesini iptal et
ti, bir 'tanesinin yürürlükte kalmasına olanak 
verdi. 

Yeni Hükümetin ekonomik ve sosyal düşün
cesine uygun olarak, o-'ki Hükümet tarafından 
sevk edilmiş bulunan 9 sayılı Kararname; 1 nci 
derece hani;;. Devlet personellini yeni bir göster
geye tabi tutuyer idi. Elbette ki Hükümet, bu 
Kararnamenin yürürlükte kalmasına karar ve
rirken, takibottiği ve edeceği ekon cm i politikasını 
da gözönünde bulundurmuş, sevil personelin maaş 
ve ücretlerini bir ölçüde dikkatten uzak' tutma
mış idi. Elbette sivil personeli belli ölçülerde 
maaş ve ücretlere taibi t utarken ve göstergeler 
değişirken, -hiç şüphesrz, askerî personeli de bu 
statünün içerisine alması gerekiyordu. 9 numara
lı Kararnameyi, kanun kuvvetinde kararname 
çıkarma yetkisine dayanarak yayınladı; ama 'böy
le bir yetki, askerî personel içüı m eve ut olmadı-
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ğmdan yeni bir kanun tasarısı sevk etmek •duru
mu ile karşı karşıya kaldı. Bugün yapılan, bun
dan farklı bir şey değildir. 

Şimdi 'bazı arkadaşlarımız, adetâ bütün bun
ların tetkik edilmeden dikkate alındığını ve bu 
•tasarıların tetkik edilmeden Meclislere sevk edil
diklerini iddia ederlerken, diğer taraftan yapıl
mış bulunan zamlar karşısında bunların yeni baş
tan gözden geçirilmesi lüzumunu savunuyorlar. 
Aslında bu samimî bir düşünce tarzı değildir. Bu, 
yapıcı bir muhale netin vermesi lâzım gelen ör
neklerden değildir. Bugünkü şartlar karsısında, 
«Sivillere verilmiştir, askerlere de verilsin.» nok
tasından hareket edilmiş değildir. Devlet perso
neli; «Sivil personel, askerî personel» diye bir 
bütün olarak ele alınmış, 'Hükümet yetkisi içeri
sindeki 0 sayılı Kararname ile bu imkân dahili
ne girmiş; ama bir tasarı ile askerî kesimde de 
bu işin düzeltilmesinin sağlanması durumunda 
'kalındığı için, bu kanun tasarısı da 'sevk edil
miştir. Şimdi onun müzakeresini yapıyoruz. 

Diğer taraftan. Hükümetin hiç şüphesiz bu
na parelel olarak emekli rejimi üzerinde de 3Teni 
bir görüş getirmesini canı gönülden temenni ede
riz. 

Şimdi, benden evvel konuşmuş olan Kayseri 
Senatörü arkadaşım, «önceki gösterge rakamla
rı mevcut olmadığı halde, bunları nasıl tetkik 
edelim? Önceki göstergelerin rakamları ve tablo
ları beraber getirilmiş olsa idi, bir mukayese et
me imkânı elde etmiş olabilirdik.» diyor. Bu nok
tadan hareket ettiğiniz zaman; her kanun metni, 
her tadarı ve teklif müzakere edilirken, bir önce, 
o tasarının değiştirmiş olduğu kanunun alâkalı 
çeki maddesini de yeni tasarılarla beraber huzu
runuza getirmek gerekiyor. O zaman, dosyalar 
son derece kabarık ve belki de böyle bir oturumda 
bunların tetkiki İmkân dahiline girmez. Bunla
rın. tetkiki komisyonlarda yapılır; komisyonlar
da eski metinlerle yeni metinler karşılaştırılır, 

eski maddelerle yeni maddeler karşılaştırılır ve 
ondan sonra, müzakereler sonuca bağlanır, yeni 
metinler Meclislere sevk edilir. Böyle bir muka
yeseyi yapmak ihtiyacında bulunan arkadaşları
mızın Komisyon müzakerelerini takip etmelerine 
engel yoktur. Bunun için, kainin yapma prose
dürü bellidir, muayyendir ve o prosedürün bu
gün de dışına çıkılmış değildir. Kaktaki Heyeti 
Umumiyeniz, bunun Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınmasına ve acele müzakere edilmesine oturum 
açıldığı zaman karar vermiştir. 

O itibarla, bu itirazları ben. içtenlikle teklif 
edemiyorum. Kanun tasarısı; batta geç, kalarak: 
sevk edilmiştir, yerindedir, isabetlidir ve önemli 
bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu vasfı ile kabule 
değer bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, kanun ta
sarısının tümü üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul •edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş ve maddele
re geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen 137 
nci maddesiyle düzenlenen gösterge tabloların
da değişiklik yapılması ve ek geçici nıadde ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Sölâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun
la değiştirilen 137 nci maddesi ile düzenlenen 
«Gösterge Tabloları» ilişikte gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — İlişik gösterge taJblosunu oku
tuyorum. 
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Subaylar iein gösterge Tablosu 

Derece Rütbeler 

Ek - Yi sayılı cetvel 

Gösterge 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Alb. Kd. Alb. Gl. ve Ami: 
Yarbay 
Kd. Binbaşı 
Binbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
(Kd. Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 
Ast eğim en 

railer 925 
760 
660 
560 
490 
420 
370 
320 
275 
250 

950 
795 
680 
580 
505 
435 
380 
330 
285 
255 

975 
830 
700 
600 
520 
450 
390 
340 
295 
260 

1000 
865 
720 
620 
535 
465 
400 
350 
305 
265 

900 
740 
640 
550 
480 
410 
360 
315 
270 

935 
760 
660 
565 
495 
420 
370 
325 
275 

780 
680 
580 
510 
430 
380 
335 
280 

800 
700 
595 
525 
440 
390 
345 
285 

720 
610 
540 
450 
400 
355 
290 

Assuibayflıktan subaylığa geçenler için gösterge talblosu 

Assubavlar iein (iösterge Tablosu 

Ek - YII Sayılı Cetvel 

Derece 

3 
4 
5 
6 
7 

Rütbeler 

Kd. Yzb. 
Yzb. 
Kd. Üstgm. 
üstğm. 
Tğm. 

700 
620 
535 
465 
400 

720 
640 
550 
480 
410 

Göst 

740 
660 
565 
495 
420 

erge 

760 
680 
580 
510 
430 

780 
700 
595 
525 
440 

610 
540 
450 

Ek - VIII Savılı Cetvel 

Derece Rütbeler Göstergeler 

4 -
6 -
8 
9 
10 
11 

• 5 

• 7 
Kd. Başçavuş 
Başçavuş 
Kd. Üstçavuş 
Üstçavuş 
Kd. Çavuş 
Çavuş 

490 
370 
320 
275 
250 
225 

505 
380 
330 
285 
255 
230 

520 
390 
340 
295 
260 
235 

560 
420 
350 
305 
265 
240 

580 
435 
360 
315 
270 
245 

600 
450 
370 
325 
275 
250 

620 
465 
3S0 
335 
280 
255 

640 
480 
390 
345 
285 
260 

660 
495 
400 
355 
290 
265 

680 
510 525 540 
410 420 430 
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Uzman Jandarma çavuşl 

Rütbeler 

Uzman Jandarma III. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli II. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma II. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli I. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş 
Uzman Jandarma Çavuş 

Uzman Çavuşlar 

Rütbe 

Uzman Çavuş 125 130 135 
185 190 195 
245 250 255 

Assufoaylar için geçici 

Derece Eski rütbeler 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 

IV. Kad Kd. 
III. Kad. Kd 
II. Kad. Kd. 
I. Kad. Kd. 
Kd. Rçvş. 
Bevs. 
Üçvş. 
Cvs. 

Bçvş. 
. Bevs. 
Bevs. 
Bevs. 

560 
490 
420 
370 
320 
275 
250 
225 

580 
505 
435 
380 
330 
285 
255 
230 

600 
520 
450 
390 
340 
295 
260 
235 
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rı için gösterge tablosu 

Ek - IX Sayıh Cetvel 

Gösteıigeler 

370 
320 
275 
250 
225 
200 
175 

380 
330 
285 
255 
230 
205 
180 

390 
340 
295 
260 
235 
210 
185 

400 
350 
305 
265 
240 
215 
190 

410 
360 
315 
270 
245 
220 
195 

420 
370 
325 
275 
250 
225 
200 

430 
380 
335 
280 
255 
230 
205 

440 
390 
345 
285 
260 
235 
210 

450 
400 
355 
290 
265 
240 
215 

Gösterge Tablosu 

Gösterge 

140 145 150 155 160 165 170 175 180 
200 205 210 215 220 225 230 235 240 
260 

Gösterge Tablosu 

Ek - Geçici Cetvel 

Gösterge 

620 
535 
465 
400 
350 
305 
205 
240 

640 
550 
480 
410 
360 
315 
270 
245 

660 
565 
495 
420 
370 
325 
275 
250 

680 
580 
510 
430 
380 
335 
280 
255 

595 
525 
440 
390 
345 
285 
260 

610 
540 
450 
400 
355 
290 
2€5 
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'BAŞKAN —- Bir önerge var, okiutuyorurn. 
(Saym Cumhuriyet Senatosu Başkanilığına 

926 sayılı Hark Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 1323 sayılı Kanun! ı- değ;5t ;rilen 13 ~ 
rıci maddesiyle düzenlenen cetvellere 331 sıra 
sayılı tasan ile e'Menen 20 ve 25 rakamları ye 
rine 40 ve 50 rakamları 'eklenerek gösterge cet
vellerinin yeniden tanzimini arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, önergenizi açık
layacak misiniz, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarı ile getirilen hükmün bir ihtiyaç
tan doğduğu, gerek Hülkümetlerce, ıgerek yiice 
Heyetinizce kabul edilmiş bulunmaktadır. An
cak, tasarının Meclise te&Mf edildiği tarih ile ta
sarının (görüşüldüğü şu sırada geçen müddet na
zarı itibara alınırsa, Türkiyede dar gelirli vatan
daşın karşı -karşıya bulunduğu gerçek bir sıkın
tı mevcuttur. 

Bu münasebetle, bdraız evvel huzurunuzda 
samimî ve yapıcı bir üslup içerisinde fikrimi be
yan ettim, o fikrimi bir önerge ile huzurunuza 
getirdim. 

Yapılan zamlar nazarı itibara alınarak, yeni 
bir değişiklik mecburiyeti getirilen tasarıda da 
vardır. 1323 sayılı Kanun, iki yıl evvel huzuru
nuzdan geçmiş ve 926 sayılı Kanunun 137 nci 
maddesine ekli taMolar değiştirilmiştir. İki ay 
evvel tanzim edilen bu tablolar bugünkü duru
ma göre değişik şartla ıkarşı karşıya kalmıştır. 

Onun için bir önerge vererek, elinizdeki ta
sarının dördüncü sayfasındaki ek altı ve yedi sa
yılı cetvellerin en son derecelerine; 20 değil, 40 
sayısının ilâve edilmesini diğer dört cetvele de 
eklenen 25 yerine 50 sayısının 'eklenmesini tek
lif ediyorum ve böylece günün1 şartlarına göre, 
hiç olmazsa dar gelirli bu vatandaşlarımıza, bu 
tablolardaki nispetlere göre imkân sağlanaeak 
kişilere şartlar muvacehesinde yeni bir imkân 
sağlayacağınıza inanarak bu önergeyi verdim ; 
kabulünü istnmam ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Önergenizde, «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
len! Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla 
değiştirilen 137 nci maddesiyle düzenlenen cet
vellere, 331 sıra sayılı tasarı ile eklenen 20 ve 
25 rakamları yerine...» diyorsunuz. Haınlgi 20, 
hangi 25 yerine?... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) - Arz edeyim, 
efendim. 

1323 Sayılı Kanunla değiştirilen 137 nci mad
dede ekli tabloda; meselâ, önümüzdeki tasarı
nın birinci tablosunun son derecesi olan onuncu 
derecedeki asteğmenin gösterigesi 225 idi. Şmı-
di getirilen tasarıda 125 ilâve edilerek 250'ye 
yükseltilmiş. Bendeniz de, buna yeniden 20 sayı
sının ilâve edilerek; 250'nin 270'e yükseltilmesi
ni teklif ediyorum; ona göre tablo değiştirilirse 
muvazene bozulmayacaktır efendim. 

BAŞKAN — Peki 'efendim. Sadece buraya 
mı efendim? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim; 
'birinci, iMnci tabloya'% 40, ondan sonrakilerine 
teklifim % 50'dir. 

BAŞKAN — iSayın Ucuızal, önergenizden 
bunlar anlaşılmıyor; önergenizi maksadımıza gö
re tamamlayıcı bir şekilde yazın ve verin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — O halde açık
layayım, efendim; çünkü önerge zabıtlara geç
sin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir dakika 
efendim. 331 sıra sayılı tasan ile eklenen 20 ve 
25 rakamları yerine 40 ve 50 rakamları eklene- ' 
rek igöstenge cetvellerinin yeniden tanzimini 
teklif ediyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergeniz açık değil. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Açıkladım, 

efendim. 
BAŞKAN — Şimdi bir noktayı açıkladınız; 

sadece o (gösterge cetvelinde mi efendim 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Diğerlerine 
de aynı şekilde teklif yapıyorum Saym Başka
nım. N i 

BAŞKAN — Önerıgenûsi lütfen açıklamanıza 
göre tamamlayınız; ben bekleyeyim, efendim. 
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Sayın senatörler, bir öneılge var okutuyo
rum : 

Yüksdv Başkanlığa 
331 sıra sayılı Kanun tasarısının müza'kere-

sinıin bitimine kadar* oturuma devanı edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Gaızdantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — önerige hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

önengeyi oylarınıza asnz ediyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Görüşülmekte olan 
Kanun tasarısının .görüşülmesi bitinceye kadar 
birleşime devam olunacaktır. 

(Sayın Ömer Ucuızal, kürsüden yaptığı açıkla
maya igöre, önergesini yeniden kaleme almıştır. 
Bu yeni önergeyi de okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
önergeme ek: 
331 sayılı tasarının! ek VI sayılı cetvelinin 

10 ncu derecesindeki 250 rakkamma diğer dere
celere aksetmek üzere 25 rakkamının, ek VIJ 

.cetvele ve ek VIII, tek IX, sayılı cetvellerin 
400, 225 ve 175 odan rakkamları ile uzman çavuş 
gösterge tablosu ve assubaylar için geçici gös
terge tablolarında, keza şimdiki haline 25 rak-
kamlarının eklenerek, tabloların derecelerinde 
de bu artışların nazara alınmasını arz ve tek'1!* 
ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Sayın Uouzal'm ilk önergesini 
okultaraiştum; açıklama yaptılar, dinlediniz. 

İlk önergelerine ek olarak verdikleri öner
geyi de okuttum; yüce Senato kapsamına mut-
ftali olmuş bulunuyor. 

îlükümjelt adına Bakanlık temsilcisinden bu 
önergeye katılıp, katılmadıklarını lütfen bildir
melerini rica ediyorum. 

M L L Î SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM KIDEMLİ 
ALBxlY MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katı
lamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan katılıp, katılma
dıklarını bildirmelerini rica ediyoruz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI DO&AN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bu 
önergeyi, Devlet memurları ile askerî Personel 

arasında Senatoca bir ahenk buluntoaisinâ dair 
umumi havaya aykırı bulunduğu ve keza veri
len rakkamlarla derece ve kademeleri bir ahenk 
içerisinde hesapilayıcı mahiyette ve nitelikte 
bulunmaması dolayısıyle kalbul etmjemize im
kân görmüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına Ba
kanlık temsilcisinin ve Komisyon adına Komis
yon Başkanının önergeye 'katılmadıklarım ifa
de ettiklerini dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Önerge dikkaite alınmanıış'tır efendim. 

Okunan 1 nci maddeyi, bu maddede sözü 
edilen ve okunan gösterge talblolarıyle birlikte 
oylarınıza 'arz ediyorum: Kalbul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. 1 nci madde okunan cetvel ve 
ta'blolarıyle birlikte kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 1323 sayılı Kanunla değiştiri

len 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiş
tir. 

Ek Geçici Madde 22. — Assubaylıktan su
baylığa geçenlerden 1 . 2 . 1974 tarihinde 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 45 nci maddesindeki kademe terfi şart
larını haiz olup da ek VII sayılı Cetveldeki gös
terge tablosunun 3 ncü kademesinde bir yıldan 
fazla beklemiş olanlar, bu kanunla ihdas edilen 
bir üsit kademeye geçirilirler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Okunan 2 nci mıdde\ i 
loylarmıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanun 1 .2 . 1974 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. 3 ncü madde aynen kabul ediılmişjtir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 

İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 4 nöü madde üzerinde saz is'te-

yen saym üye?.. Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza 
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arz' ediyorum. Kabul edenler., Kabul etme
yenler. 4 noü madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye .. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 

yaram. Kabul edenler.. 'Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. Ayrıca açık oylama yaptıracağını. 
Küreler dolaştırılsın. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENE L KUHULA SUNUŞLARI (Devaım) 

7. — Sayın üyelerden {bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/428) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade 
ederseniz oy toplama sırasında zamandan yarar
lanarak bazı işlemlerimizi bitirmek istiyorum. 

Bir tezkere var, okutuyorum. 
Gendi Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında [gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı 
Başkanlık Divanının 4 . 3. 1974 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
Baykaıl hastalığına binaen 4 . 2 . 197i tarihin
den itibaren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Edirne üyesi Mehmet 
Nafiz Ergendi hastalığına binaen 23 . 1 . 1974 
tarihinden itibaren 42 ıgün. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarınızla 
sunacağım. Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Be
kir Sıtkı Baykal'm 4 . 2 . 1974 tarihinden itiba
ren 20 gün süre ile hastalığına binaen izinli sa-
yılmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Mehmet 
Nafiz Ergeneli'nin 23 . 1 . 1974 tarihinden iti
baren 42 gün hastalığına binaen izinli sayılma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Komisonarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Sa'at henüz 19.00'e gelmediği 
için; Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyo
nuna bir üye Seçilme gerekiyor. Bu arada o 
işlemi de yapaibiliriz. tkd aday vardı; Sami 
Turan Kayseri, Lütfü Doğan Erzurum. 

Sami Turan şimdi okutacağım Önerge ile 
adaylıktan va:zgeçımiştir. 

Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonu adaylığından fera

gat ettiğmiıi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kayseri 
iSami Turan 

Ogr~ 
BAŞKAN — Aday tek olduğu için Cumhu

riyet Senatosu Erzurum Üyesi Lütfi Doğan'm 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda 
boş bulunan üyeliğe seçilmesi için aşarî oylarını
za başvuruyorum. Kabul edenler... Etm'eyen-
ler... Lütfi Doğan, sözü edilen Komisyona üye 
seçilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grubu Başkanından gelen bir 
tezikere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26 . 2 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 18G8 sayılı yazdan karşılığı. 
Cumhuriyet Senatosu Divan Üyeliğine se

çilen Sayın Vahap Güvenç'tein boşalan Cum
huriyet Senatosu Hesaplanın İnceleme Komis
yonuna Sayın Cihat Alp an; Sosyal İşler Komis
yonuna da Sayın Halil Tunç aday olarak gös
terilmişlerdir. 

Arz ederim. 
Nihat Erim 

Cumhuriyet Senatosu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

•Grubu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Hesap
lar ıını İnceletme Komisyonunda boş bulunan üye
liğe Sayın Cihat Alpan Aday gösterilmiştir, 
(tek adaydır, seçilimediğini kaibul edip etmedi
ğinizi işarî oylarınıza arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Cihat 
Alpan Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce
leme Komisyonunda boş bulunan üyeliğe secil-
ımiştir. 

Sayın Haldi Tunç Sosyal İşler Komisyonuma 
aday gösterilmektedir. Sayın Halil Tunç tek 

— 683 — 
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•adaydır, bu nedenle seçilmesini •işarı oylarını- j 
za arz edeceğini. 

Seçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 

V — GÖRÜŞÜLEN 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri I 
Personel Kanununun- 1323 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 137 nci maddesiyle düzenlenen göster
ge tablolarında değişiklik yapılması ve ek geçi
ci madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/48; C. Senatosu : 1/242) 
(S. Sayısı : 331) 

BAŞKAN — 331 Sıra Sayılı kanun tasarı
sına oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. Sayım dökümü yapıla
caktır. 

926 sayılı TÜık Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen ' 
137 nci maddesiyle düzenlemen gösterge tablo-

• • • — q ı 

Sayın Halil Tunç Sosyal İşler Komisyonunda 
boş bulunan üyeliğe seçitaâşlerdiir. 

İŞLER (Devası) 

larında değişiklik yapılması ve fek -geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 98 sayın üye katılmıştır, 97 fcaibul, 
1 ret oyu kullanıldığı anlaşılmıştır, tasarı ka
nunlaşmıştır. Silâhlı Kuvvetlerimize, Milleti
mize ve memleketimize hayırlı olmasını dile
rim. 

Saat 19.00'u bulmuştur, saat 19.00'dan son
ra da tasarı üzerimdeki görüşmeler bitinceye-
kadar görüşmeye devam olunması için önerge 
verilmiş ve kabul edilmişse de, saat 19.00'da ta
sarı kanunlaşmıştır. 

12 Mart 1974 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapaımıa saati : 19.00 

- » « • 
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926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen 137 nci 
maddesiyle düzenlenen gösterge tablalarında değişiklik yapılması ve ek geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu (S. Sayısı : 331) 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 8-i 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağa^h-
oğhı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanosiu 

Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Li'ttfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANK 
Abbas CMâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ayhan Peker 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Caııpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçııoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mtarteseoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şerike t Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil. Altay 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
CJhat Alpan 
özer Derbil 

685 — 
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(Reddeden) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem. Acımer 
Sami Küçük 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Sera f ettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 

BİTLİS 
Kanıran. İnan 

BOLU 
Turgut Yasar Gül ez 
Alâedclin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıeoğlu 

İSPARTA 
3. lust a fa G üle ü g il 

İSTANBUL 
M. Ttjkin Arıburun 
(Başkan) 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Pşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Şovdan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
AH Alkaıı 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tuna kan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmet oğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret B aylı an 

ORDU 
Selâhatiin Acar 
Btlkir Sıtllvi Baykal 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİNOP 
Nâzını 1 nebevi i 

SİVAS 
Nurettin Ertürlt 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lııtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Mekn 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
S ela lı a 11 in B ab ür o ğlıı 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Yahap* Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naiıı Talû 
Halil Tunç 
Bahrive üeok 

[Ani; üyelikler] 

Ankara. 
Tünce] i 

Yekûn. 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 3 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçüm. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

'GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi: 27.9.1972) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesıi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

8. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı: 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 /106; C. Senatosu : 2 /70) 

(No* : M. MecÜM S. Sayteı : 9) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 3 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 379 

CUMHUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mülât MeclilsiMn 28 . 2 . 1974 tarihi 47 noi Birleşiminde öncelikle görüşülerek laçılk oyla 
İkabul «dilen, 648 sayılı İSiyasî Partiler Kanununa biır madde ve faür gıeçicâ. muadele eHennjjesıine 
dair kanun, teklifi, dosyası Hıe birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 14 . 2 . 1974 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale ed>lmiş ve Genel Ku
rulun 27, 28 . 2 . 1974 tarihli 46 ve 47 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 9) 

Bütçe ve Plân Komisyonu rlaporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 3 . 1974 

Esas No. : 153 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 28 . 2 . 1974 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek aç.rk oyla ka
bul edilen, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa b ir madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
(kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 4 . 3 . 1974 tarihli ve 379 sayılı yazılan ile öumhu-
ıriyet ISenatosu Başkanlığına gönderilmekle, Kam isyonuımuz 5 Mart 1974 tarihli Birleşiminde Dev
let Balkanı Sayın ismail Halkkı Birler ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tet-
'kik ve müzakere edildi. 

I. - Teklif, 648 sayılı iSiyasî Partiler Kanununa., Silyasî Partilere gerekli malî yardımı ger-
ç)ekleştirme!k aımacı ile 'bir madde ve bir geçici ma dde eklenmesini öngörmektedir. 

Bilindiği gibi Anayasa Malhkemesi, 648 sayılı 'Siyasî Partiler Kanununun değişik 74 ncü mad
desini ; partiler arasında 'adaletsiz ayırım yaptı ğı, yardım parasından benimsenen kıstasların ger-
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çe&sMiği, Hazinece verilecek paraların ancak kurumsa," amaçlarla harcanması gerekirken söz 
konusu yasacla bu paraların harcamış biçim ve y erlerinin gösterilmemiş olması gerekçesiyle 
Anayasaya aykırı bulmuş ve 18, 19 Şubat 1969 tar ihl i ve esas 1968/26; karar 1969/14 sayulı Ka
rarı ile iptal etmiştilr. 

Anayasa Mahkemesinin bu iptali karşısında «Siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları» >olan si-
yası partilere yardım konusuna yeni bir şekil ve rnıek durumu ortaya çıkmıştır. Hazinece yapıla
cak yardımların genel çizgileriyle Anayasada be lirtilmesi kuralı benimsenmiş ve Anayasamızın 
56 ncı maddesine; «ıSon milletvekili geneli seçim terinde mutebıer oy sayısının en az yüzde 5'ini alan 
v'eya bu seçimlerde Millet Meclisinde grup teşkil, edecek sayıda milletvekilliği kazanımuş bulunan 
siyasî partilere, Devletçe yapılacak yardım 'kamımla düzeni enir.» fıkrası eklenmiş ancak, bugüne 
(kadar çeşitli nedenlerle Siyasî Partiler Kanunun da işbu fıkranın uygulanmasını gerçekleştirecek 
düzenleme yapılamamış ve partiler malî zorluklar içinde kalmışlardır. 

Teklifin kanunlaşmasıyle siyasî partilerimiz, malî zorlukları düşünmeden Anayasamızın ru
huna uygun hizmet yapabilme olanağına kavuşmuş olacaklardır. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan teklif, Anayasamızın bir gereği olarak kabul edilmiş ve 
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. — Bütçe Yükü : 
Teklifin kanunlaşması halinde : 
1974 malî yılı genel bütçesine getireceği yük, 1973 malî yılı itibariyle, 1973 yılı genel bütçe 

giderleri «;(B) cetveli» toplamının beşhhıde biri tutarında yaklaşık olarak 11 milyon 500 bin 
TL.'dır. 

Teklifin Komisyonumuzda görüşmelere konu kılındığı 5 Mart 1974 tarihinde 1974 mali yılı 
genel bütçe kanunu henüz konulamamış bulunduğundan 1974 malî yılı genel bütçe kanunu hazır
landığında işbu malî yıl itibariyle yüklenecek miktar aynı yöntemle saptanacaktır. 

III. — Millet Meclisi Metninin 1, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi metninin 2 nci maddesine esas Geçici Madde 6 Komisyonumuzda geniş tartış
malara konu kılınmış ve Millet Meclisince kabul olunan metni uygulamaya açıklık getirmek ga
yesi ile ve gerek uygulamanın, gerek düzenlemenin 14 Ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçim
lere katılan siyasî partileri de kapsadığını belirgin bir şekilde ortaya koyabilmek ve anılan siyasî 
partilere Anayasamızın öngördüğü bu yardımın yapılacağını açık bir dille ifade etmek üzere işbu 
geçici madde yeniden kaleme alınmıştır. 

IV. —• Teklifin bir Anayasa gereği olduğunu gözeten Komisyonumuz Genel Kurul'd a öncelikle 
görüşülmesini de karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, 

Başkan 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
Söz hakkım saklı. 

Selâlıaddin Bdbüroğlu 
Konya 

Fakih Özlen 

Başkanvekili 
Rize 

Talât Doğan 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü 
Sivas 

Kâzım Kangal 
Toplantıya katılamadı. 

Kars 
Muzaffer Samiloğlu 

Kâtip 
Yozgat 

Süleyman E. Ergin 

Trabzon 
A. Şakir Ağanoğlu 

Toplantıya katılamadı. 

Mardin Muş 
M. Ali Arikan böz hakkım mahfuzdur. 

İsmail İlhan 
Uşak Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur. Yeli Uyar 
M. Faik Atayurt 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğlu 

Toplantıya katılamadı. 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 330) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa ~bir madde 
ve bir Geçici Madde Eklenmesine dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa 74 ncü madde olarak aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

Madde 74. — Son milletvekili genel seçimle
rine katılan ve Türkiye itibariyle toplam geçer
li oy sayısının en az % 5'ini alan veya bu seçim
lerde Millet Meclisinde grup kuracak sayıda 
Milletvekilliği kazanmış bulunan siyasî partilere 
her yıl Haızinece ödenmek üzere, o yılkı genel 
bütçe gelirleri «(B) cetveli» toplamının beşbin-
de biri oranında ödenek malî yıl bütçesine ko
nur. 

Bu ödenek; yukarıki fıkra gereğince Devlet
çe yardım yapılacak olan siyasî partiler ara
sında, o siyasî partinin son Milletvekili ge
nel seçimlerinde Türkiye itibariyle almış oldu
ğu geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak 
aldıkları geçerli oylar oranına göre bölüştü
rülerek her yıl ödenir. 

Bu ödemelerin, o yılki genel bütçe kanu
nunun yürürlüğe girmesini takip eden on gün 
içinde tamamlanması zorunludur. 

Bu yardım, sadece parti ihtiyaçları ve par
ti çalışmalarında kullanılır. 

MADDE 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununa aşağıdaki 6 ncı geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1973 yılı Devlet yar
dımı 1974 Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe 
girmesini takibe den on gün içinde ödenir. 648 
sayılı Kanuna, bu Kanunun 1 nci maddesi ile 
getirilen 74 ncü madde hükmü 1973 malî yılı 
Hazine Yardımı için de uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 hd 
maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

Madde 74. — Millet Meclisli metninin 74 ncü 
maddesi aynen kalbul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa aşağıdaki 6 ncı geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1973 yılı Devlet yar
dımı, 1974 Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe 
girmesini takilbeden on gün iç'inde ödenir. 

648 sayılı Kanuna,, bu kanunun 1 nci madde
si ile getirilen 74 ncü madde hükmü, 14 Ekim 
1973 Genel Seçimleri neticeleri esas alınarak 1973 
yılı Devlet yardımı için de uygulanır. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddeci aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (ı9. ISayısı : 330) 





Toplantı: 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

926 sayılı Tüı̂ k Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı 
Kanunla değiştirilen 137 nci maddesiyle düzenlenen gösterge tab
lolarında değişiklik yapılması ve ek geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

1/48; C. Senatosu : 1/242) 

(Not : M. MeolM S. Sayısı : 10) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 3 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 293 

CUMHURİYET .SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MeclsMn 28 . 2 . 1974 foaırüMii 47 nci Birfeiminde öncelikte 'göriişülenek açık oyla ka-
ıbul «dlilen, 926 ısayııh Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla degiştiıri-
len 137 noi mıaıdldeısiyle düzenlenen gösterge fcatblolarmlda ideğisjkiik yapılması ve teik geçici nıaidde 
eklenmesi toaikkmda Ikanun tasarısı, dosyası ile "birlikte (sunulmuştur. 

föaygıtaımla. 
Kemal Güven 

Millet; (Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 28 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş -ve Genel Ku
mlun 27, 28 . 2 . 1974 tarihli 46 ve 47 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabıd edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 10). 

Bütçe ye Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 3 . 1974 

Esas No. : 154 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinim 28 Şubat 1974 tarihli 47 nci Birleşimimde öncelikle görüşülerek açık oyla ka
bul edilen, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kamununum 1323 sayılı Kanunla değiştiri
len 137 nci maddesiyle düzenlenen g'österge tablalarımda değişiklik yapılması ve ek geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığımın 4 Mart 1974 tarihli ve 293 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 5 Mart 1974 ta
rihli Birleşiminde Devlet B:akamı İsmail Hakkı Birler, Millî Savunma ve M^aliye bakanlıkları 
temsilcileri hazır bulundukları lıalde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasarı, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiş
tirilen 137 ııci maddesiyle düzenlenen gösterge tablolarında, değişiklik yapılmasını öngörmek
tedir. 

'Bilindiği .gibi, Devlet Memurları Kanunundaki ekli gösterge tablosu, 19 Ocak 1974 tarih, ve 
14773 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan 9 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değiştiril
miştir. 

Bu değişikliğin doğal sonucu olarak da iki personel kanunu arasında denkliği sağlamak ba
kımından Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli gösterge tablolarının düzenlenmesi zo
runluluğu 'ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle Silâhlı Kuvvetlerimizin özlük hakkımdaki eksikliği gidermek amacı ile hazırla
nan bu kanun tasarısı, kamu personelinin aylıklarındaki birlik ve beraberlik gereğimin kaçınıl
maz sonucu kahul edilerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kaıbul 
•edilmiştir. 

III - Komisyonumuz, 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurlarının gösterge 
tablosunun yürürlüğe girmesi sebebiyle Silâhlı Kuvvetler personelinin de gösterge tablosunun 
'biran evvel yürürlüğe konulmasını sağlamak amacı ile tasarının. Genel Kurulda öncelikle görüşül
mesini de karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

A". E. Ergin 

Kars 
M. Şâmil oğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Bize 

T. Boğan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Baburoğlu 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Muş 
Söz hakkım mahfuzdur 

î. îllıan 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. Atayurt 

Sözcü 
Sivas 

K. Kangal 
Toplantıda bulunamadı 

İçel 
L. Bilgen 

Konya 
F. Özlen 

Tabiî Üye 
Söz halikım saklı 

S. Karaman 

Yozgat 
V. Uyar 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 331) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen 137 nci 
maddesiyle düzenlenen gösterge tablolarında de
ğişiklik yapılması ve ek geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun
la değiştirilen 137 nci maddesi ile düzenlenen 
«Gösterge Tabloları» ilişikte gösterildiği şekülde 
de ğiştirilmiıştir. 

MADDE 2. — 1323 sayılı Kanunla değişti
rilen 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde ek
lenmiştir. 

<EK GEÇİCİ MADDE 22. — Astsubaylıktan 
'suibaylığa geçenlerden 1 . 2 . 1974 'tarihinde 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 45 nci maddesindeki kademe terfi şartları
nı haiz olup da ek VII sayılı Cetveldeki gös
terge taiblosunun 3 ncü kademesinde bir yıldan 
fazla beklemiş olanlar, bu kanunla ihdas edi
len bir üst kademeye geçirilirler. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
hinde yürürlüğe girer. 

2 . 1974 tari-

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye balkanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen 137 nci 
maddesiyle düzenlenen gösterge tablolarında de
ğişiklik yapılması ve ek geçici madde eklenmesi 

hakkmda kanun tasarısı 

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

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

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Millet Meclisi 
metninin ek geçici madde 22 aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

METNE BAĞLI CETVELLER 

Millet Meclisi metnine bağlı olup gösterge 
tablolarını ihtiva eden cetveller Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 331) 
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Derece 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

iSubaylar için gösterge Tablosu 

Ek - VI Sayılı Cetvel 
Rütbe1 er Göstergeler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Alb. Kd. Alb. Gl. 
Yarbay 
Kd. Binbaşı 
Binbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

ve Amiraller 925 
760 
660 
560 
490 
420 
370 
320 
275 
250 

950 
795 
680 
580 
505 
435 
380 
330 
285 
255 

975 
830 
700 
600 
520 
450 
390 
340 
295 
260 

1000 
865 
720 
620 
535 
465 
400 
350 
305 
265 

900 
740 
640 
550 
480 
410 
360 
315 
270 

935 
760 
660 
565 
495 
420 
370 
325 
275 

780 
680 
580 
510 
430 
380 
335 
280 

800 
700 
595 
525 
440 
390 
345 
285 

720 
610 
540 
450 
400 
355 
290 

Derece Rütbeler 

Astsubaylıktan subaylığa geçenler için gösterge tablosu 

Ek - VII Sayılı Cetvel 
Gösterge 

o o 
4 
5 
6 
7 

Kd. Yzb. 
Yzb. 
Kd. Üstğm. 
Üstğm. 
Tğm. 

700 
620 
535 
465 
400 

720 
640 
550 
480 
410 

740 
660 
565 
495 
420 

760 
680 
580 
510 
430 

780 
700 
595 
525 
440 

610 
540 
450 

Astsubaylar için Grösterge Tablosu 

Ek - VIII Sayılı Cetvel 
Derece 

4 - 5 
6 - 7 
8 
9 
10 
11 

Rütbeler 

Kd. Başçavuş 
Başçavuş 
Kd. Üstçavuş 
üst Çavuş 
Kd. Çavuş 
Çavuş 

490 
370 
320 
275 
250 
225 

505 
380 
330 
285 
255 
230 

520 
390 
340 
295 
260 
235 

Göstergeler 

560 580 600 620 
420 435 
350 360 
305 315 
265 270 
240 245 

450 
370 
325 
275 
250 

465 
380 
335 
280 
255 

640 
480 
390 
345 
285 
260 

660 
495 
400 
355 
290 
265 

680 
510 
410 

525 
420 

540 
430 
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Usman Jandarma çavuşları için gösterge tablosu 

Rütbeler 

Uzman Jandarma III . Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli II. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma H. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli I. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş 
Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş 
Uzman Jandarma Çavuş 

Ek - IX Sayılı Cetvel 
Göstergeler 

370 380 390 400 410 420 430 440 450 
320 330 340 350 360 370 380 390 400 
275 285 295 305 315 325 335 345 355 
250 255 260 265 270 275 280 285 290 
225 230 235 240 245 250 255 260 265 
200 205 210 215 220 225 230 235 240 
175 180 185 190 195 200 205 210 215 

Rütbe 

Uzman Çavuşlar Gösterge Tablosu 

Göstergeler 

Uzman Cavus 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 
245 250 255 260 

Astsubaylar için geçici Gösterge Tablosu 

Derece 

4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 

Ek - Geçici Cetvel 
Eski rütbeler 

IV. Kad. Kd. Bçvş. 
III. Kad. Kd. Bevs. 
IE. Kad. Kd. Bçvş. 
I. Kad. Kd. Bçvş. 
Kd. Bçvş. 
Bçvş. 
Ücvs. 
Çvş. 

560 
490 
420 
370 
320 
275 
250 
225 

580 
505 
435 
380 
330 
285 
255 
230 

600 
520 
450 
390 
340 
295 
260 
235 

•marta 

Göstergeler 

620 640 660 
535 
4G5 
400 
350 
305 
265 
240 

550 
480 
410 
360 
315 
270 
245 

565 
495 
420 
370 
325 
275 
250 

680 
580 
510 
430 
380 
335 
280 
255 

- — 

595 
525 
440 
390 
345 
285 
260 

610 
540 
450 
400 
355 
290 
265 
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