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1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelik-
baş'ın, Orta - Doğu Üniversitesindeki son olay
lara dair gündem dışı demeci. 22:23 

2. — Görev ile yurt dışına giden Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Seîâhattin Kılıç'a, 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menleşe'nin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/997) 23 

3. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Ösaî'a, 
Çalışma Bakanı Şevket Kazan'm vekillik etme
sinin uygun görü'müş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/996) 

4. — Görev ile yurt dışına giden Orman 
Bakanı Turhan Kapanh'ya, Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyrcz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/995) 
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5. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiPe, Devlet Ba
kanı Scyfi Öztürk'ün vekillik efrnes&nn uygun 
görülmüş o'duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/994) 23 

6. — Bursa Üyesi Şeref Kayalar'a 20 gün1 

izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/998) 23:24 
7. — T. C. Adalet Bakanlığı ile A. B. D. 

Adalet Bakanlığı arasında, 8 Temmuz 1976 
fei-ihmde Vaşingion'da «Lockheed Uçak Şirke
ti ile Mc Donneî Daugias Sirkeli konularına 
ilişkin olarak adaletin yerine getirilmesinde kar
şılıklı yardım usulleri hakkındaki anlaşma» ya 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/998) 24:26 

S. — 11 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameye müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne 
yapılan alamaya dair kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığımın, Komisyonun çalışma sü
resinin 8 . 2 . 1977 tarihinden itibaren 2 ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi (3/992, 10/12) 26:27 

9. — Masan Localarına dair kurulan Araş
tırma KciîS-syonu Başkanlığının, komisyonun 
çaî'şma süresinin 10 . 2 . 1977 tarihinden iti
baren 2 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/991,10/7) 27 
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Sayfa 
10. — 1975 yılı kömür üreami, dağıtımı, 

müracsat ve dağıtım tarihleri hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun çalışma süresinin 5 . 2 . 1977 tari
hinden itibaren 2 ay daha uzatılmalarına dair 
tezkeresi. (3/993, 10/30) 27:28 

11. — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı 
zararlar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının Komisyonun görev bölümü
ne dair tezkeresi. (3/990, 10/46) 28 

12. — Çocuk mahkemeleri kurulması hak
kında kurulan Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonun görev bölümüne dair tez
keresi. (3/989, 10/38) 28 

13. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygula
ma belgeleri hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev bö
lümlerine dair tezkeresi. (3/987, 10/45) 28 

14. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, ge
lirler kontrolörlerinin yaptıkları Vergi inceleme
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/65) 28:29 

15. — Adana Üyesi Hayri Öner'in, Adana 
iline bağlı bazı ilçe köylerindeki Y.S.E. ve Ba-
ymdıriık hizmetlerine dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/66) 29:30 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 30 
1. — 1970 saydı 1976 yılı Bütçe Kanunıma 

bsğh (A) işaretli cetvelin Milli Savunma Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/530; C. Senatosu : 1/455) 
(S. Sayısı : 668) 30:32,94:96 

2. — 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanu
nun 5 . 6 - . Î975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla 

Sayfa 
değişik 1 nci maddesinin değişlirümesi ve bu 
Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
BüCçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 2/772; C. Senatosu : 2/114) (S. Sayısı : 
669) 32:84,97:98,99-:iaO,101:102,103:lO4, 

105:106,107:108 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 85 
A) Yazılı sorular ve cevapları 85 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Adana - Maraş -
Hatay - İçel - Gaziantep illerinin taşkınlardan 
korunması ve sulanması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kıhç'm yazdı 
cevebı. (7/620) 85:88 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Bahriye Üçok'ıın, lise ikinci 
sınıflar için 1976 yılında Diyanet İşleri Başkanı 
ve iki arkadaşı tarafından hazırlanmış olan 
din bilgisi kitabına dair soru önergesi ve MiMî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazdı cevabı. 
(7/652) 88:89 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 28 Kasım 
1976 terihli bazı gazetelerde çıkan bir habere 
dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/661) 89:91 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ili ve ilçeleri
ne yszdan itibaren bugüne kadar gönderilmiş 
oüan odun, kok ve linyit kömürü miktarına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Selâhattin Kıhç'm yazdı cevabı. (7/680) 91:93 

ifiBa*1 4" 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda; 
Yapılan yoklamalar sonucunda çoğunluğun bu

lunmadığı saptandığından; 

24 . 2 . 1977 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.38'de son verildi. 

Başkanl Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü.; 
Ergim Ertem Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgahi Demirkol 

SORULAR 

Yazdı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-

ğan'ın, din görevlileri kadrolarına dair yazılı 
soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/698) 

Raporlar 
1. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli ceivelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/530; 
C. Senatosu : 1/455) (S. Sayısı : 668) (Dağılma tari
hi : 22 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

2. — 22 Ocak 1952 tarih ve 1 sayılı Kanunun 
5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Aîa-
lay'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile İran Hükümeti ara
sında 6 Haziran 1975 tarihinde imzalanan ekonomik, 
teknik işbirliği anlaşmasına dair yazın soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/699) 

1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 ge

çici madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyon

ları raporları. (M. Meclisi : 2/772; C. Senatosu : 

2/114) (S. Sayısı : 669) (Dağıtma tarihi : 24.2.1977) 

(GÜNDEME) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

-». •m>o<g— •+-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Ergim Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhur'oaşkaninca S. Ü.), Abdülgani Deınirkol (Urfa) 

IASKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun ncu Birleşimini açıyorum. 

II!. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayara üyeler, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. —• Cumhurbaşkanınca S. U. Fethi Çelikbaş'm, I 
Ortadoğu Üniversitesindeki son olaylara dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir gündem dışı konuşma talebi 
vardır, arz ediyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ortadoğu Üniversitesindeki son olaylar üzerinde 

gündem dm söz rica ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygdar sunarım. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi ÇcÜkbaş 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bir hususu arz et
mek isliyorum. 

Gündemimizde 17 tane kanun tasarısı ve teklifi 
vardı.'-. Gayet kısa olarak konuşmanızı rica ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üye'eri; 

Parlamenterlerin ödenekleriyle alâkalı kanun tek
lifinin Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
misyonuîîda ve büâhara Bütçe Komisyonunda varı
lan neticesinden sonrad'r ki, huzurunuza çıkmak ce
saretini kendimde gördüm; çünkü bu İki koru! da 
sağduyunun hâkim olduğu esaslar göze çarpacak şe
kilde meydana gelebilmiştir ve umumî efkârın dik
katinden kaçmamıştır. 

Kanaatim odur ki; muhterem Senatonuz dilediği 
takdirde, Türkiye'nin, içinde bulunduğu çıkmazdan 
çıkabilme imkânları ortaya çıkacaktır. Bu vesile ile 
söz akhm, yoksa konuşmayacaktım. 

Ortadoğu Üniversitesi hususî bir kanunla kurul
muş bir üniversitedir. Anayasa, bunun kuruluşunu 

dikkate alarak, hususî kanunlarla kurulmuş üniversi
teler hakkındaki hükümleri saklı tutmuştur. Anayasa
mızda bu madde var. 

Mütevelli heyeti değiştiren ve vazifesine son ve
ren Millî Birlik zamanında çıkmış bir kanun var; 43 
sayılı Kanun. Ona göre de bir mütevelli heyet kuru
luyor ve mütevelli heyet kanunun kendisine (andığı 
yetkiye dayanarak bir rektör seçiyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Rektörün seçiminden sonra bu üniversitede vazi

fe alan profesörlerin bir kısmının davranışı, kanun
larla bağdaşır bir davranış değildir. Filhakika, Türk 
Ceza Kanunumu! 236 ncı maddesi, «Memur veya 
işçi niteliği taşımayan kamu hizmet! görevlilerinden 
üç veya daha fazla kimse, aklıkları karar gereğince 
kanunun hükümlerine aykırı olarak memuriyetlerini 
terk eder veya vazifelerine gelmezlerse, şu cezalara 
çarptırılır» diyor. 

Biz, Ceza Hukukunda bunu okurken Hocamrz 
merhum Baha Kantar, «Memurlar toplu hakle iş bı
rakamazlar, bu mümkün değildir, bu cezayı mucip
tir» derdi. Aradrnı, baktım kanunda aynı hüküm mu
hafaza edilmiş. 

Bu rektörün tayininden soma bazı görevliler vazi
fesini bu akıyor, istifa ediyor. Muhterem arkadaşlar; 
memuriyette istifa, ancak ilgili merciin tasdiki ile te
kemmül eder, politika gibi değildir. Vazifeyi bırakı
yor. gitmiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Eğer Türkiye'de biz kanun hâkimiyetini Parla

mento üyeleri olarak ayakta tutmayacak olursak, ya
rın hiç kimse kanunlara riayetkar olarak davranma-
yacakür, bu, usul haline gelecektir ve Türkiye'nin 

— 22 
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çektîği sıkıntı bu noktadan gedmektedir. Bu itibarla 
ben, ilgili mercilerin, Türkiye nıevzcatı dahilinde va
zifesini yapmayan muhtar da olsa, özel bir kanunla 
da kurulsa, üniversite görevlilerinin, profesörlerin, 
doçentlerin, asistanların vazifeye davet edilmeleri ve 
vazifeyi yapmadıkları takdirde kanunî müeyyidelere 
tabi tutulması hususunda ilgilileri vazifeye davet edi
yorum. 

Bunu, Muhterem Heyetinizin de tasvip edeceği 
kanaatindeyim. Çünkü, muhterem heyetiniz de benim 
ksdar kanunların hâkimiyetini isteyen ve Bakanlar 
Kurulunun da kanunları tatbik etmek vazifesiyle mü
kellef olduğunu bilen kişilersiniz. 

Sırf bunu belirtmek için söz aldım. Türk Ceza 
Hukuku, maalesef hukuk fakülteleri dışında hiç bir 
yerde okutulmadığı için, alabildiğine Ceza Kanunu
nun hükümlerine aykırı davranışlar sorumlu .memur
lardan gelebilmekte ve bu memurlar hiç bir takibata 
tabi olmamaktadır. Bütün sıkıntı buradan neşet et
mektedir. 

Teşekkür ederim, (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç a, Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşenin \ekillik etmesinin uygun' 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/997) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyorum. 
Başkanlığın sunuşları vardır, sırasryle işleme ta

bi tutuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakam Salâhattin Kıîıç'ın dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine arz 
o'unui'. 

3. — Görev ile yurt dış ma giden Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Ba
kanı Şevket Kazanın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/996) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakam Prof. Korkut ÖzaTuı dönüşü
ne kadar; Gıda - Tarım ve Havancıhk Bakanlığına, 
Çalışma Bakanı Şevket Kazan'ın vekiîîik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görüîsnüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına giden Orman Bakanı 

Turhan Kapanlı'ya, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/995) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Orman Bakam Tur
han Kapanlı'mn dönüşüne kadar; Orman Bakan
lığına, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş okluğunu arz ederim. 

Fahrî S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Sey-
fi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/994) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'm dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın tekîifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. . 

6. —' Bursa Üyesi Şeref Kayalara 20 gün izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/998) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, bil
gilerinize arz ediyoruz. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kaya-

lar'ın hastalığına binaen 28.1.1977 tarihinden itiba-

— 23 — 
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ren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 2.2,1977 ta
rihti toplantısında kararlaştırılmıştır. 
• Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Sayın Şeref Kayaların hastalığına binaen 28.1.1977 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 
hususunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — T. C. Adalet Bakanlığı ile A. B. D. Adalet 
Bakanlığı arasında, 8 Temmuz 1976 tarihinde Va-
şingtond'a «Lockheed Uçak Şirketi ile Mc. Donnel 
Dougles Şirketi Konularına İlişkin Olarak Adaletin 
Yerine Getirilmesinde Karşılıklı Yardım Usulleri 
Hakkında Anlaşma» ya dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/998) 

BAŞKAN — Bîr Başbakanlık tezkeresi vardır 
bilgilerinize sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
T. C. Adalet Bakanlığı ile ABD Adalet Bakanlığı 

arasında 8 Temmuz 1976 tarihinde Waşhington'da 
«Lockheed Uçak Şirketi ile MC Donnel Douglas Şir
keti konularına ilişkin olarak Adaletin yerine getiril
mesinde karşılıklı yardım usulleri hakkında anlaş
ma» imzalanmıştır. 

Bu anlaşma ile güdülen amaç, Lockheed Uçak 
Şirketi ve Mc Donnel Douglas Şirketi ile bu şirketle
rin kontrolü altında bulunan şirketlerin veya bu şir
ketlere bağlı şirketlerin Türkiye'de satış faaliyetlerine 
ilişkin kanun dışı olduğu ileri sürülen fiilleri konusun
da Türkiye ve ABD.'nin birbirlerinin ülkesindeki ad
lî kovuşturma makamlarına yapacakları karşılıklı yar
dım konusunda belirli usuller vazetmektir. 

Anlaşmanın metni, Resmî Gazetenin 17 Temmuz 
1976 tarihli ve 15649 sayılı nüshasında yer alan 
7/12207 sayılı Kararnameye ek olarak yayınlanmış
tır. Anılan Kararname, Anlaşmanın imza tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanmasını ön
görmektedir. 

31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Cumhuriyet Sena
tosunun bilgisine sunulmak üzere, adı geçen Anlaş
manın örnekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Başbakanlığa 
İlgi: 1 2 . 1 . 1977 tarihli ve. J 65-9/01193 sayılı 

yazıları. 
1. Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Doug

las Şirketi konularına ilişkin olarak Adaletin yerine 
getirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hakkında An
laşmanın onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi 17 Temmuz 1976 tarihli ve 15649 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 244 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca, söz 
konusu Anlaşmanın Resmî Gazetede yayınlanmasın
dan başlayarak iki ay içinde bir Başbakanlık yazısı
na ekli olarak Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su Başkanlıklarına gönderilmesi gerekmektedir. Keza, 
aynı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrası gere
ğince Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin bil
gisine sunulacak oîan Antlaşmaların bu Meclislerin 
Başkanhklarına sunma yazılarını hazırlamak görevi 
Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir. 

2. Söz konusu sunma yazısı, Antlaşmanın Mec
lis Başkanlıklarına gönderilmesi safhasına gelindiği 
andan itibaren, tatbikatta Antlaşmanın kapsam itiba
riyle yetkili mercii oîan Bakanlık veya kuruluşun is
temi üzerine D;şiş!eri Bakanlığınca hazırlanmaktadır. 
İlgi yazılarına ekli Adalet Bakanlığı yazısı, bu yolda 
bir istem olarak değerlendirilmiş olup, başkaca bir 
gecikmeye mahal vermemek üzere gereğine tevessül 
olunmuş ve gerekli yazılar eklice sunulmuştur. 

3. Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Lockheed Uçak Şirketi ve Mc. Donnel Douglas 
Şirketi Konularına İlişkin Olarak Adalet Yerine Ge
tirilmesinde Karşılıklı Yardım Usulleri Hakkında An
laşma. 

Türk Adalet Bakanlığı ve Birleşik Devletler Ada
let Bakanlığı (bundan sonra «Taraflar» olarak anıla
caktır). Lockheed Uçak Şirketi ve Mc. Donnel Doug
las Şirketiyle bu Şirketlerin kontrolü altında bulunan 
şirketlerin veya bu şirketlere bağlı şirketlerin Türki
ye'de satış faaliyetlerine ilişkin kanun dışı olduğu öne 
sürülen fiilleri konusunda birbirlerinin ülkesindeki 
adlî kovuşturma makamlarına yapacakları karşılıklı 
yardım konusunda aşağıda belirtilen usulleri tayin 
ederler : 

1. Taraflar arasındaki her türlü yardım taleple
ri diplomatik yollardan yapılır. 

2. Taraflar, talep üzerine Lockheed Uçak Şirke
ti ve Mc. Donnel Douglas Şirketiyle bu Şirketlerin 
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kontrolü altında bulunan şirketlerin veya bu şirket
lere bağlı şirketlerin Türkiye'de satış faaliyetlerine 
ilişkin kanun dışı okluğu ileri sürülen fiilleri konu
sunda beyanlar, yeminli ifadeler, belgeler, işlem ka
yıtları, yazışmalar ve diğer maddî sübut vasıtaları gi
bi olayla ilgili ve maddî bilgileri birbirlerine vermek 
için mümkün olan her türlü çabayı harcarlar. 

3. Bu belgeler, münhasıran, talep eden ülkenin 
adlî kovuşturma ile sorumlu makamlarınca yapılan 
soruşturma ve bunu takip edecek ve bundan sonra 
«yargılama» olarak anılacak olan, hukukî, cezaî ve 
idarî yargılama maksadayle kullanılır. 

4. 5 nci madde hükmü müstesna olmak kaydıyle, 
bu usullere uygun olarak taraflarca verilen her türlü 
bilgi ve taraflar arasında bu bilgilere ve söz konusu 
usullerin uygulanmasına ilişkin bütün haberleşmeler 
her iki tarafça gizli tutulur ve üçüncü tarafa veya ta
rafların adlî kovuşturma ile sorumlu olmayan resmî 
makamlarına açıklanmaz. Adlî kovuşturma ile sorum
lu diğer makamlara açıklama yapılması, bu makam
ların burada belirtilen şartları kabul etmelerine bağ
lıdır. Başka türlü mutabık kalınmadığı takdirde, yü
rürlükteki iç hukuka uygun olarak meydana gele
bilecek bir değişiklik, talep eden devleti veya onun 
bir makamını, burada belirtilen şartları yerine getire
meyecek durumda bırakacak olursa, talep eden devlet 
kendisine sağlanan bütün maddî sübut vasıtalarını 
talep edilen devlete süratle geri verir. 

Gizliliğe riayetsizlik halinde, diğer taraf bu usul
ler uyarınca yapılan işbirliğine devam etmeyebilir. 

5. Bu usuller uyarınca verilen bilgiler, taiep eden 
devlette bu ülkenin adlî kovuşturma ile sorumlu bir 
makamının taraf olacağı müteakip yargılama safha
larında serbestçe kullanılabilir ve taraflar, anılan yar
gılamalarda kullanılmak gayesiyle, talep eden devlet
te mevcut delil ikame kurallarına göre geçerli ola
cak şekilde, tasdik ve tevsik işlemleri ve delillerin ge
çerliliğinin esasını sağlamak için gerekebilecek diğer 
yardımlar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınır
lı bulunmamak üzere, bilgi vermek hususunda elle
rinden gelen her türlü çabayı harcarlar. 

6. Taraflar, bu usullere uyularak verilen herhan
gi bir bilginin, 5 nci maddenin anlamı çerçevesinde, 
kullanılmasından önce bir ön ihbarda bulunurlar. 

7. Taraflar, yekdiğerinin ülkesinde yapılabilecek 
yargılamalar ile ilgili olarak, birbirlerinin yargı mer
cilerince talep edilen istinabe işlemlerinin gereğinin 
süratle yerine getirilmesine yardımcı olmak için elle
rinden gelen her türlü çabayı harcarlar. 
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8. Talep eden bir devlete yapılacak yardımın, 
herhangi bir kimsenin, talep edilen devletin makam
larınca talep edilen devlette kovuşturmadan muaf tu
tulması sonucunu doğurabilmek gibi hususları kapsa
mına alması istenemez. 

9. Talep edilen devlet tarafından yapılacak bütün 
işlemler, bu devletin iç hukukunun koyduğu bütün sı
nırlamalara tabi olacaktır. Bir yardım talebinin yerine 
getirilmesi, talep edilen devlette devam etmekte olan 
bir soruşturma veya yargılamaya müdahale teşkil edi
yorsa, bu talebin yerine getirilmesi ertelenebilir veya 
reddedilebilir. 

10. Burada belirtilen hiç bir husus, tarafların bu 
usullerden bağımsız olarak elde ettikleri bilgileri her
hangi bir amaç için kullanmalarını kısıtlamaz. 

11. Bu usullere uygun olarak tarafların yapa
cakları karşılıklı yardım, sadece birbirlerinin adlî ko
vuşturma ile sorumlu makamlarının istifadesi amacına 
matuf olup, üçüncü bir tarafın istifadesi veya Türkiye 
veya Birleşik Devletlerin hukukî mevzuatına göre delil
lerin geçerliliğini etkileme niyet veya amacım taşı
maz. 

12. Bu anlaşma, Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin iç hukuklarının öngördükleri şekilde 
yürürlüğe girer. 

13. Bu anlaşma bir yıl süre ile yürürlükte kalır. 
İş bu anlaşma, Türkçe ve İngilizce olarak iki nüsha 

halinde ve her iki nüshası da aynı derecede geçerli 
olmak üzere Washington D. C. de 8 Temmuz 1976 ta
rihinde yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti A. B. D. 
Adalet Bakanlığı adına Adalet Bakanlığı adına 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
bu konuda Millet Meclîsinde dağıtım yapıldığı halde 
Senatoda dağıtım yapılmamıştır ve değerli senatör ar
kadaşlarımın bu anlaşmadan ancak şimdi okundukta 
bilgileri olmuştur. Bu bakımdan usule uyulmamıştır, 
bir. 

İkincisi; 244 sayılı Yasanın 2 nci maddesinin 2 
nci fıkrasına göre, iki ay içinde Meclîslerin bilgisi
ne sunulması lâzım gelen bu gibi anlaşmalar; 8 Tem
muzda Anlaşma yapıldığı halde, Başbakanlıktan Mec
lise gelişi 26 . 1 . 1977'dir. Burada iki husus göze 
çarpıyor. 

1. Hükümet, yasalara riayet etmemek suretiyle 
yasaları ve Anayasayı ihlâl etmiştir. Cumhuriyet Se-
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nntosu Başkanı da Hükümetin bu yasaları ihlâline 
göz yummaktadır. 

D:ğer bir yandan, Parlamento üyelerine, bastırıp 
dağıtmadığı için de, bir nevi oldu -. biîtiye getirip; 
Hükümetin bu oldu - bitti şeklindeki isteğine Senato 
Başkanı alet olmaktadır. Bunun dikkate akıtmasını 
ve Senato Başkanını göreve çağırdığımızı ifade et
mek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, bu, «Sunuşlar» kıs
mında bilgiye sunulmuştur. Başkanlık Divanının, Hü
kümetin oldu - bittiye geîidriğine uygun bir hareketi 
sureti katiyede bahis mevzuu olamaz. Nitekim, bura
da okunarak bilginize sunulmuş olan bu husus, ta
rafınızdan şu anda öğrenilmiş oluyor. 

244 sayılı Yasa, sadece Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanına bu yasanın Genel Kurula intikalini 
emretmektedir. Hükümetten geç gelmiş olması keyfi-
yetine gelince; şu anda bilginize sunulmuş olduğuna 
göre, denetim müesseseleri açıktır; bunu Hükümetten 
istediğiniz tarzda sorabilirsiniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O halde bu 
konuşmamız, bu dileğim, bunun sorumlularının bura
ya gelip Parlamentoya, Yüce Senatoya izahat ver
mesi ve bu gecikmelerin sebeplerini açıklaması isteği
ne matuftur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Müddeti dışında, müddetinin zaman aşımı içinde 

gelmiş olması, bizim bu dosyayı Başbakanlığa iade 
etmek mecburiyetini Başkanlık Divanına vermemek
tedir. Burada Hükümet bu konuşmayı dinlemiştir, ge
reken cevabı icap ederse verir. İcap ederse gelecek 
birleşimlerde gereken denetim teşebbüslerinde bulu
nursunuz, Başkanlık Divanı olarak bunu kaale alırız. 
Bu husus Yüce Senatonun bilgilerine sunulmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sunuş
lardan önce söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sunulmasına imkân ol
mayan bir konudur. İzin verirseniz bu hususta fikir
lerimi açıklayacağım. 

Sözü edilen anlaşma 244 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesindeki İktisadî ve malî sorun getirmeyen, bu 
sebeple Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bilgisine sunulmayan bir ko
nudur. Yanlış getirilmiştir, doğrudan doğruya bir yasa 
onaylanması şeklinde getirmesi gerekirken, Hükümet 
maksatlı ve amaçlı olarak böyle bir şekilde getirmiş
tir. Esasen, müddeti geçmiş bir şekilde getirmiştir. 
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Bu bakımdan sunulması mümkün olmayan bir ko
nudur, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ataîay, biz sunmuş 
bulunuyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istedim sunulma
dan evvel. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
ran. Sunuşlarda söz verme diye bir usulümüz yok 
efendim. 

Şimdi, biz sunduğumuz.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sunuşu mümkün ol

mayan bîr konudur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sun
muş olduğumuz husus, usule aykırı ise, Başkanlık Di
vanını da denetim müessesesiyle denetleyebilirsiniz. 
Hükümetin zaman aşımına uğrayarak buraya getirmiş 
olduğu, ayan - beyan tarihi ile ortadadır. Sunulmaz 
dîye ifade etmiş olduğunuz hususu, şu anda muttali 
olduğunuz bu bilgiler çerçevesi içinde istediğiniz tarz
da hükümete sual sormak, araştırma istemek suretiyle 
ifa edebilirsiniz. Lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Hü
kümet amaçlı olarak bir konuyu getirecek, «Sunuştur» 
diye bilgiye sunacaksınız, bir hukukî niteliği alacak; 
ondan sonra, «Denetim yoluna gidin» demek, hukukî 
bir vaziyet değildir. 

Siz daha sunuş olarak okuduğunuz sırada, Sayın 
Çelebi okuduğu sırada ben söz rica ettim. Maksat şu 
idi; sunuş olarak Genel Kurula bunu takdim ede
mezsiniz dîye ifade için söz istedim vermediniz. 

BAŞKAN — Diğer sunuşlara devam ediyoruz 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Olmaz ki Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir yanlışlık varsa bu 
yanlışlığı düzeltmek her zaman için İçtüzük hüküm
leri çerçevesinde mümkündür. Müsaade buyurursa
nız, sunulmuş olan bu hususta yasalara aykırı bir 
durum var ise, Başkanlığın tutumunda İçtüzüğe aykırı 
bir durum var ise, bunu her zaman sormak imkâ
nına sahipsin âz. Lütfen izin verirseniz gündemin.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, hangi 
denetim yolu şimdiye kadar Meclislerde işlemiş?. Çe
teye karşı denetim yolu olmaz. (A. P. sıralarından «Al
lah Allah» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Devam ediyoruz: 
8. — 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 

müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata-
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maya dair kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı-
tun, Komisyonun çalışma suresinin 8 . 2 . 1.977 tari
hinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/992, 10112) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 6 . 1976 

tarihli 74 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 
TRT hakkında Araştırma Komisyonunun görev sü
resi 8 Şubat 1977 Sah günü sona erdiğinden; 8 Şu!)at 
1977 tarihinden başlamak üzere iki ay müddetle ça
lışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Suphi Gürsoytrak 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Saym üyeler, bu tezkere TRT hak
kında Araştırma Komisyonunun görev süresini 8 Şu
bat 1977 tarihinden başlamak üzere iki ay müddetle 
çalışma süresinin uzatılmasını istemektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Mason Localarına dair kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresi
nin 10 . 2 . 1977 tarihinden itibaren 2 ay daha uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/991, 10/7) 

BAŞKAN — Bir araştırma komisyonunun süre 
uzatımına dair tezkeresi vardır, okutuyorum efendim, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.1.1976 

tarihli 27 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
«Mason Locaları» hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonunun görev süresi 10 . 2 . 1977 tarihinde sona 
erdiğinden 10! Şubat 1977 gününden başlamak üzere 
2 ay müdetle çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hikmet Aslanoğlu 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz istiyo
rum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Özgüneş, buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saym Baş

kan, değerli senatörler; 
Evvelâ şu noktayı açıkça belirteyim kî, ben mason 

değilim. Hayatımın hiç bir safhasında da mason ol
madım, mason olmaya da niyetim yok. Sadece, be
nim mensup olduğum grup, Mason Localarını Araştır
ma Komisyonuna» beni üye gösterdiği için, belki bazı 
arkadaşlar kabul etmediği için, ben şahsen nedir aslı 
diye bu Komisyona girdim. 

j Komisyon, kurulduğu günden beri bugüne katlar 
hiç çıshşanıadı. Sebep: Komisyon, Hükümete bir yazı 
yazdı, dedi ki; «Mason Locaları hakkında kurulan Ko
misyon, işin aslım araştıracaktır, ağır ithamlar var
da-, Millî Emniyette, İçişleri Bakanlığında masonluk 

I hakkında gizli - açık ne kadar bilgi varsa gönderin». 
Bugüne kadar Başbakanlık, aradan geçen 6 aydan da
ha fazla zamana rağmen, bu yazıya cevap vermemiş 
durumda. Benim bildiğime göre, 6 ilâ 9 defa Komis
yon Başkanlığı bu yazıyı tekit ettiği hâlde, Başba-

I kanlık buna cevap vermemekte ısrar etmektedir. 

Arkadaşlarım; 
Benim, masonluk hakkında da bir bilgim yok. 

Ancak, bu kürsüden masonlar ağır bir şekilde itham 
I edilmiştir. Şu halde, ya masonlar bu ağır ithamın al-
I tından kurtulmalıdır yahutta eğer hu ithamlar varsa, 
I ortaya çıkmalıdır. Bunu devam ettirmek; bir derneği 
I bu ağır ithamların altında tutmaya devam ettirmek 
i Meclis için yakışır bir hareket değildir. Eğer, cidden 

bu iddialar doğru ise, bu takdirde de, bu derneği ya
şatmak doğru değil. 

I Şu halde, Başbakanlık, Komisyon Başkanlığının 
j yazdığı yazıya ya cevap vermelidir, «Bende bilgi var». 
I demelidir yahutta «Bilgi yok» demelidir; ama mutlaka 

cevaplandırılmahdır, bu sonuçlanmalıdır. Eğer, Meclis 
bu tahkikatı yapamayacaksa, kanaatimce bu işten vaz
geçmelidir. 

I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüneş. 

Tezkerede Mason Locaları hakkında Araştırma 
yapan Komisyona 10 Şubat 1977 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere iki ay daha süre verilmesi isten
mektedir, 

Bu hususa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresi-

I nin 5 . 2 . 1977 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıl-
I malarına dair tezkeresi. (3/993, 10/30) 
1 B̂ * ŞKAN — Yine bir araştırma komisyonu süre

sinin uzatılmasına dair tezkere vardır okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.1.1976 
j tadiıM 27 nci Birleşiminde kurulması kabul edileı 
I «1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve da-
I ğıtım tarihleri» hakkında Araştırma Komisyonunun 
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görev süresi 5 Şubat 1977 günü sona erdiğinden 
5 . 2 . 1977 tarihinden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkan vekili 
Hikmet Savaş 

BAŞKAN — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri hakkında araştırma 
yapan Komisyon, görev süresinin 5 Şubat 1977 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay daha uza
tılması istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı za
rarlar hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev bölümüne dair tezke
resi. (3/990, 10/46) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
bir önerisi var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 Ha
ziran 1976 tarihli 82 nci Birleşiminde kurulması ka
bul edilen «PTT Genel Müdürlüğünün Uğratıldığı 
Zararlar Konusunda Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu» 25 Ocak 1977 tarihinde toplanarak Baş
kanlık Divanı seçimini yapmıştır. Aşağıda isimleri 
yazılı üyeler, isimlerinin karşılarında yazılı Başkan
lık Divanı üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

Refet Rendeei 

Refet Rendeei : Başkan 
Hilmi Nalbantoğlu : Sözcü 
Fevzi Özer : Kâtip 
BAŞKAN — Bilgileirnize sunulur efendim. 

12. — Çocuk mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/989, 10/38) 

BAŞKAN — Yine bir Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının görev bölümüne dair tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Temmuz 

1976 tarihli 85 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Çocuk Mahkemeleri Kurulması Hakkında Araştır

ma Komisyonu, 1 Şubal 1977 tarihli Birleşiminde Baş
kanlık Divanı seçimini yapmıştır. Aşağsda isimleri ya
zılı üyeler, karşılarında yazılı görevlere seçilmişler
dir. 

Saygıyle arz olunur. 
Komisyon Başkanı 
Atıf Benderlioğlu 

Atıf Benderlioğlu : Başkan 
Uğur Alacakapîan : Sözcü 
Sami Turan : Kâtip 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

13. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 -• 
1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgeleri 
hakkında kurulan Araştırına Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev bölümlerine dair tezkeresi. 
(3/987, 10/45) 

BAŞKAN — Yine bir Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının görev bölümüne dair tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 . 6 .1976 tarihli 82 nci Birleşimde Cumhuri

yet Senatosu Genel Kurulunca kurulması kabul edi
len «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ve 1976 
yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgelerine dair 
Senato Araştırma Komisyonu» 25 . 1 . 1977 tarihli 
toplantısında Başkanlık Divanı seçimini yapmış ve se
çim sonucunda; 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. Sayın Özer Derbil Baş
kanlığa, 

Tabiî Üye Sayın Kâmil Karavelioğîu Sözcülüğe, 
Erzurum Senatörü Sayın Hilmi Nalbantoğlu Kâ

tipliğe, 
Seçilmişlerdir. 
Gereğinin yapılması için Yüksek Başkanlığa say

gıyle sunulur. 
Komisyon Başkam 

Özer Derbil 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulur. 

14. — Malatya Üyesi Hamdı Özerin, gelirler kont
rolörlerinin yaptıkları vergi incelemelerine dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/65) 

BAŞKAN — Malatya Üyesi Sayın Hamdı Özer' 
in bir Cumhuriyet Senatosu Araştırması isteyen öner
gesi var, bilgilerinize sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1976 Haziran ayında 20 adet gelirler kontrolörü 

Ankara Grup Başkanlığında fazla görülerek başka 
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yerlere atanmışlardır, Bunlardan 8 tanesi hu kasıtlı 
atamaları protesto ederek meslekten ayrılmak /orun
da kalmışlardır. 

Bu kontrolörlerin görevinin % 90'ı vergi ince
lemesidir. Türkiye'de vergi incelemesi oranı % 3 
olduğu halde, Ankara - İstanbul ve İzmir'de bu 
oran °/0 l 'dir. 

Bu dürüst memurlar Ankara'daki zengin mükel
leflerin gelirlerini incelemede hiç bir çıkar ve zorla
maya teslim olmadan görevlerini namuslu olarak 
yapmış ve adaletle vergi salmışlardır. 

Bu incelemeden telâşa kapılan zengin firmalar, 
kendilerine inceleme sırası gelmeden bu kontrolör
leri dağıttırmak için Maliye Bakanlığına etki yap
mışlar ve bunları dağıttırmışlardır. Sonradan ihdas 
edilen Samsun ve Adana Grup Başkanlıklarında gö
rev alanların çoğu aynı ilin yerlisi olup kendileri ya 
da en yakınları zengin vergi mükellefleridir. Bunların 
kendi memleketlerinde turne yapmaları bile yönet
melikle yasaklanmış olduğu halde, daimi görev al
malarına müsaade edilmiştir. 

Tüm bu kasıtlı tasarrufların amacı, devlet eliyle 
belirli kişileri zenginleştirerek, bunları bir patron hü
kümetin militanları haline getirmektir. 

Bunu sağlamak için, Bakanlıkça verilen kesin 
emre göre, gelirler kontrolörlerinin herbiri ayda en-
az (5) vergi incelemesi yapıp raporunu merkeze gön
derecektir. Zengin bir firmanın veya zengin bir mü
kellefin vergi incelemesi ancak iki veya üç ayda bit
mektedir. Böyle olunca zenginler kenara itilerek, 
gelirleri 30 bin liradan aşağı olan mükelleflerin ya
kasına yapışan görevliler ayda 5 inceleme raporunu 
göndermek suretiyle sorumluîukian kurtulma yoluma 
zorlanmışlardır. Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir 
de vergi incelemesi % 1 olduğu halde, Samsun ve 
Adana'da % 28'e yükselmiştir. Bunlar da köylü ve 
küçük esnafları kapsamına almaktadır. 

Sonuç; Gelirler kontrolörlerinin heıbirinden ay
da 5 inceleme raporu gönderilmesi emrediîdiği için, 
az gelirli vergi mükelleflerinin vergi incelemesi ko

layca yapılarak raporlar gönderilmekte; zengin firma
ların ve zengin mükelleflerin vergi incelemesi uzun 
süreceği için kontroldan uzak tutularak kendilerine 
dokunulmaz bir imtiyaz tanınmaktadır. Böylece Ana
yasanın 12 ve 61 nci maddelerine aykırı bu uygula
ma hakkında Anayasanın 88 ve C. Senatosu İç tü
züğünün 133 ncü maddeleri gereğince araştırma ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
15. — Adana Üyesi Hayri Öner'in, Adana iline. 

bağlı bazı ilçe köylerindeki Y.S.E. ve Bayındırlık 
hizmetlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/66) 

BAŞKAN — Adana Üyesi Sayın Hayri Öner'in 
bir araştırma isteyen önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İktidar bir toplumsal ilişki türüdür. Demokra

silerde iktidar kadrosunun yolunu Anayasa çizer. 
Yani kadro iktidara bazı siyasî manevralarla da 
gelse hizmet bakımından toplumla ilişkisini tarafsız 
olarak sürdürmek zorundadır. Bu ilke Anayasaların 
geçerliliği prensibini direkt etkiler. Tersine bir akta
dır, iktidar olurken kullandığı yöntemleri uygulama
sında sürdürüyorsa o zaman Anayasanın geçerliliği 
ilkesi tartışılır duruma gelmiştir. Böyle dönemler 
demokrasiyi kabul etmiş toplumlarda sarsıntı dö
nemleridir. Türkiye'de 1960 İhtilâli ve 1971 muhtı
rası dönemleri iktidarların bu tür uygulamalarının 
sonucudur. 

Parçalı MC İktidarı kurulduğundan bu yana ikti
dara gelirken herkesçe bilinen yöntemini uygulama
sında da sürdürmektedir. Bakanlıkların iç bünyelerin
de ve hizmetlerinde partizan görüntünün nedeni bu
dur. 

YSE ve Bayındırlık hizmetlerinde partizanlık, 
hiç bir zaman rastlanmayan bir çizgiye erişmiştir. 

Köy yollarının yapım ve onarımındaki partizan
lık kışın yolların kapandığı dönemlerde de en acı 
örneklerini vermektedir. 1976 yılı kış aylarında Tür
kiye çapında İktidar partilerine oy vermeyen köyler 
çoğunlukla kış boyu köylerinde kapalı kalmış, yol
lan yerel partizanların etki alanına aldığı ekipler ta
rafından özellikle açılmamıştır. 

Adana ili köy yolları bakımından kar yağışından 
2/6 oranında etkilenen bir ildir. Kar yağışından % 
100 etkilenen tek ilçesi Tufanbeyli ilçesidir. Bundan 
sonra sırayla Saimbeyli, Feke, Pozantı ilçeleri köy
lerinin büyük bir kısmı kışın kar yağışından etkilenir. 
ve yolları kapanır. Bunlar Adana'nın küçük ilçeleri
dir. 1976 yılına kadar kış aylarında YSE ve Bayın
dırlık ekipleri işbirliği yaparak sızlanmaya fazla 
yer vermeyecek ölçüde köy yollarım açıyorlardı. 
1976 kışında köy yolları kapanınca Karayolları Ba-
kımevlerlndeki dozer ve greyder gibi araçlar yöl aç
ma girişiminde bulunmadılar. YSE Bölge veya İl 
Müdürlüğünce gönderilen araçlar ekip halinde Cep
he yanlısı militanların emrine girdi, Cumhuriyet 
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Haîk Partisine oy veren köylerin özellikle yolları aç
tırılmadı. Bu köyler kış boyu kar altında yolları ka
palı mahsur kaldılar. Örneğin Tufanbeyti'nin Han-
yeri, Avci, Akçal, Fatmakuyu ve Kırazhyurt kesi
mindeki köyler üç ay bu durumda beklediler. 

Tüm girişimlerimize rağmen 1977 kış aylarının 
şu günlerinde yukarıda anılan yöre köylerinin kar 
yağışı nedeniyle yine yolları kapanmış ve mahsur 
kalmış durumdadırlar. Kışın hüküm sürdüğü yurdun 
diğer yörelerinden gelen haberler, Adana'daki uygu
lamanın aynı ölçüde diğer yerlerde de sürdürüldüğü
nü belirtmektedir. Herkesçe bilinen bu tutum ve dav
ranış basma intikâl etmiş, baskı çekilmez bir duruma 
gelmiştir. Buna rağmen parçalı MC İktidarı sorum

luları hâlâ eski uygulamada devanı etmekte ve Cum
huriyet Halk Partisine oy veren köylerin yoîlarmm 
açılmamasına devam edilmektedir. Bu uygulama, 
açıktan açsğa yanlı ve Anayasa! düzene ters düşen 
bir uygulamadır. Anayasayı çiğnemenin tipik bir ör
neğidir. 1976 yılı YSE köy hizmetleri gözden geçi
rildikten aynı uygulamanın yapım kesiminde de sür
dürüldüğü açıkça görülmektedir Bu bakımdan anı
lan konularda bir Senato Araştırması açılması için 
gereğini saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN 

Adana 
Hayri Öner 

Gereği yapılacaktır efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/530; C. Senatosu : 1/455) (S. Sayısı : 668) (1) 

BAŞKAN — Gündemdeki kanun teklif ve tasa
rılarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergeler vardır. Veriliş sırasına göre takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlan

ması silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi ama
cı ile Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tiplerine 7 milyar 200 milyon lira ek ödenek veril
mesini öngören kanun tasarısının önemi ve mahiyeti 
nedeni ile gündemdeki diğer işlere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakam 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada mı 
efendim?.. 

Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. Burada. Lüt
fen yerlerini alsınlar efendim. 

668 Sıra Sayılı kanun tasarısının öncelikle görü
şülmesini isteyen önergenin lehinde, aleyhinde ko
nuşmak isteyen üye?.. Yok. 

(1) 668 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu yüksek tasvibi
nize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı ile ilgili Komisyon raporunun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Raporun okunmasını kabul edenler.. Okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde grupları adına ve şahıs
ları adma söz isteyen üye var mı efendim?.. Söz iste
yen üye yok. 

Tümü üzerindeki müzakereler bu suretle bitmiş 
oluyor. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmlşür. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşa
retli Cetvelde Değişiklikler Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 

Madde 1. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin MIHI Savunma Bakanlığı ve Başba
kanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine toplanı olarak 7 202 350 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — İ nci madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?... Yok. 
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Cetveli okutuyorum efendim. 
(I) SAYILI CETVEL 

(A) 
Millî Savunma Bakanlığı 

Program Eklenen 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç 
ve gereçlerinin yenileştiril
mesi 7 200 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyu
nuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık 
101 Genel yönetim ve destek 

hizmetleri 1 450 000 
BAŞKAN — Bölümü oyu
nuza sunuyorum : Kabul 
edenler.., Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakaulıklararası işbirliğini 
sağlamak ve Hükümetin ge
nel siyasetini izlemek 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyu
nuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, okunan (1) sayılı cetvel ile birlik
te yüksek tasvibinize sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmınsn ilişik (2) 
saydı cetvelde yazılı tertipleri arasında 4 950 000 li
ralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?.. Yok. 

2 nci maddeye bağlı (2) saydı cetveli okutuyo
rum : 
Program Düşülen 

Dışişleri Bakanlığı 
(2) SAYILI CETVEL 

(A) 
101 Genel yönetim ve destek hiz^ 

metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyunu
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 950 000 

Dışişleri Bakanlığı 
Program Eklenen 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 950 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunu
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, okunan (2) sayılı cetvel ile birlik
te tasvibinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

K^bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oya sunulacaktır; hayırlı olsun efen
dim. Küreler sıralar arasında dolaştırılsm, lütfen. 

2. — 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 
5.6. 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve hu Kanuna 1 geçici 
madde eklenmesine dair kanım teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhur/yet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (M. Meclisi: 2/772; C. Senatom: 2/114) 
(S. Sayısı : 669) (1) 

BAŞKAN — 669 sıra sayılı teklifin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda önerge var; bilgile
rinize sunuyorum : 

Yüksek Başkanhğa 
22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 5.6.1975 

tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifine dair Anayasa ve Ada
let ile Bütçe ve Plan Komisyonları raporları ve bu 
raporlara esas metinler basılmış ve sayın üyelere da
ğıtılmış bulunulmaktadır. 

Teklifin, Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınmasını 
ve Gündemdeki bütün işlere öncelik tanınmak sure
tiyle zamanla kayıth hüviyeti gözetilerek ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Teklif üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Sayın üyeler; 
Bu teklifin «Gelen Kâğıtlar» dan, İçtüzüğümüzün 

70 nci maddesi gereğince Gündeme alınması hususu
nu yüksek tasvibinize sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, gündeme alın
mıştır. 

Komisyon ve Hükümet buradalar mı efendim?... 
Komisyon?.., Burada. 
Hükümet?... 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Burada. 

(1) 669 S. Sayılı bavnayazt tutanağın sonuna ek
lidir. 

I BAŞKAN — Hükümet, burada. 
{ Yerlerini alsınlar efendim, lütfen. 

Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini isteyen önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak 
isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. 

669 Sıra Sayılı teklifin gündemdeki bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu tasvibinize 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Hükü
metin ne işi var orada?... İdare Amiri olacak orada; 
bir yanlışlık olacak herhalde?.. 

BAŞKAN — Aynı kanun teklifinin ivedilikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — İdare 
Amiri oturacak efendim. (A. P. sıralarından «İdare 
Amiri), sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
elendim, bir dakika. 

Sayın üyeler; 
Sayın üyeler tarafından İdare Amirinin de Ko

misyonun yanında yer alması arzu edilmektedir. Sa
yın İdare Amiri Sakıp Hatunoğlu yerini almıştır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — İdare 
Amitinin oturması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, anlaşıldı efendim. 
İkâzınız üzerine gereken... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Yani 

Hükümete lüzum var mı? Sayın Karaca'nın işi varsa 
beklemesinler. 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyin. Hükümet, 
her zaman burada bulunabilir efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Hükü
metin ilişkisi yok binada; vazifesi yok efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Meclis Başkanları yü
rütür. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Resmî 
ilişkisi yok efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Yorulmaz... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ama, 

karışmayın diyorsunuz; o zamanda ben böyle söyle
dim. 

I BAŞKAN — Hazine ile ilgili bir konu olduğu için 
I Hükümetin bulunmasında bir mahzur... 
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CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bu iş 
görevi değil. 

BALKAN — Rica ederim efendim, Hükümet, her 
zaman Genel Kurulu izlemekle esasen görevlidir. Hü
kümetin burada bulunmayışı zaman zaman şikâyet 
konusu yapılmaktadır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bu iş 
ile görevli değil. 

BAŞKAN — Rica ederim, devam ediyoruz efen
dim. 

Kanun teklifi ile ilgili Komisyon raporunun oku
nup, okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Raporun okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde grupları ve şahısları adına 
söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Sayın Nihat Erim, buyurun efendim. 
Sayın Erim, bir dakikanızı istirham edeceğim efen

dim; beüki konuşmanızla ilgili olabilir diye. Bir öner
ge geldi; çok özür dilerim. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Gelen Kâğıtların ikinci sırasında yer alan yasa 

Önerisinin gündeme alınmasını ve görüşmelerin «Ana
yasa ve Adalet Komisyonu» nun metni üzerinde ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ifekkâri Niğde 
Naci Cidal Abdullah Emre İleri 

Adana Amasya 
Mehmet Nuri Âdemoğlu Macit Zeren 

BAŞKAN — Sayın Erim, ben bu öneriyi işleme 
alıyorum. Kürsüde bekleyerek yorulmayınız efendim. 

Sayın üyeler, ba önerge için önerge sahiplerinden 
konuşmak isleyen var mı efendim?.. Yok. 

Önergenin lehinde konuşmak isieyen?.. Yok. 
Önergenin aleyhinde konuşmak isteyen?.. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Be konuşmak isliyo

rum efendim. '' 
BAKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
İçtüzüğümüzde bu konuda açık bir hüküm bulun

mamakla beraber, bir kanun teklif ve tasarısı Cum
huriyet Senatosunun hangi komisyonunda en sonra 
görüşülmüş ise, o komisyon raporu görüşmelere esas 
o'malctadır ve bu hal, Cumhuriyet Senatosunun Ge
nel Kurulunda gelenek haline gelmiş denilecek kadar 
çek sayıda uygulanmış bulunmakladır. 
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Öneride, Anayasa ve Adalet Komisyonu metininin 
görüşmelere esas tutulması için haklı sayılabilecek 
hiç bir gerekçe yoktur. Bu kanun teklifi, Cumhuriyet 
Senatosunun iki komisyonunda konuşulmuştur. Son
ra görüşen komisyon, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
PXÜIÎ komisyonudur. 

Bu nedenle, önergede, «Gelenek haline gelmiş,» 
denilebilecek kadar çok sık uygulanmış bulunan usul
den ayrılmak için inandırıcı hiç bir neden söyleneme-
miş bulunduğuna göre, önergenin reddi doğrultusunda 
oy kullanmanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

önergenin lehinde söz isliyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Aleyhinde bir sayın üye konuşlu, bir sayın üye de 

kh'nde konuşuyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Sayın Betil, «Herhangi bir öneri görüşüldüğü za

man, o önerinin en sonra görüşülmüş olduğu komis
yon raporu görüşmelere esas olmaktadır ve bu du
rum bir gelenek haline gelmiştir» dediler. 

Halbuki, Senato Bütçe ve Plan Komisyonunda 
biz bu görüşmeye geçmeden önce, Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan ve bir de Millet Meclisinden gelen 
bir metin vardı. En son metin, Aayasa ve Adalet Ko
misyonundan gelen metindi. Biz o komisyonda, «Bu 
metinlerden hangisini ele alacağız?» diye bir görüş
me açtık ve yapılan oylama sonucunda da, en son ge
len melin değil, daha önce Millet Meclisinden Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gelen metin ele alındı 
ve o metin görüşüldü. Eğer örnek ararsak; yani daha 
iki üç gün önce, bu bir komisyonda ele alınmış ve en 
son gelen metin değil de, Millet Meclisinden daha ön
ce gelmiş olan bir metin işleme konulmuştur. Bunun 
gelenekle bir ilgisi yoktur; bir. 

İkincisi ise; bana öyle geliyor ki, bir ihtisas ko
misyonundan gelen metin var, özellikle Sayın Betil'in 
de içinde bulunduğu Anayasa ve Adalet Komisyonun-
dpü gelen bir metin var: yani bu metin, Anayasanın 
ve sdaleî anlayışının süzgecinden geçerek gelmiştir. 
Böyle bir metinin ele alınmasından burada sakınmak 
bence son derece yanlıştır. Zira, bir ihtisas komisyo
nunun elinden çıkmış bir metnin burada işleme kon
maması yönünde bir düşünceye girmek bence yanlış
tır ve geleneğimizde de böylesine inandırıcı bir örnek 
yoktur. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonundan gelen metin, 
bizi Anayasa ve adalet açısından daha sağhkiı bir 
sonuca götüreceği için, ben de bu önerinin desteklen
mesini istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 

Efendim, Anayasa ve Adalet Komisyonu metninin 
esas alınarak görüşülmesi hususunu isleyen bu öner
geyi tasvibinize sunuyorum... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir şeyi 
hatırlatmak istiyorum efendim. 

Biraz evveî, yanlış anlamadıysam kanun teklifinin 
müzakeresine geçtiniz ve gerekçenin okunup okunma-
ması hususunu oya arz ettiniz. Yanlışlık olmasın diye 
söylüyorum; sanıyorum ki, gerekçenin okunmaması
na karar verdi Geneî Kurul. Her halde bu son me<ln 
gibi geldi bana. Bu bakımdan sizi uyarıyorum. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, lütfen, Genci Ku
rula bir şeyi arz ederken sözümün kesilmemesini bil
hassa rica ediyorum. 

FİKRET. GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sözümüzü 
kesmedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Yalnız, bu hu
susta bir hatırlatma yapayım : 

Köye hizmet gölüren Yasada Sayın Erdoğan Bak-
kaîbsşî'niîi, diğer bir komisyon metninin görüşülmesi 
luîsr.sunrîa burada benim Başkanlığım esnasında ver
diği bir önerisini dikkate aldık ve oya sunduk. 

Şimdi, esasen Bütçe ve Plan Komisyonunun met
niyle Artayssa ve Adalet Komisyonun me'r.i arasında
ki değişiklik 2 ııei maddededir. Sayın üyeler ilerlerse 
maddelerin görüşülmesi sırasında da söz alarak iste
dikleri şekilde müzakerelerin içinde arzularım, fikir
lerini belirtebilirler. Bunun için bu önergeyi dikkate 
aldık ve müzakere ettik, lehinde ve aleyhlerle konuş
malar oldu. Bu bakımdan önergeyi oya sunacağım 
efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir sorum var Sayın 
Başkan : 

Şayet bu önerge olmasaydı, hangi komisyonun ra
porunu okutacaksınız?.. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonunun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — O halde, önerge kaba! 
edildiği takdirde, Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porunun okunup okunmamasını oylamanız gerekir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim, görüşmelerin, Anayasa ve Adalet Ko

misyonunun metni üzerinde yapılmasını isteyen öııer-
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geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 
üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Tümü üzerinde söz sırası Sayın Profesör Nihat 
Eiim'dedir. 

Gıup adına mı Sayın Erim?.. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ha

yır, şahsım adına. 
BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun Sayın Ni

hai Erleri. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanmca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler; 

Şu anda görüşmesine başladığımız kanun, aylar
dan beri kamuoyunu ve Parlamentomuzu meşgul et
mektedir. Öyle sanıyorum ki, bu talihsiz konu, bu 
kanunla bir sonuca bağlanacaktır. Parlamento üyele
rinin ödeneklerinin ne surette hesaplanacağı meselesi 
uzun tartışmalara yo! açmıştır. 

Anayasanın 82 nei maddesine dayanılarak çıkarı
lan î 905 sayılı Kanunun uygulanması üzerinde, Mec
lis Başkaiiiiîda ve Senato Başkanında tereddütler doğ
ması üzerine, aylardır araştırmalar yapılmaktaydı; 
en son Millet Meclisi Denetleme Komisyonunun bir 
raporunun Millet Meclisinde oylanması üzerine yeni 
bir durum hâsıl oldu. Sayın Millet Meclisi Başkanı 
bu oylamadan sonra, «Millet Meclisi Genel Kurulu 
karan var, ben bana boyun eğmeye mecburum» g'bi 
h'v beyanda bulundu, bunun arkasından kamuoyun
da geniş tepkiler yer aldı. 

Günümüzde demokrasiler, kamuoyu demokrasile
ridir, kamuoyunun gelişmelerini değerlendirerek yü
rür; «Dört yılda bir defa seçimle neticeler belli ol-
nurştur, ıl'ikt yıl tamamlanıncaya kadar kamuoyunun 
önemi yoktur.» denemez. Günü gününe kamuoyunun 
takip edilmesi lâzımdır ve hepimiz müşahade ettik, 
tespit ellik ki, kamuoyu o rakamı fazla buldu. Faz
la bulanca da, partilerin yöneticileri bundan dönü
şün yolunu aradılar ve dönüşün yolu da, şu önümü
ze gelen kanunla bulunmuş oldu. 

Hemen şunu belirteyim ki, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu o itiraz edilen ve şimdi indirilmekte 
olan meb'îâğ üzerinde bir karar almış değildi. Cum
huriyet Senatosu Danışma Kurulunda bu mevzu, ya-
zıa TttîirAiız ayında görüşüldüğünde, Kontenjan Gru-
pıımi orada temsil eden arkadaşımız Saym Cihat Aî-
pao, Danışma Kurulu üyeleri arasında ödeneklerin 
aıtınlmasına itiraz eden ve itirazını Danışma Kuru -
lu kararının altına yazan tek üyedir. Ben burada 
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huzurunuzda o rahatlıkla konuşuyorum; yani bizim 
Grupumuz daha işin başından itibaren durumunu 
belli etmiştir ve artırmaya götüren davranışın yanlış 
olduğu yolunda görüşünü tutanağa geçirmiştir. 

Şimdi, bundan sonra Anayasa Mahkemesine baş
vurma olmuştur ve gazetelerde de okuyoruz ki, Ana
yasa Ma!hkemes'i, Millet Meclisi Genel Kuruluna su
nulmuş olan Denetleme Komisyonu kararının Millet 
Meclisince oylanmasının bir tefsir mahiyetinde oldu
ğunu görerek, o kararı iptal etmiştir. Henüz kesin
leşmiş bir şey yok, gazete bilgisi olarak duydukları
mıza göre bunu değerlendiriyoruz. 

Şimdi, Anayasanın 1971'de değiştirilen 82 nci mad
desi, hemen burada bir parantez açayım, söyleyeyim; 
Anayasanın 1971 Haziranının sonunda oylanan 82 nci 
maddesi, partilerin yöneticilerinin elbirliğiyle, üçte 
ikiye yaklaşan imza atarak teklif ettikleri ve her bi
rinin, partilerinin ileri gelenlerinin oy verdikleri bir 
değişikliktir. Bendenizin o değişiklikte müspet - menfî 
oyum olmamıştır, oylamaya iştirak etmemişimdir. 

'Eğer Anayasanın 82 nci maddesi değişmeseydi, 
bu hal hâsıl olmayacaktı, partiler içinden çatlamaya
cak ti, birbirine girmeyecekti, bu konuda kamuoyun-

' da Parlamentonun itibarı üzerinde ileri geri laflar söy-
lenmeyecekti. Çünkü, 82 nci maddede bir hüküm var
dı; bu dönem Parlamentosu ödeneklerde bir değişik
lik yaptığı zaman, onun uygulanması, (Bilhassa ar
tırma yaptığı zaman) ondan sonraki döneme kalır
dı ve kimse de «Kendi aylıklarım artırdılar, kendi 
ödeneklerini artırdılar.» gibi bir suçlama yöneltemez-
di. O 82 nci madde değiştirildiği zaman, bu fıkra 
çıkarılmıştır ve şimdi işte o suçlamalar bu yüzden ya
pılabilmektedir. 

Şimdi, Anayasa ve Adalet Komisyonunda bu ko
nuyu uzun uzun tartıştık; ben, birinci maddeye Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda o gün oylamaya işti
rak eden bütün diğer arkadaşlar gibi oy verdim. Çün
kü, başta da crz ettiğim gibi, kamuoyu haklı veya 
haksız bu ödenek yükselişini yadırgamışhr, tepki gös
termiştir, ona karşı bizim hassas olmamız gereklidir. 

' Binaenaleyh, bunu, bu yükselmeden önceki sevi
yeye indiren o birinci maddeye ben de yürekten, di
ğer arkadaşlarla beraber katıldım. 

İkinci mrdde; parlamenterlerin dışarıda nelerle 
meşgul olacakları, olamayacaklarına ait, parlamenter
lerin emekli ödeneklerini, Parlamento üyesiyken alma
malarına dair hükmü ihtiva eden maddeydi. O mad
de fıkraîarıyle beraber her noktasında, her kelimesin
de aleîacele yazıldığı, iyi düşünülmeden yazıldığı, 

| çeşitli manalara geleceği anlaşılan bir maddeydi. Onun 
tekliften çıkarılmasını da ittifakla Anayasa ve Ada-

I iet Komisyonunda kabul ettik. İttifakla kabul edil
di ve şu temenniyi de izhar ettik, Anayasanın 78 nci 
maddesinin son fıkrasına göre, şimdiye kadar par
lamenterlerin dışarıda hangi nevi işlerle meşgul olaca-
ğı, olmayacağı hususunda bir kanun çıkarılması ge
rekti çıkarılmamıştır, çıkarılamamıştır; bunun da bir 
an evvel çıkarılmasını temenni ettik. 

Çıkarılamamıştır dedim; çünkü konu göründüğü 
kadar basit değildir. İşi, kanun maddesi olarak yaz
maya giriştiğiniz zaman, «Kaş yapayım derken göz 
çıkarma» teMîkesi de vardır; böyle bir kanunun an
cak, bizden Parlamento hayatında çok daha eski tec
rübesi olan memleketlerin tatbikatını inceleyip, mu
kayeseli bir incelemeden sonra onların o tatbikatta 
karşılaştıkları güçlükleri, faydaları; hepsini elekten 
geçildikten sonra, parlamenterlerin dışarıda yapama-

I yacakları işleri bir kanunda tespit edip getirmekte el
bette fayda vardır; ama Genel Kurulda alelacele ka
leme alınıp kanuna ilâve edilen şekliyle bu iş olmaz-

I di ve biz Komisyonda bunun üzerinde ittifaka var
dık. 

I Şimdi, üzerinde bizim Anayasa ve Adalet Komis-
I yonunda birleşemediğimiz, bölündüğümüz madde, ge-
I ç'ci maddedir. Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
I Komisyonu da o hususta, Anayasa ve Adalet Ko-
I milyonuna uymamıştır diğer maddelerde uyduğu hal-
I de ve Millet Meclisinden gelen metni benimsemiştir. 

Ben, Anayasa ve Adalet Komisyonu toplantısında bu 
I konuda konuştuğum ve Millet Meclisinden gelen gc-
I cici maddenin aleyhinde bulunduğum için, burada da 
I çıkıp görüşümü ortaya koymayı kendim için bir gö<-
I rev saydım. 

I Bu geçici maddede bir garabet var arkadaşlar. 
I Evvelâ bir garabet var; başka şeyler de var ya... 

Btfgün artık Anayasa Mahkemesi kararından sonra 
I beîki işin esası da ortadan kalktı, eğer Anayasa Mah

kemesi Millet Meclisi Genel Kurulunun kararını ip
tal ettiyse. Zaten Millet Meclisinin Sayın Başkanı o 
yüksek rakamlı ödemeyi yapmıyordu. O karar iptal 

I ediîdîkten sonra hiç yapmayacak demektir. Binaen-
I aleyh, beîki bu kanunun tümü lüzumsuzdur diye de 

üzerinde durulup incelenebilir; ama ben şimdi oraya 
I girmiyorum ve o konuda vaziyet almıyorum. 
I Eğer milMvekilleri ve senatörler için, yüksek mik

tarda, yani Denetleme Kurulunun işaret ettiği miktar
da ödenek almak, 1905 sayılı Kanuna göre bir hak 

j olmuş ise, o zaman geçici madde ile bugün 1 Mart-

35 — 
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tan itibaren yürürlüğe koyacağımız bir kanunu geri
ye doğru işler hale getirmek, umumî hukuk prensip
lerine aykırıdır. Bilinir ki, kazanılmış haklar, mükte
sep haklar iptal edilemez, geri ahnamaz. Bu müsadere 
olur. Hele şahsa taalluk eden şahsın sübjektif ma
melekine dair olmuş olan haklar geriye alınamaz. 
Hukukun umumî prensiplerine aykırı oiur. Kanun
lar geriye doğru, hem cezada hem hukukta, şahsın 
ît'hine ise, şahsın sübjektif haklarına bir halel getir
miyorsa işîer. 

Burada, tekrar ediyorum, eğer bir hakkı mük
tesep teşkil etmiş ise, etmemişse mesele yok, zaten o 
zaman bu maddeye lüzum yok, eğer bir hakkı mük
tesep teşkil etmiş ise o hakkı, meselâ aramızdan ve
fat etmiş senatör arkadaşlar var; vefatı anında onun 
hakları veresesine intikal etmiştir, onların da elinden 
zorla, 6183 sayılı Kanuna göre cebren, zorla almaya 
girişilecektir. 

Yok, bu doğru değiîdir, arz ettim, Komisyonda 
da söyledim; eğer partiler, milletvekilleri, senatörler, 
alınacak olan bu meblâğın, bugünkü Türkiye'de, bu
günkü Türkiye'nin servet dağılımının adaletsizliği kar
şısında çok göze battığı, kamuoyunda reaksiyon uyan
dırdığı hususunda müttefik iseler, partiler de şu ka
nunu buralara kadar getirip üyelerinin komisyonlar
daki mütalaalarını dahi dışarıdan direktif verip şu ve
ya ba istikamete yönelttiklerine göre, partiler üyele
rine desinler ki, diyebilirler ki, bu para hak da olsa 
el sürmeyelim, yazıyla bunu Hazineye terkedelim ve 
bu yapılsa idi, (Biz bunu koyduk Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda) bugüne kadar parlamenterin itibarı
na haksız olarak indirilmiş olan darbeler telâfi edi
lirdi; çünkü bu para mekruh oîdu artık. Kimsenin 
bunu alacağı yoktur ve hiç olmazsa, kendi imzasıyle 
parlamenter, ben bunu Hazineye terkediyorum der
di. Bu zevki, bu şerefi parlamenterlere vermek lâzım
dır. Ben hâlâ o fikirdeyim. 

Bugün alınmış bir para yok. İçinizde hanginiz git
tiniz de birikmiş olan ödenekleri aldınız?.. Yok. Ve
ren de yok. Senato Başkanı veriie diyor mu?.. Meclis 
Başkanı veriie diyor mu?.. Alınmamış; alınmamış 
bir şeye karşı, zaten o 1 nci maddenin ve geçici 
maddenin de yazılışı Türkçe bakımından bir tuhaf. 
Olmamış bir şeyi olmuş gibi ele ahyor. Böyle bir 
şey yok. Bakîniz okuyorum : «Geçici madde - 1905 
•sayılı Ksnunun 6 Ocak Î977 tarihli Meclisi kararı
na göre uygulanması sonueumla...» Uygulandı mı?.. 
Uygulanması sonucu diye bir dunun hasıl oldu mu?.. 
İstikbalde olarsa diye kanun çıkarıyoruz biz. Şimdi 
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bu maddenin yazılışı bu manada ve Anayasa Mah
kemesinin şu kararı karşısında ne Sayın Meclis Baş
kanı, ne Sayın Senaîo Başkanı böyle bir ödemeye 
gitmeyeceklerine göre, böyle bir uygulama sonucu 
da doğmayacağına göre, biz havaya pala sallamıyor 
muyuz?.. Başta da arz ettim, parti yöneticilerinin, par
ti ileri gelenlerinin, kamuoyunun tepkileri karşısında 
duyarlı olmalarını çok takdir ederim; öyle olmak lâ-
zjmdır. Modern demokrasilerde kamuoyunun tepkile
rine karşı çok dikkati! olmak lâzımdır; ama buna ne 
lüzum var. Yani, eli kasanın içinde yakalanmış, bile
ğinden tutmuşlar ve suçüstü yakalanmış, şimdi bunu 
tashih eder bir tavra girmeye lüzum yok. Bunu, bize 
yakışan, Parlamentoya yakışan bir tarzda yapmak 
lâzımdır. Bu maddeyi sonuna kadar okursam ağırlı
ğını göreceksiniz arkadaşlar. 

Bakınız, tekrar ediyorum : «Geçici Madde - 1905 
sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis kararına 
göre uygulanması sonucunda 1976 Malî Yılında (O 
da biliyor Şubatın sonunda) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana 
gelen artışlar Hazineye irat kaydedilir.» Uygulanma
dı, artış henüz hâsıl olmadı. 

«Söz konusu ödenek ve yolluk farklarını almış 
bulunan (Alan yok) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin almış oldukları faiklar, 1 . 3 . 1977 tari
hinden itibaren alacakları ödenek ve yolluklarından 
mahsup edilerek (Bu da hayalî, yok böyle bir şey 
çünkü, alınmamış) Hazineye irat kaydedilir. Bu şe
kilde geri alınamayan meblağlar 6183 sayılı Amme 
A'acakıarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre tehsil olunur.» 

Şimdi ben bu maddeyi yazanlara bir senatör ola
rak ve haklı olarak soruyorum : Bu, Danışma Kuru
lunda görüşülürken benim Grııpumun temsilcisi, biz
den talimat alıp gitmiştir; karşı çıkmıştır. Senatoya 
gelip ben bir oy vermemişim, bu yüksek meblağı ala
lım diye oy vermemişim. Çek hazırlanıp da gidip 
çeki almamışım. Parayı almamışım. Bu maddeyle be
nim karşıma niçin çıkılıyor, ne lüzom var buna?.. 

Komisyonda, Sayın Beti! söyledi; «Bu bir hakkı 
müktesep değildir, hakkı müktesep doğmamıştır ki. 
Bir kanun yok ortada» dedi. Doğru, bir kanun yok; 
Millet Meclisinin kararı var, Senatoda bir şey yok, 
Senato bir karar almadı ve ben çok daha evvel söy
ledim bir gazeteci sorduğu zaman, «Millet Meclisi
nin aldığı karar Senatoyu bağlamaz, biz ayrı mütalaa 
edeceğiz durumu.» dedim. 
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Şimdi, doğrudur, hakkı müktesep doğmamıştır. E, 
doğmamışsa bu kanunun 1 nci maddesi niçin getiri
liyor?.. Bu kanunun 1 nci maddesi, hakkı müktesep; 
yani 1905 sayılı Kanunla hakkı müktesep doğduğu- ~ 
nu kabul ediyor ki, onu geriye doğru indirmek için 
bu kanunun 1 nci matîdesi geliyor. Ama bir an için 
hakkı müktesep doğmadığını kabul edelim; o zaman 
hu geçici maddeye ne lüzum var, kimse parayı da 
almamış... Yani, kanun tekniği bakımından ben bu 
kanunun yazılış tarzını, takdim ediliş tarzım, buraya 
kadar gelişini içime sindiremedim. Onun için, şimdi 
kanunun tümü üzerinde konuşuyoruz, o maddeye gel
diğimiz zaman o madde üzerinde tekrar durmak im
kânını herhalde buîacağız. 1 nci maddeyi bizim Millet 
Meclisi kabul etmiş. Senatonun Anayasa ve Adalet 
Komisyonu kabul etmiş, Bütçe Komisyonu kabul et
miş ye ittifakla hepsi olmuş; çok güzel. 2 nci madde-
deyi Senatonun Anayasa ve Adalet Komisyonu itti
fakla çıkarmış, Bütçe Plan Komisyonu da ittifakla 
çıkarmış; o da çok güzel. Bir ihtilaflı madde kalıyor 
Millet Meclisinden gelen metne göre; geçici madde. O 
geçici maddenin de lüzumsuzluğunu, havada kaldı
ğını ve parlamenter olarak, senatör olarak, - milletve
kili olarak, heîe biz senatörlerin hiçbir suçumuz yok; 
biz bir şey yapmadık ki, karar almadık, elimizi dahi 
uzatmadık. Böyle bir şeye bizim muhatap bırakılma
mızı ben kendi hesabıma ve arkadaşlarım hesabına re
va görmüyorum, lâyık görmüyorum. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki maruza
tını bundan ibarettir, saygılar, sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erim. 
Sayın Niyazi Unsal, buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Sanıyorum bugün Cumhuriyet Senatosu önemli 
bir sınavdan geçecektir. Bu sınavın önemini, aylardır 
'çıkardığımız yasa konusu üzerinde kamuoyunda sü
ren tartışmalar göstermektedir. Yine bu önemi, ge
rek komisyonlarda, gerekse kendi aramızda yaptığı
mız bazı konuşmalar ve eleştiriler göstermektedir. Zi
ra, Cumhuriyet Senatosu Komisyonunda bu konu 
görüşülürken, bir sunuş yapan Komisyon Başkanı 
aynen Şöyle söylediler : «Efendim, parti başkanları bu 
konuda kamuoyuna angaje oldular. Binaenaleyh, böy
le bir yasa, biz istesek de, istemesek de çıkacaktır.» 

Bu açıklama çok önemli bir açıklamadır; ama 
bilinen birle kim gerçekleri de ortaya koymaktadır. 
Cidden parli başkanlarınm kamuoyuna bu konuda 
angaje olduklarını, bu angaje oldukları durumu da 

sağlamaları için böyle bir yasanın çıkmasını istedik
leri doğrudur; ama, doğru olan bir şey daha vardır; 
böyle bir yasa, istense de istenmese de Türkiye'deki 
işleyen çift meclis sisteminin elinden geçecektir. İşte 
böyle bir istek bugün yasa olarak, metin olarak siz*-
lerin karşısındadır. 

Bence, hangi yasa olursa olsun, Yüce Mec
lislerde yasa yapılırken oy hesahı değil; kamuoyu ka
zanma hesabı değil, hukuk hesabının yapılması lâ
zım. Eğer bu işe, partiler açısından bakarak düşün
cemizi söylersek; eğer bu işe, partiler açısından düşü
nerek oyumuzu 'kullanırsak, kamuoyunda bir kısım 
oy artırımı yapabiliriz; ama önemli ölçüde hukuku 
da zedelemiş oluruz. 

Bazı hukukçu ve görüşünü bildiren arkadaşlarımız 
diyorlar ki, «Kendimizle ilgili bir yasa üzerinde ça-
bştığımız için, hem hâkim durumundayız, hem yargı
lanan durumundayız. Bunun için bu konuda Anaya
saya da ters düşebiliriz. Bu konuda, hukuku da bir 
ölçüde dikkate alamayız. Çünkü biz, hâkim durumun
dayız.» 

Arkadaşlar, biz burada hâkim durumunda deği
liz. Bu örnek son derece yanlış, bence son derece 
mantıksız bir örnketir. Biz burada Anayasanın verdi
ği bir yetkiyi kendi adımıza değil, millet adına kul-
üamyoruz. Kendimizle ilgili de olsa, Anayasa belli 
'bağlantılar yapmış bizimle ilgili yasada; belli ölçü
ler, b^iîi çizgiler koymuş. Bu ölçüler içerisinde kal
mak üzere yasa yapma yetkisini bizlere vermiş
tir. Binaenaleyh, biz burada yargılama yapan bir hâ
kim durumunda değiliz, Anayasanın verdiği bir yet
kiyi kullanma yerinde bulunuyoruz. 

Yine bu yasa üzerinde kimse, «Hakkımız yok
tur, hakkımız değildir.» diyemez. Eğer böyle bir man
tığı işletirsek, biz, yaptıklarımızla çelişkiye düştüğü
müzü kanıtlarız. 

Sayın Erim de biraz önce söylediler; eğer bu ko
nuda «iHakkımız yok.» diyorsak, bir haksızlığın varlı
ğını kabul ediyorsak, o halde bu gayretler, bu ye
niden yasa metinlerini kaleme almalar ve şu işlem
lerin ne gereği vardır?.. 

Yaptığımız işlem, bir hakkın varlığım söz götür
mez biçimde ortaya koymuştur ve kanıtlamıştır; ama 
bu hakkın varlığı üzerinde (Ben yakıştıramıyorum; 
ama maalesef burada ifade edecek başka şey bulamı
yorum.) işlem yapanların bir suçluluğun telâşı içinde 
bulunduğunu görüyorum. Bu konuda yeni metinleri 
kalenle alanlar da, düşüncelerini söyleyenler veya söy-
lemeyenler de, bir yasa yapmanın olgunluğu içinde, 
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tarafsızlığı içinde değil de, bir suçluluğun telâşı için
deler. Bu suçluluk da, kamuoyunun ister istemez bas
kısından ileri gelmektedir. Doğrudur. Ben de Sayın 
Erim'in söylediği gibi, demokrasilerde en önemli un
surun kamuoyu baskısı ve kamuoyunun varlığı ol
duğunu yürekten kabul ediyorum; ama kamuoyunun 
varlığını, kamuoyunun baskısını hissederek yasaların 
sapmasını, hukukun zedelenmesini salisen istemiyo
rum ve düşünemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir hususu hatırlatmak 
istiyorum müsaadenizle. 

İçtüzüğün 34 ncü maddesinin son fıkrası «Komis
yon üyesi muhalefeti sebebini raporda açıklamak mec
buriyetindedir. Aksi halde rapor aleyhinde konuşamaz 
ve sözcüden soru soramaz.» demektedir. Bu raporda 
sizin muhalefet sebebinizi açıklayan bir husus göre
medim. Sözünüzü keser gibi bir durum oluyor; ama 
bu maddeyi de hatırlatmak mecburiyetindeyim. Ko
nuşma üslubunuzdan raporun aleyhinde konuşuyor 
intibaı doğduğundan bu hatırlatmayı yapmak mecbu
riyetinde kaldım. Dikkatinize saygı ile sunuyorum. 

INİYAZÎ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, doğru olan ikaza teşekkürle karşılık ve
riyorum. 

^O raporda karşı olduğum bölüm de var, yürekten 
kabul ettiğim bölüm de var. Ben raporda her ne 
kardar görüşümü aksi tezde açıklamamışsaaı da, bu 
yasanın sağlıklı çıkması için, (mademki yeni bir ya
sa çıkıyor) bu yasam n sağlam çıkması için ve ikinci 
kez bir tartışmaya neden olmaması için görüşlerimi 
bildiriyorum. O raporun ve o yasa metninin bir kıs
mı var ki, ben de katılıyorum, yürekten katıldım; 
ama katılamadığım taraflar da var. Onun komisyon
lardan nasıl geçtiğini izin verirseniz az sonra açıkla
yacağım. Bizim şu sözleri söy^entemiz'deki amacımız; 
yeni bir yasa oluşturuluyor, bu yasa ikinci bir tartış
maya neden olmasın, eksik tarafları varsa bunlar tu
tarlı ve sağlam çıksın, Anayasaya uygun çıksın diye-
dir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, haklısınız, uyarı
nız» katılıyorum. 

BAŞKAN — Uyduğunuz için teşekkür ederim. 
Lütfen o üslup içinde devam buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Bsşkan, ben 
Karma Komisyonda bu konu ile ilgili yaptığım uzun 
bir konuşmada da söyledim; parlamenterlerin ödenek
leriyle ilgili yasanın sağlam çıkması için Anayasanın 
82 nti maddesinde bulunan kaydın değişmesi lâzım. 
Bu kayıt değişmedikçe, bu yasadaki esneklikler gide
rilemez. Devamlı bir tartışma doğar ve sürer. 

Bakınız şimdi, düzenlediğimiz bu metindeki 1 nci 
maddede doğacak yeni tartışmaların nereler olduğu
nu söylemeye çalışacağım. 

Diyor ki, «657 sayılı Yasa kapsamına giren en yük
sek Devlet memuru...» 

Şirrtdi, «En yüksek Devlet memuru» deyiminin içe
risine pek çok yüksek Devlet memuru giriyor. O za
man da söylemiştim; bu konuda tahakkuku yaptıran 
kimseler olarak, ne Meclis Başkanı, ne de Senato 
Başkanı bir araştırma lütfedip de Türkiye"de en yük
sek Devlet memuru olarak 657 sayılı Yasaya göre 
maaş alanların kimler olduğunu ve kimin eline han
gi miktarda para geçtiğini tespit etmemişlerdir. Bu 
belîi değildir. Bunu onlar yapmadığı gibi; o zaman 
da söyledim, partiler de bu konuda bir araştırma 
yapmamıştır ve şu yasa metinlerini inceleyen arka
daşlarımızın da elinde böyle bir bilgi yoktur. Şu an
da bu yine karanlıktır, karışıktır. 657 sayılı Yasa
ya göre en çok parayı alan Devlet memuru kimdir?.. 
Bu, belli değildir. Bugün hâkimleri bulduksa, yarın is
ter istemez hâkimlerin eşi olan bir başka kamu gö
revlisi fazla para alıyorsa, onu isteyen birisi çıkar ve 
yine burada bir tartışma doğar. 

O halde, bu maddenin içerisinde neden biz tu
tuyoruz da kamu görevlilerine bağıntılı bir durum 
çıkarıyoruz... Ben bunu anlayamıyorum. Neden 657 
sayılı Yasaya bağlıyorsunuz?.. Bu, son derece çürük 
bir bağlantı. Neden?.. Şimdi, bizde gösterge olarak 
iki sayı çalışıyor; birisi 657 sayılı Yasaya göre maaş 
alan kamu görevlileri, ikincisi de askerî personelde 
vrrdır. Bunların birinde 1 000 artı 200 çalışmakta
dır, birinde 1 000 artı 600 çalışmaktadır. Şu anda bi
zim örnek olarak aldığımız, ona göre tahakkuk yap
tırıyoruz dediğimiz hâkimler bu konuda bir müraca
at yapmışlardır. Çok yakın bir sürede onların da 
gösterge sayıları. 1 000 artı 200'den, 1 000 artı 600'e 
çıktığı an, parlamenterlerin maaşı ister istemez yeni
den yükselecektir, yeniden bir tartışma başlayacaktır, 
yeniden «Parlamenter maaşları artıyor.» diye basın
da da, kamuoyunda da bir tartışma başlayacaktır. 
Neden bunlara olanak veriyoruz?.. Ben bunları anla
yamıyorum. 

O halde, Anayasanın çizdiği üst çizgi ile bağlan-. 
tıh kalmak üzere, parlamenter maaşları kamu gö
revlilerine bağıntılı olmaktan kurtarılmalıdır. Oradan 
kurtardığımız an, kamu görevlilerinde yapılan bir ar
tış parlamenterlerin maaşına yansıyamaz. Bir taraftan 
kamu görevlilerinin maaşına bağteniıh olacaksınız, 
zaman zaman onlarda artırma yapıp kendi maaşını-
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za yansıtacaksınız, bir taraftan da çıkıp, «Kamuoyu 
tepki yapıyor bu tepkinin karşısında duramayız.» di
yeceksiniz... Ben bu çelişkili mantığa katılamıyorum 
arkadaşlar; üye olarak kaîıkmadım ve anlamını da 
kavrayamıyorum. Bunun için o konuşmamda partile
re çağrıda bulundum, dedim ki; «Partiler bu işi sağ
lam bir noktaya »ağlamalıdır. Önce Anayasanın 
82 nci maddesini değiştirmelidir, 1961'de çıkan şeklin
deki tutarlı duruma getirmezdir. Eğer onu gevremi
yorlarsa, getirmek istemiyorlarsa o halde lütfen, ka
mu görevlilerine dayalı olarak yasa yapmamalıdır. Ka
mu görevlilerine dayalı olarak bu yasayı yaptığımız 
an, yakında yeniden bir tartışma başlayacaktır.» Bu
nu çok iyi biliyorum; hâkimler, ister istemez Anaya
sanın 12 nci maddesine göre derler ki, «Bir ülkede 
kamu görevinde çalışanlar 1 nci derecede ayrı gös
terge, asker personelde ayrı gösterge kullanamaz.» 
Anayasada eşitlik ilkesi vardır. Anayasadaki eşitlik 
ilkesini, askerlerin aldığı 1 000 artı 600 göstergesi açık 
aç<k zedelemektedir. Yarın bunu düzeltmeye kalkan 
biri olursa, şimdi yaptığımız bu maddeye göre parla
menterlerin maaşı da yeniden artacaktır; biz buna kar
şıyız. İşte, böyle sağlam şeylere karşı olmak lâzım. 
Böyle tutarsız maddelerle işi geçiştirelim, dört gün 
sonra yeniden tartışma çıksın, partiyi kurtaralım diye 
mezata ^ satılığa sürer gi'bi parlamenterleri sürelim 
pazarlığa... Biz bu mantığa katılamıyoruz, bu mantı
ğın karşısındayız. 

Şimdi dedim ki, neden bu yasalar hazırlanırken, 
(Bunu Komisyonda da söyledim Sayın Başkanım) hu
kukun anlayışı içinde değil de, suçluluğun telâşı için
de bu işleri kaleme alıyoruz?.. 

Bakınız 1 nci maddede diyoruz ki; buraya lüt
fen dikkatinizi ceîbedîyorum, «Parlamenterlerin yol
lukları hiç'bir suretle haczedilemez.» kesin hükmünü 
koyuyoruz. Hemen 2 nci maddede; aynı yasanın, ay
nı metnin 2 nci maddesinde «Bir zor alım» maddesi 
ile karşı karşıyayız. E, bu 83 bin liranın içerisinde par
lamenterlerin yolluğu yok mu?.. Var. Birinci madde
de diyeceksin ki, «Haczedilemez», 2 nci maddede 
'basıp bunu haczedeceksin... 

İşte, bazı hukukçu arkadaşlarımız bu konuşmala
rımızı dinlediği zaman diyorlar ki, «Çok ileri gidiyor
sunuz efendim.» Biz sizin öğretmenliğinize karışıyor 
muyuz?.. Güzel, ben ileri gitmeyeceğim; ama bu hu
kukçu arkadaşlar da çıkıp benim söylediğim şu çeliş
kiyi burada söylese, ben çıkmayacağını. Hem söyle
meyeceksiniz; bir hesabın içinde olacağız, «Bunu söy
lersek genel başkan darılır, bunu görürsek kamuoyu 

'bilmem ne der.» diyecek, susacaksınız; Niyazi Unsal 
burada konuştuğu zaman da, «Biz sizin öğretmenliği
nizde meslek anlayışınıza karışıyor muyuz da, bun
ları konuşuyorsunuz?» diyeceksiniz. Bunu diyen ar-
kadaşkr var. Biz karışmıyoruz saygılıyız da; ama bu 
nasıl madde, bu nasıl düzenleme?.. Ben buna kanla
mam. Siz de katılamıyorsunuz, görünüyor; ama şim
di hele susalım, şu fırtınayı bir atlatalım, kamuoyunun 
o anki tepkileri geçsin, gazeteler biraz sussun, ondan 
sonra da icabına bakarız... Yok arkadaşlar, biz bu 
mantığın karşısında yokuz. Bunun için buraya çıkıp 
böyle konuşmalar yapıyoruz. Çünkü bunların çok acı 
sonuçları var arkadaşlar. 

Ben 1975 yılında partili bir üye olarak, partilere 
Anayasa gereğince Devlet Bütçesinden ayrılan pay
lar görüşülürken, o zaman bir yasa yaptık 1975'te 
Halk Partisi ile Adalet Partili arkadaşlar hemen iki 
saniye içerisinde anlaştılar, «Geriye doğru da işlesin, 
1974 yılındaki Bütçeden de partilerimiz pay alsın.» 
dediler ve bir önerge verdiler. Ben burada, o önerge
ye karşı çıktım. Bu bütçe, açık vermiş bir bütçedir. 
Partilere pay alacağız diye, geriye doğru yasa çalıştı
rıp bir sene öncesinden para almanın haksızlığını söy
ledim. 

Şimdi, niçin bu noktaya dokundum?.. Arkadaşlar, 
parlamenter düzen içerisinde, demokratik düzen içe
risinde partilerin devlet bütçesinden, ulusal bütçeden 
para alması demokrasinin bir gereğidir. Partiler han
gi nedenlerle sermaye adamına, bilmem kimlere muh
taç olmasın, onların desteğini almak için şuna buna 
taviz vermesin diye, partilere ulusal bütçeden destek
leme karen almıştır bizim Anayasamız. 

Şimdi, aynı göfüş açısından baktığımızda, zaman 
zaman parlamenterlerin de pazarlığa çıktığını, açık 
artırmaya çıktığını; birtakım parlamenterlerin paralar 
alarak sağa sola aktarıldığı bu Meclis içerisinde ve 
bu ülkede söylenmektedir. Onun için, nasıl ki, partile
ri para yönünden desteklemek, ayakta tutmak, demok
rasinin kaçınılmaz bir gereği ise, parlamenterleri de 
ülkesinin ve toplumun gerçeklerinden ayırmamak, 
gerçeklerinden koparmamak üzere, parasal yönden 
partilere, parasal yönden şuna, buna muhtaç etmek 
de demokrasi için son denece tehlikeli bir durum
dur. 

Onun için, liderlere bu konuda düşen görev ve 
hukukçu arkadaşlara, bu işin inceliklerini bilen arka
daşlara düşen görev, bu konuda susmak değil; de
mokrasinin gerektirdiği her şeyi halka karşı savun
mak ve söylemektir, halkı inandırmaktır; nedir, ne 
değildir, bunu ortaya koymaktır. 
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Komisyonda söyledim; K^rma Komi «yomla da 
söyledim. Konu, parlamenterlerin a'dığs maaşlar, yol
luklar, şunlar banlar değildir sadece. Konu, piramit in 
en uç kesiminde bu ülkeyi korkunç bir şekilde sömü
ren kimselerin meselesidir. Bu Anayasada ve mevcut 
yasalarımızda öyle tersliklerle, öyle çarpık görüşlerle 
yüksek Devlet memurluğunda bulunan kimselere ad 
koymuş, ad koymuş öyle paralar vermişiz, öyle ola
naklar sağlamışız ki, onlar, o olanaklardan olmasın 
diye, o paraları biraz daha alsınlar diye... Şöyle bi
risine baktığımız zaman da derhal onu vurmuş öl
dürmüşler. Yani ne demişsek, yık demişsek, ortadan 
tamamım kaldırmışlardır ba düzen içerisinde. Çünkü, 
adamı 30 binlerle, 40 binlerle, 50 binlerle, 70 - 80 bin
lerle donatmışız. Komisyonda Sayın Yiğit Koker bir 
liste okudu. Yasaları ile maddeleri ile brütleri ile ve 
eline geçen sonuçları ile; korkunç rakamlar çıktı ar
kadaşlar... 

Şimdi, o halde mesele güncellik kazanmıştır, gel
miştir. Derhal bu meseleleri köklü olarak ele ala
lım. Asgarî ücret düzeyinde çalışan vatandaşlarımı
zın 1 500 - 1 800 lira gibi çok basit, çok yetersiz bir 
para ile çalışmaları yanında, bu 49 - 50 binlerle çalı
şanlar arasındaki korkunç ortamı, korkunç çarpıklığı 
bir an önce ortadan kaldıralım. Partilerden, özellikle 
bunu bekliyoruz. Böyle bir şey getirsinler; ama bu
nun içerisinde de parlamenterleri gerçek bir yerine 
oturtsunlar 5 bin, 10 bin, 1 000; ne ise... Buı>un 
parası konusunda değiliz. Biz, prensipleri konusurMa-
yız. 

Sayın Anayasa Hukuku Profesörünün son geçici 
madde üzerinde söylediklerinden sonra, burada be
nim görüş belirtmeme gerek kalmıyor. Madde tama
mıya e ortadadır. Bir zor alım maddesidir. Hem de ol
mayan bir şeyi, öylesine güçlü bir kuşatma ile kopa
rıp almak istiyor ki, insan anlayamıyor; aman diyor, 
aman kaçırmayayım yakaladım bunu... Ortaya bakı
yorsun bir şey yok. 

Bu 1905 sayılı Yasadan doğan bir haktır. Bu 1905 
sayılı Yasa düzeltilirken diliyorum; ba 1 nci madde
deki tutarsızlıklar da ortadan kaldırılmalıdır. 1 nci 
maddedeki tutarsızlık başta hâkimler ödeneğine daya
lı olmasındadır. Kamu görevlilerinin birinin ödeneğine 
dayalı olan ba madde, yarın yeniden bir tartışmaya 
neden olacaktır. Bu maddenin, bu yönleri ile Sena
todan geçmesini düer, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Unsal. 
Sayın üyeler, 1975 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu

na bağlı A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
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kısmında değişiklik yapılması hnkkındaki 668 sıra sa
yılı kanun tasarısı üzerinde açık oyunu kullanmayan 
üye var mı efendim? Yoktur, Oy toplama işlemi bit
miştir efendim. Küre kaldırılsın. 

Söz sırası Sayın Ahmet Tahtakıhç'ta. 
Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Konu, parlamenterlerin kişiliği ile alâkadar ol
maktan öteye, parlamentonun varlığı ve toplum içe
risindeki yeri; görevlerini gereği gibi yapması ile il
gili olduğu için, düşüncelerimi açık olarak arz etme
yi bir vazife saydım. 

Evvelâ, Sayın Erini de, vaktiyle Anayasada bu 
j işi halletmek için parlamenterlerin kendi dönemlerin

de, parlamenter ödeneklerine ilişkin alacakları ka
rarlarının, kendi dönemlerinde geçerli olmaması pren
sibinin konduğunu, sonra da bunun kalkmış olduğunu 
söylediler. Bu önemli bir konudur, ben biraz daha 
geriye götüreceğim. 

Arkadaşlar; 
Her biriniz bu müessesenin görevlerini iyi yapa

bilmesi için, her birinizin kişiliğinin parlamenter ola
rak kamuoyunda yerliyeıinde mevkiini tutabilmesi 
için, 31 yıl evvel parlamentoya girdiğim zaman öde
nek konusu ayakta idi; 31 sene sonra da ayakta ola
rak, tekrar parlamento bununla meşguldür, bu acıklı 
bîr tablodur, evvelâ bunu hepinizin düşünmesini rica 
ederim. 31 yıl zarfında böyle bir konunun çözüme 
bağlanmamış olması, hepimizi ilgilendiren bir konu
dur. 

İkinci söyleyeceğim şey; bu parlamento memleke
tin ekonomik, sosyal, hukukî bütün problemlerine el 
koyacaksa; kendisine ait konuları Anayasa ile tam 
uyumlu hale, kamuoyu ile tam uyumlu hale, ekono
mik açıdan da millî gelirle parlamenterlerin görev 
bölgesinde alacakları ödenekleri, savunulması imkânı 
olan bir prensip esasına bağlaması zorunludur. O, 
parlamenterlerin uğraşmayacağı işler hakkındaki ka
nunun çıkmaması, ayrıca acıklı bir şeydir. 1961 Ana
yasasının öngördüğü anakanunlar, tüzükler, maalesef 
ydlarca çıkmamıştır. Bunlar içerisine Millet Meclisi
nin İçtüzüğü bile dahil. 

O halde şimdi biz bu aakh 31 senelik ortamdan 
çıkacağız, parlamenterlerin ödenek konusunu Anaya
saya uygun, kanunlara uygun ve aynı zamanda da bu 
Anayasanın amaçlarına uygun, ekonomik ölçülerine 
uygun, milletin ekonomik takatına -uygun bir düzey-

I de tutmak hepimizin ortak görevidir. Hiç bir parla-
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menleri karşıma almadan yan yana konuşuyorum. 
Fskst, sözlerimin arasında ödenek mevzuumın Türk 
politikasını karıştırma için de ortaya getirdiğini bi
len bir insan sıfatıyle bundan sonra ödenek proble
minin parlamentoda karıştırıcı bir mesele olmaktan 
çıkarılmasını hepinizden rica ediyorum. 

Arkadaşlar; 
Evvelâ bu Anayasa bugünkü haliyle bile tavan 

tespit etmiştir; fazla olamaz demiştir. Bu, hepimizi 
uyarıcı ve istediğimiz karan alahilici bir hükümdür. 

Bu kanun ne yapıyor? Öyle olmuş ki, Meclis ken
di kendine hem davacı olmuş, hem hâkim olmuş; ha
ya, tatbikat yanlıştır, böyle olması lâzımdır, diye bir 
karar vermiştir. Bu Anayasa, hâkimi kendi davasına 
bakmaktan alıkoyan açık hükümler ortaya koymuş
tur. O halde, şu mütemadiyen savunmasını yaptığı
mız bir Meclis kararı yoktur ki, bir hak doğmuş ol
sun. O halde, geriye alınmak, yakamızdan tutulup 
da gaspetmek gibi bîr hal yoktur, hukukî bir durum 
yoktur. Ben her yerde söylüyorum; kırları çevirip de 
tapusuna geçirmek ne ise, o aldığımız Meclis kararı 
da Öyle bir karardır. Binaenaleyh, geçerliliği yoktur. 
E, ne oluyor? Mademki geçerliliği yok, bu kanunu 
niye yapıyoruz? İşin inceliği burada. 

Arkadaşlarım; 
Bu kanun Bütçe ve Plan Komisyonunun getirdiği 

şekilde çikarsa, parlamenter ödeneklerini geçici bir 
çözüme değil, temelli bir bağlantılı noktaya bağlıyor. 
Niye? Bu kanun tespit ediyor ki, 1976 yılma kadar 
yapılan uygulama kesindir. Ondan sonra parlamen
terlerin düşünebileceği şey, diğer memurlar gibi ha
yat pahalılığı nedeniyle memurlarla eşit olarak sap
tanmış ba ödenek ve yollukları için bir hak doğma
sını beklemekten ibaret kalır. 

Arkadaşlar; 
Bu Anayasayı, amaçları bakımından aldığımız 

andan itibaren açıkça belirtelim. Bu parlamentoya, 
«Anayasaya aykırı kanun yapılamaz» diye bir hüküm 
de getirmek düşünüldüğünü size arz etmiştim. Aldığı
mız karar ister tefsir kararı deyiniz, isterse kendimizi 
hâkim yoluna koyup da uygulama kararı deyiniz, 
Anayasaya aykırıdır. O halde, o hüküm, o karar or
tada yoktur. O zaman arkadaşlarımın bir noktai na
zarı çıkıyor orta yere; mademki karar yoktur, ne di
ye böyle bir kanun çıkarıyorsunuz? 

Arkadaşlar; 
Toplum hayatında öyle meseleler doğar ki, öde

nek meselesi parlamenterlerin kişiliğini, parlamento 
yarlığını öyle sarsar ki, bir kanunla bu sarsıntıyı 
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durdurmak gerekir. İşte bugün içinde bulunduğumuz 
durum, bir kanunla bu konuyu Türk siyasî hayatın
dan parlamento varhğuıdaıı dışarıya çıkarmak için 
bir kanun düzenlenmesi zorunludur. Çünkü herkes, 
şimdiki konuşmalar da gösteriyor ki, kanunu kendi
sine göre bir şekilde tespit ediyor. Ne kalıyor? Efen
dim, ne var, bu birikmişler mademki yoktur) irade
mizi ortaya koyarak bunu almasak... Arkadaşlar; ka
nuna rey verirken irademizi izhar etmiş olmuyor mu
yuz? Ne diye konuyu perde arkasına götüreceksiniz 
de, arkadaşların birbirine karşı, tıpkı 1946'da, 1947' 
de olduğu gibi, «sen ödenekcisin, sen değilsin» diye 
b'r tezviraî muhitine, birbirimizi haksız yere eskit
mek muhitine niçin imkân vereceksiniz? 

O halde, size açıkça söyleyeyim; bu kanunu çı
karırsanız iki büyük konuyu halletmiş olacaksınız. 
Haksız alman bir parayı alınması olanağını kanunla 
durduracaksınız; yeni çorbadan ağzı yananın yoğur
du üfleyerek yemesi gibi Türk ananesine uygun, çı
kını bir kat daha bağlayacaksınız, artık bu kanun, 
kesenkes bu konu ortadan kalkacak. 

İkincisi; efendim, reyini veren, vermeyen diye bu 
parlamenterleri, hepinizi esirgerim, birbirimizi esirge
mekten kurtaracağız. Yalan yere meydanlarda arka
daşları ödenek ithamiyîe karşı karşıya tutulması gibi 
Türk siyasî hayatında 3 - 5 kuruşun bu kadar büyük 
meselelerimiz varken siyaset arenalarının büyük me
selesi olmaktan çıkaracaksınız. 

Arkadaşlar; 
Bu kanım Anayasaya uygundur. Orta yerde gasp 

yoktur, doğmamış bir hak vardır. Parlamento hâkim 
vaziyetindedir; kendi ihtilâfını kendisi göremez; hem 
davacı, hem hâkim mevkiine geçemez. İşte bütün bu 
meseleleri halletmek için iki maddecik bir kanun 
işi kökünden hallediyor: 

1. Mecliste alman kararlar gereğince herhangi 
bir hesap yapılamaz; 

2. Mecliste alınan kararı geriye doğru işletip de 
birzkmiş hak iddia etmek kapısı kapalıda". 

Arkadaşlar; 
Toplumlar bazı zamanlarda, bu demin açıkladı

ğım gibi, birbirinin üstüne iki kilit vurmak, üç kilit 
vurmak, bir kapıyı iyice kapalı tutmak için arkasın
dan da mandallamak gibi toplumlar Anayasaya ay
kırı olmadığı sürece bu nevî kanunlar yapmak sure
tiyle elbette meseleleri kökten çözüme bağlamak hak
kım haizdir, parlamento da bu hakkın içerisindedir. 
Hele arkadaşlar, bu Anayasanın bir ekonomik hak
lar, görevler düzeni var ki, bu, her vatandaşa kısan 
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haysiyetine yaraşır bir hayat sağlamak üzere ekono
mik işlerin düzenlenmesi prensibini okuduğunuz zâ -
man, parlamenterlerin maaşı üzerinde artık bir ku
ruşluk bir yanlış hesabın veyahut ihtilâfın doğma
sını kökünden kapamak hepimiz için vicdan borcu
dur. 

Onun için, ıstırabını yaşamış bir parlamenter ola
rak, bu Anayasanın amaçlarına bütün bir hayatını 
koymuş bir arkadaşınız olarak size açıkça söylüyo
rum; bu kanun Anayasaya uygundur. Gasp diye bir 
şey yoktur. Doğmuş hak yoktur ki, gasp olsun. Bu 
tıpkı, kırlardaki araziyi çevirip de tapusuna geçirten 
Anadolu beylerinin yaptıkları işten ibaret olur. Onun 
için, doğmamış bir hak üzerinde gasptan bahsetmek 
beyhudedir. 

Arkadaşlarım; 
Onun için bu kanunu olduğu gibi kabul etmenizi, 

Bütçe ve Plan Komisyonundan geldiği gibi kabul et
menizi hem hukukî düşüncelerimle, hem Türk siyasî 
hayatından bu ödenek çıbanını kökünden kazımak 
bakımından hepinizden rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakıhç. 
Söz sırası Sayın Ömer Naci Bozkurt'ta. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Parlamenterlerin ödenek ve yollukları vesile itti
haz edilerek bir kaç aydan beri parlamenterin itibarı 
muhtelif çevrelerde ve muhtelif maksatlarla bir mal
zeme olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunun tepkisi 
ve burada konuşulanlar dikkate alınarak, bir nevi, 
parlamenterin itibarını iade için bir kanun hazırlan
mıştır. Ancak ne var ki, tedvin edilen bu tasarı, aksi
ne, parlamenterin itibarım daha da zedeleyici hüküm
ler ihtiva etmektedir. 

Evvelâ şurasını arz edeyim ki, Anayasanın 82 nci 
maddesi, parlamenterin maaşını «En yüksek Devlet 
memurunun aldığı miktarı geçemez» şeklinde bir hük
me bağlamış. 117 nci maddesi de, Devlet memurunu 
umumî şekilde tarif etmiş. Önümüze gelen tasarının 
1 nci maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna atıf yapılmıştır. Anayasanın 82 nci maddesinde 
«Geçemez» hükmü vardır. Şu halde altında kalabi
lir. Yapılacak bir tek şey vardır burada; en yüksek 
Devlet memuru kimse o tespit edilir, onun altında 
herhangi bir miktar tespit edilebilir, ama 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa bağlamak kanaatimce 
82 nci maddenin bir nevi tefsiri, hatta bir emsal gös

terilmiştir; pek yakında yenilenecek Parlamento 
îçiiî umarını ki, şimdiden bağlayıcı bir hükmü getir
miş oluyoruz. 

Tasanda Anayasa ve Adalet Komisyonunca çı
karılmış bîı hüküm vardı. Bunun üzerinde herhangi 
bir şey söylemeyi zait bulurum. Sayın Nihat Erim, 
bu mevzuda son derece isabetli ve hepimizin görü-

/ süne tercüman olan mütalaalarda bulundular. Ancak, 
bir geçici madde var. Bu geçici maddede bir irat kay
detmekten bahsediyor. Bir şeyin irat kaydedilebilme-
si için onun mevcut olması lâzım. Yani, doğmamış 
bir hak yok. Bir şey var ortada ki, o irat kaydedile
cek. Nasıl irat kaydedeceksin? Eğer vermeyen olur
sa, 6183 sayılı Kanuna göre hakkında muamele yapa
caksın. İşte arkadaşlarım; parlamenterin haysiyetini 
son derece zedeleyici madde burada geliyor. 6183 sa
yılı Kanun, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında 
Kanundur. Burada, «Borcunu ödemeyen şahsa yeai 
gün içinde ya mal ödemesi veya mal bildiriminde 
bulunması tebliğ edilir. Eğer bu yedi gün içinde mal 
bildiriminde bulunmaz veya borcunu ödemez ise, 
hapsen tazyik edilir.» der Kanun. Üç aya kadar hap-
sen tazyik ediyoruz. 

Şimdi, parlamenteri biz ne düşünüyoruz ki, hem 
borcunu vermeyecek, (Evvelâ böyle düşünmek yan
lış) İkincisi, vermezse onu hapsen tazyik edebilecek
siniz... Peki teşriî masuniyeti nerede kaldı? Onu da 
kaldırıyoruz biz bu madde ile. Bütün bunları bir ta
rafa bırakalım, pek yakında aramızdan ayrılmış, ve
fat etmiş arkadaşlarımız var. Bunların mirasçılarına 
en güzel hediyemiz bu mu olacak yani? Onlara böy
le mi rahmet okuyacağız? Onların çocuklarını geti
rip de hapsen tazyikle karşı karşıya mı bırakalım? 
Yok arkadaşlar. 

Şimdi, Meclisimiz okumuşların, yazmışların ve 
tecrübelilerin Meclisi; bizden böyle bir şey sâdır ol
mamalı. Bu bir haksa. Milletin bana vermiş olduğu 
bu itibar onu yerine iade etmeye kâfidir. Bunu kendi 
srzumia, irademle götürür veririm. 

Sayın Tahtakıhç dedi ki, «Bu kanunu çıkartmak
la irademiz de tecelli etmiş oluyor.» Kanunun çıkı
şında doğru, ama şahsa taalluk eden işte ben irade
mi kendi ihtiyarımla kullanırsam itibarımı iade etmiş 
olacağım. Çünkü bu kanunun hedefinin birisi de ka
muoyunun gösterdiği tepki karşısında evvelâ Meclis 
Başkanlarının, bilâhara sayın liderlerin göstermiş 
olduğu tepki veya tutumdur. Ben, itibarımı kendim 
korumalıyım. Benimse bu mal, vereceğim; kendim 
vereceğim ama... Beni hapsen tazyik ederek, bunu 
benden alırsanız, aklıma burada bir beyit geldi: 

42 — 



C. Senatosu B : 39 

«Zalime itaat edersen zararın iki türlü olur; 
Hakkınla birlikte şerefin de yok olur,» 
Bu parayı ben kendim veririm, kendi ihtiyarımla 

veririm; esasen Bütçe Komisyonundaki muhalefetim 
de bu kanunun hapsen tazyik suretiyle tahsili husu
suna idi. 

Burada bir hususu da arz ettikten sonra sözlerime 
nihayet vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İçtüzüğümüzün 16 ncı maddesi, «Cumhuriyet Se

natosunda görüşülecek kanun tasarı veya teklifleri 
için siyasî partilerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi müşterek gruplarında alınan prensip karar
ları, o siyasî partinin Cumhuriyet Senatosu Grupu 
üyelerini bağlayamaz.» der. 

Şu halde verilecek hüküm? Hak yoksa mesele 
yok. O zaman kanıma «irat kaydedilir» demeyelim, 
«ödenmez» diyelim. «Geçmiş farklar ödenmez» den
diği zaman hüküm bitmiştir, ama benimse, izin ve
rin, hepiniz benden mutlaka daha iyi düşünürsünüz 
arkadaşlarım, biz bunu kendi ihtiyarımızla verelim de 
şunun baskısıyle, bunun baskısıyle verildi töhmeti al
tında kalmayalım. Hele bu hapsen tazyik karşısında 
arkadaşlarım, ben, şahsen son derece üzüldüm. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
668 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylama so

nucu gelmiştir, arz ediyorum. 
Oylamaya 146 sayın üye katılmıştır; 138 kabul, 

6 ret, 2 çekinser oyu çıkmıştır. Bu suretle kanun tasa
rısı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul 
edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Söz sırası Sayın Bekir Sıtkı Baykal'da. 
Buyurun Sayın Baykal. 
BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın Baş

kan, değerli üye arkadaşlarım; 

Haftalardan beri gazetelerde, efkârı umumiye-
de parlamenter ödenekleri sakız gibi ağıza alınmış, 
çalkanıp durmaktadır. Seneîer evvel doğmuş, diye 
Komisyonun ortaya getirdiği bu ödenekler «alına
caktı, alınmayacaktı». şeklinde ortaya çıkınca, parti 
liderleri, «Ben hakkımuan feragat ediyorum, alma
yacağım», diğer parti karar alıyor «Almayacağız», 
şeklinde oluyor. Berveçhi peşin şunu arz edeyim ar
kadaşlar; ben, bu hak doğsa da, doğmasa da huzur
larınızda hakkımdan şimdiden feragat ediyorum. 
Bunu tescil edeyim evvelâ. Ondan sonra konuşaca
ğım. 
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Arkadaşlar; 
Ben hukukçu değilim, ama çıkarmak istediğimiz 

şu Kanun da Anayasaya, hukuka aykırı bir kanun. 
Bunun şeklini bulalım, çıkaralım bu kanunu, ama 
Senatodan çıkmış olduğunu tescil edelim. Burada 
sanki, parlamenterler Hazineye eî atmışlar, tam pa
raları alacakları sırada bir iki vatandaş bileklerine 
yapışmış, Sayın Nihat Erim'in söyledikleri gibi, cür-
mümeşhut halinde parlamenterler yakalanmış şek
le getiriliyor. Aslında parlamenterlerin böyle bir 
haktan, doğduğundan, doğacağından haberleri yok, 
gazetelerden okuyorlar. Komisyon böyle bir hak 
getirmiş ortaya. Şimdi olmayan bir işin burada mah
kemesini görüyoruz, kanununu çıkarıyoruz. 

Arkadaşlar; 
Bu şuna benziyor. Bizim hemşehriler motorla 

Kara Denizden İstanbul'a giderken birisi diğerine; 
«Şurada şimdi içi attın dolu 15 tane sandık görsek, 
bu alımları nasıl taksim ederiz?», diyor. Birisi, işte 
ben motorun reisiyim şu kadar alırım, diyor; sen 
reis değimin şu kadar acırsın, ben şu kadar alırım, 
sen şu kadar alırsın diye ortalık karışıyor. Kavga gü
rültü, birkaç kişi ölüyor. Neticede motor İstanbul'a 
varınca, mahkeme neticesinde hâkim soruyor; «Ne-
için ötdürdün, bu altınlar nerede?» diyor. «Altın di
ye bir şey yoktu hâkim bey; hayal ediyorduk», di
yorlar. Biz de şimdi bu hayal içerisinde kanun çı
karıyoruz. Allah rızasına Senatoya yakışır şekilde 
bir kanun kaleme alıp onu çıkaralım. Anayasaya ay
kırı bir kanunu burada çıkarmamanızı istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 
Sayın Feyyat'tan sonra Anayasa ve Adalet Ko

misyonu Sözcüsü Sayın Ahmet Nusret Tuna söz is
temişlerdir. Ona söz vereceğim efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbu!) — Sayın sena
törler, Sayın Başkan; 

Bu tadili teklifinden önceki 1905 sayılı Kanunun 
ihtilâfa konu olan ibaresi şudur: 

«Devlet Memurları Yasası ile gösterilen en yük-
rek gösterge ile bu Yasaya dayanılarak çıkartılan 
kararnameler gereği yapılan ödemeler ve diğer ya
salarla aylıklara eklenen ödemelerin...» 

Şimdi buradan iki anlam çıkmaktadır; Münha
sıran Devlet Memurları Kanunu ile ilgili. «Diğer yasa
llarla aylıklara eklenen ödenekler», tabirinden murat, 
Devîet Personel Kanununun tadili ile ilgili yasalar. 
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İkinci görüş; diğer anakaııunlar. Devlet Perso
nel Kanununun dışında, Üniversiteler ve Askerî Per
sonel Kanunu. İşte bu iki görüş ihtilâfın kaynağı
nı teşkil etmektedir. Hakikaten de iki görüşün de 
kendisine göre ağırlığı vardır. 

Diğer yasalarla aylıklara eklenen gösterge ve 
ödemelerin, tabiri; yani bir «Gösterge» tabiri kon
saydı Askerî Personel Kanununu, Üniversiteler Ka
nununu kapsardı. Dememesi halinde kapsıyor mu, 
kapsamıyor mu? İhtilâf halinde. Bu ihtilâfın kay
nağı nedir? Hal mercii neresidir? 

Geçen yıl geniş bir grup arkadaşa aynen şöyîe 
arz etmiştim: Sayın Başkanların son uygulamaları 
karşısında, Hazineyi temsil eden bir avukat ola
rak veya Muhakemat Müdürlüğünün emrinde bir 
avukat olarak, fazla ödeme yapılıyor diye Hazine
nin nef'ine siyaneten Danıştaya gitseydim, Hazine 
lehine 60 - 70 milyon lira para sağlardım. Veyahut 
da eksik ödeme yapılıyor;' milletvekillerinin öde
meleri eksiktir. Mületvekiîleri de politik sıfatları 
oîan kişilerdir. Siyasî partilerin ağırlığı, şahsiyeti 
çıkarlarından daha önemli tutulduğu için Danışta
ya gidemezler. Milletvekillerini temsiîen gidilmiş 
obaydı yine aynı miktarda bir kazanç sağlanmış 
olur ve buradan alınacak ücreti vekâlet her halde 
5 - 1 0 milyon lira tutardı. Böyle bir durum mev
zubahis. 

Ben arkadaşlarıma defalarca bunu arz ettim. De
ğişik gruplardan, değişik partilere mensup arkadaş
lara söyledim; fakat her nedense Başkanlık Divanı 
ve onun Sayın Başkanı Kemal Güven bu uygula
maya girince, bugüne kadar milletvekilleri, eksik 
ödeme yaptığım için Danıştay yolunu tercih etme
diler, eksik ödeme yapılıyor diye Danıştaya gitme
diler diye düşünebilir. Haklı bir çıkışı vardı; yani 
sitemi vardı. Sayın Hükümet yetkilisine, Sayın Ma
liye Bakanına, fazla ödemeye doğru gittiği zaman 
da Sayın Kemal Güven'in, şu beyanatta bulunma
sı lâzımdı: 

«Sayın Bakan, eğer bu ödeme faz^a ise, bu çek
ler Hazinenin zararını gerektiriyorsa, kanunun met
ninin yorumlanması da Meclisin görevi dahilinde 
değildir. Niçin Muhakemat Müdürlüğünü, Hazine 
avukatını tahrik etmiyorsun, dava açtırmıyorsun?», 
Bunu denemiş olması Hükümetin de Başbakanın da 
bunu düşünmemiş olması acaba bir tesadüf mü, yok
sa siyasî partiler arasında bir polemiğe konu ve ze
min hazırlamak mı? Hatta bu ödemeler yapıldığı 
zaman, çekler istihkak kesbettiği zaman (Tabiî çek-
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Icre el sürülmedi) fazla ödeme yapılmıştır gerekçe
si ve manevî menfaatiyle Danıştaya gitmeyi dü
şündüm. Eğer eksik ödeme yapılırsa maddî men-
fest söz konusu, fazla ödeme yapılmışsa manevî 
menfaat söz konusu olduğu için dava konusu sarih
tir. Yani Danıştay bu davaya bakabilir. Tenzil da
vası açabilirdim ve bu Kanun çıkmadan, Anayasa 
Mahkemesine gitmeden tehiri icra kararı da akabi
lirdim; fakat Parlamentonun şahsiyetine bir göl
ge mi düşürürüm diye cesaret edemedim. Parlamen
tonun kişiliğini, yüceliğini, şahsî bir kahramanlık 
yapıldığı edası ile zedelemeye imkân mı veririm 
düşüncesiyle gitmedim. Çünkü kimin kimi eleştir
diği:, hangi gayri meşru güçlerin meşru güçleri na
sıl eleştirdiği açık ortada iken buna yanaşmadım. 

Sayın senatörler; 

Şimdi benim nazarı dikkatimi en çok celbeden; 
Sayın Başbakandan önce Cumhuriyet Halk Partisi
nin Sayın Genel Başkanı yurda geldiği zaman, hak
lı haksız, hatalı hatasız, Devlet Personel Kanunun 
Devlet personel rejiminin iflâsı ile bir Devlet per
sonel rejiminin çıkmaza girmesinin bir sonucu ola
rak nitelediler. Bunu benim tabirimle söylüyorum, 
onların daha uygun tabirini tekrar edemiyorum, 
özür dilerim. Yani, parlamenter maaşları üzerinde 
eksik fazla gibi bir değerlendirmede bulunmadı
lar. Anladığım kadarı ile böyle oldu. Aradan zaman 
geçti; Sayın Süleyman Demire* de aynı beyanı be
nimsediler; «Eksik fazîa, hatalı hatasız ise Parla-
metonun tasarrufu» deyip geçiştirdiler. 

Biiâhara Millet MesMsinden ve en sonunda Sena
to Başkanlığından Maliye Bakanlığına gidiliyor, ha-
zırTanan çeklerin karşıhğı getiriliyor. Maliye Baka
nı kimin emrinde? Başbakanın emrinde. Başka bir 
karşılık için, başka bir ödeme için belki de bu para 
bulunmayabilirdi. Bu para süratle eklen getirili
yor; gerek Senato bütçesine ve gerekse Meclis büt
çesine. Evvelâ Meclis bütçesine getirilsin; çünkü 
Başkam Cumhuriyet Halk Partilidir. Bir art düşün
ce var mı, yok mu? Bilmiyorum; tenzih ederim. Bi
iâhara Senatodaki getirildi; elden getirildi. Ertesi 
günü Adalet Partisi Yönetim Kurulu toplandı; biz 
irmiyoruz, Halk Partisi alır mı, almaz mı?.. Birader; 
«Halk Partisi alır mı, almaz mı?», diyeceğine, göre
vini ihmal eden Sayın Maliye Bakanı ve ona emir
le yetkili Sayın Başbakan, avukatına emir verip de 
Hazînenin nef i bakımından davayı açsana. 

Bugün meydanda; çek ödenmiştir. Mademki bu 
kadar ihtilâf mevzuudur; niçin Hazine avukatı tah-
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ilk edilmiyor da dava açılmıyor? Para hazır; orada 
durmuş, Hukuken bunun aksini iddia eden var mı, 
burada sayın maliyecilerimiz var? 

Şimdi hukukî yol dururken; maşa dururken ate
şe el sürülmez. Bu basit polemiklere girilmez. İşle 
ben şahsen Hükümetin bu tutumunu affetmiyorum 
ve affetmem de; yetkimi aşar... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Kanunla 
ne alâkası var? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Suçlamam 
gerekir; ancak o benim yetkinidir. Millî irade beni 
bunun için gönderdi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ödeme ya
pılmamış Sayın Feyyat, ödeme yok burada. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beyefendi, 
sayın senatörler; 

Bugün bir ödeme yapılmış, alınmamış, bu öde
me fazîa mıdır, eksik midir? Fazla ise Hazine dava
cıdır. Eksikse milletvekilleri sübjektif hakları söz 
konusu, onlar davalıdır. Çekler hazırlanmış ve bu
nun için bir tedbir, tehiri icra alabilirdi Hazine, dur
durabilirdi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ödeme ya
pamamış Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibar
la, «C. H. P/Iiler bu parayı alacak mı, almayacak 
mı, alacak mı, almayacak mı?».. İlkokul talebesi 
propagandası yapıldı; seviye dışı bir propaganda, 
seviye dışı bir propaganda... 

Şimdi, bunlar böyle saptandıktan sonra, konu
ya geçelim: 

Sayın senatörler; 
Ben bunu iki ay evvel arz ettim. Bu bazen tartış

ma konusu oluyordu senatörler ve milletvekilleri 
için, sayın genel başkanlar için de elimden gelse 
rica edeceğim diye kendi kendime ve arkadaşlara 
derdim. Van'ın Gevaş ilçesinin Dokuzağaç köyü 
vardır. O köye mümkün olsa, bu paranın alınacak 
tijrumu olsaydı o köyün okuluna hibe olduğu hu
susunda noterden senedim vardır ve gizli tutarım, 
bunu söylemekten hicap duyuyorum. Herkesin bir 
şahsî tasarrufu olabilir, şuraya verir, buraya verir, 
mesele o değil, birisi varlıklı olur hibe yapar, biri
si varlıksız olur hibe yapamaz. Varlıklının varlıksız 
üzerinde kahraman edasıyie hibe propagandası yap
maya yetkisi yoktur. Bu lafı söylediğim için özür 
dilerim, geri alıyorum; yani şahsen hiçbir art düşün
cem yok bu konuda, sadece bunu belirtmek isterim. 

Maliye Bakanı Hazine avukatına o gün dahi emri 
vcreb^îrdl, bugün dahî verebilir. Anayasa Mab-
kemesinin kararı yorum yapmayacak durumda ise, 
Sayın Nihat Erim Hocanın buyurduğu gibi, Ana
yasa Mahkemesi yorum yapmayacak ise, Meclis 
karârını keennem yekûn addeder. Meclis kararını 
keennem yekûn addetmesi hafinde Sayın Kemal Gü-
ven'în, Sayın Tekin Arıburun'un takdiri söz konu
su olacak. Yine İnceleme Komisyonunun mütalâa
sına göre mi hareket eder, aksine mi hareket eder, 
yoksa eski uygulamayı mı yapacak? İşte ihtilâf bu
rada, bu ihtilâfın mercii mahkemedir. 

Mi2Ietveküleri mahkemeye gitmiyor, tenezzül et
miyor, kendisini kamuoyuna adamış kimseler
dir, yüce kimselerdir, kabul ediyorum. Çünkü, her 
kuru'uş maaş için bağırır, milletvekilleri bağırmaz. 
Bunu iftiharla söylemek isterim; ama milletvekille
ri bana tenezzül etmediğine göre, Hükümetin, Hazi
nenin menfaati için orada bloke edilmiş parayı 
gönderdi, arkasından Danıştaya dava açabilirdi, 
niçin bu görevini bugüne kadar hem de bütün ba
sın, kamuoyu, parlamenterler bahsettiği halde, Hü
kümet bu görevini niçin yapmadı? Niçin yapmadı 
büiyor musunuz? Dar gelirli 5-10 tane C. H. P.'li maaş 
t^îirida, propaganda, «Bak aldılar, grupuna tesir ede
miyor»,.., Çocukça propaganda için. Hükümet bu 
görevini çocukça propaganda için yapmadı, göre
vini ihmalden suçludur bugün için, Çünkü, kaza
nılmış bir hak o'up olmadığı belli değil, Sayın Ni
hai Erim Hocanın dediği gibi. Böyle bir durum söz 
konusu olduğuna göre, kazanılmış bir hak olduğu 
kanunla tespit edİiîyor, yani yorum niteliğinde bir 
kanun getiriliyor ve ayrıcada istirdat ediliyor. İşte 
bu sayın hatiplerin belirdikleri gibi, gerçekten Par
lamentonun yüceligiyle bağdaşmayan geçici bir mad
de iie karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. 

Bu tahrike sebebiyet kimdir? Alıyorlar mı, almı
yorlar mı, alıyorlar mı, almıyorlar mı?... Var mı, 
yok mu, alıyorlar mı?.. İşte bu lâfın sonucunda 
geldi, buna rağmen almayacağım, ama bu istirdat 
maddesine de oy vermeyeceğim. 

Sayın senatörler; 
Bakın Anayasa Komisyonunda muhalefet şerhi 

veren değerli sözcülerin, ifadelerine; ben şahsen iş
tirak ederim, etmem, o benim bileceğim iş, saygiy-
îe karşıîarım: «Bu uygulamadan sonra 926 sayılı Türk 
Si-âhiı Kuvvetleri Personel Kanununu değiştiren 
1923 sayılı Yasa kabul olunmuştur. Başkanlar bu 

I Yasa nedeniyle bir uygulamaya geçmemişlerdir.» 
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Bakın Sayın Nihat Erim'in Başkanlığında Anayasa 
Komisyonundaki muhalif üyeler, Başkan'ar hu ko
nuda harekete geçmemiş!.erdir. Demek istiyor ki, 
biiâhara Üniversiteler Kanunu söz konusu olunca 
harekete geçmişlerdir; o da çok geç. 

Şimdi, bakın yasadaki çelişkiyi arz edeyim, 
«Geçici madde: 1905 sayıiı Kanunun 6 Ocak 1977 
tarihli Meclis kararına göre uygulanması sonu
cunda 1976 malî yılının Türkiye Büyük Millet Mec
lîsi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana ge
len artışlar Hazineye irad kaydedilir.», Hangi mik
tar? 6 Ocak kararlariyîe; yani izharı nitelikte olan 
k£rar esas ihdası bir niteliği yok. zaten zaittir, ya
ni medenî nikâhtan sonra imam nikâhı ne kadar 
zaltse, o karar da onun kadar zaittir. Bu karar ge
reğince yapılan ödeme, yani bu karar icrayı etki
lemiştir, Başkanlık Divanını etkilemiştir, takdir 
böyle kullanıyor; bu takdire göre yapılan fazla 
ödemeler istirdat ediliyor, diyor. 

Pekî, eğer bu uygulama yanlış ise, bu kanunla 
istirdat ediyorsak, biiâhara seçilemeyen bir mil
letvekili çıksa bu kanunla, 1905 sayılı Kanun di
ğer anakanunlan da kapsadığına göre, Askerî Per-
s oneî Kanununu da kapsar, peki bundan evvelki 
askerî personele yapılan artış müsadere edilmemiş
tir, ben o artışı istiyorum, 80 bin lira da orada var.. 

Şimdi, baştan sona tutarsız ve Hükümetin elin
de yetki var, muhalefetin elinde yok, Danıştayı ha
rekete geçirebilirdi. Milletvekilleri gidemez, ben şah
sen gidemem, cesaret edemem, yüce parlamenterle
re karşı ucuz bir kahraman olmak istemem, ben 
buranın en ucuz insanı olabilirim, hepiniz benden 
ağır baş'ısınız. Çünkü, tüm Parlamentonun yanlış, 
doğru verdiği bir karar vardır, buna karşı; ama 
mesleğimde bir memur olsaydım, bir vatandaş ol
saydım belki böyle bir girişimde bulunabilirdim, 
«Gözden uzak olan gönülden ırak olur» ama bugün 
için bu cüreti gösteremem. Bu Hükümetin görevi
dir, Ma'iye Bakanını niçin harekete geçirmedi? Ma
liye Bakanına bu konuşmamın bir yazılı sual ola
rak intikâlini Sayın Başkandan istirham ediyorum. 
Bugüne kadar Sayın Maüye Bakanı Danıştaya Ha
zine avukatını niçin harekete geçirmemiş ve geçir
memesi nedeniyle Danış taydan karar alınmamış
tır? Karar alınmaması nedeniyle Türk Parlamento
sunun yüceliğine gö!ge düşürülmüştür. Bu gölge dü-
rürü'mesiyle Türkiye'de genel meseleler unutturul-
muştur, Parlamento, «Dandik hikayesiyle Türkiye' 
yi kana bulatan gençlik sorunlarını, daha büyük vur

gun meselelerini kamufle ettirmiştir, .umıUuraıuk için 
yaptırmıştır bunu Hükümet. Ben başka bir şey dü
şünemem, Çünkü, yetki: isi Hükümettir, muhalefet 
değildir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi, maddeden çıkardan bir hususu da bilgi

lerinize arz etmek isterim. Sayın Nihat Erim Hoca 
temas etti ben de değinmek isterim. 

Büyük Millet Meclisinde bir ek 2 nci madde 
kondu. Sayın Nihat Erim Hocanın Yüce Senatoya 
arz ettiği görüşe aynen katılıyorum. Redaksiyon ha
tası var, acele olmuştur; fakat fikir olarak bu ko
nuda Anayasamızın 78 nci maddesinin son fıkrası gere
ğince kanun teklifi gündemde beklemektedir. Şimdi, 
Ki; eivekilkrinin yapıp yapamayacağı işserin biran ev
vel meclislerden geçirilmesi zaruridir. 

Bir emeklilik söz konusu oldu. Haklı, haksız, Ana
yasaya aykırılık iddiası söz konusu oidu. Şimdi, sayın 
arkadaşlara öze! sohbetlerde arz ettiğimi burada da 
arz etmek istiyorum. 

Şimdi, iki arkadaş vardır, birisi işçi oluyor, birisi de 
tüccar oluyor; şanlı, bozuk düzenden zengin oluyor. Di
ğeri de işçidir, işçi olan emekli oluyor, diğeri ise apart
man, han sahibi oîuyor. Şimdi, apartman ve han sahibi 
diyelim ki işçilik yapıyor, işçilik yapabilir, özgürlüğü 
vardır; ama Sosyal Sigortadan emekli olan işçi bir 
iş yapamıyor, yapınca sosyal güvenlikten mütevellit 
emekli maaşı kesiliyor. 

Şimdi, Yüce Parlamento üyeleri ikide bir bu mi-
saü verirken, işçi için niçin bu misali vermiyorlar? İş
çinin de sosyal güvenliği yok mu? Yani, bir milletve
kili, bir belediye meclisi üyesi veyahutta belediye baş
kanının seçimle işbaşına gelmesi, onun sosyal güven-
ı.k hakkını müktesep kabul ediyor, Anayasaya uygun; 
ama seçimle kamu görevi yapanların hakları mükte
sep değildir, Anayasal bir hak değildir gibi eşitlik ilke
sini ihiâl eder nitelikte seçimle gelenlerin lehine 
bir fikirle karşılaşmıyor muyuz? 

Bu itibsria, seçimle gelenlerin nasırına basmak 
lâzım ki, tabandakilerin eşitsizlikten kıvranmaları
na bir çare bulunsun. Eğer, Anayasaya aykırı ise, 
tabandaki durumda bir işçi Sosyal Sigortalarda 
çalışamaz, bir emekli Emekli Sandığında ça'ışa-
nıa2. Bir profesör (Tanıdığımız) Trabzon'a gitti, emek
li olduğu için emekli maaşı kesildi. Bağ - Kur mü
essesinde çalışamıyor. Burası da Emekli Sandığına, 
Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalara bağh bir kamu ku
ruluşudur; ama bir farkı, seçimk geliyor, millî ira
deyi temsil ediyor. Seçimle ve millî irade ile gel» 
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mek, bu istisna hakkını vermesi gerektiğini iddia 
eden mantığın ne durumda olduğunu sizin takdiri
nize arz ediyorum. 

Anayasayı ihlâîin olmadığı yerde, Anayasayı ih-
lâ? iddiası var. Esas Anayasayı ihlâl yerinde fazla * 
tepki yok. Sayın emeklilerden bunu istirham edi
yorum. Son maddeye daha çok tepkinin gösteril
mesi »âzım. Eğer bir hak ise ki, Sayın Hocanın dedi
ği g.'bi, kazanılmış bir hak değildir, belli değil. 
Eğer hak olsaydı, Anayasa Mahkemesinin kararına 
göre ne olurdu, biîir misiniz? Anayasa Mahkemesi 
kararına göre, vergi kaçakçısı bir kimsenin düşük 
seviyede bir matrah göstermesi rayiç bedele göre 
îsîîmîâk edilmemesi ve rayiç bedele göre istim
lâk edilmemesi sonucu vergi kaçakçılığı kastiyle 
rayiç bedelden fazla bir gelir alıyor dîye bu Ana
yasanın 2 nci maddesinde cumhuriyetin hukuki.ik 
n'teîiğine aykırı görülüyor da, eğer kazanılmış bir 
hak olsaydı, bu Anayasanın 2 nci maddesine ters 
düşmüyor mu? 
„ Bu itibarla, ortada kazanılmış bir hak vardır, 
yoktur belli değil Anayasa Komisyonunun görü
şü budur. Muhalif olanların da görüşü budur. Ma
liye Bakanı Parlamentonun haysiyetiyle oynamış
tır. Hazine avukatını Danış taya götürsün ve bu mad
deyi de metinden çıkarın. Maliye Bakanı suçludur. 
Bu maîldeyi çıkarın. Hatta, hatta Başbakan dahi 
suçludur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin)'— Sayın Baş

kan, müsaadenizde Sayın Feyyat'm bir ithamına bu
rada cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — İki Meclis 

Maüye Bakanlığından maaş, fasis ve maddesine pa
ra istemiştir. Bu para ister istemez mecburen gön
deridir. Çek kesilmez. Çek kesilmişse Meclislerin 
Başkanları kesmiştir. 

Bunun bu şekilde tazzihini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yeterlik önergesi gelmiştir. Ancak... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — 6 kişi konuş

tu Sayın Başkan, 6 kişi... 
BAŞKAN — Müsaade edin do arz edeyim efen

dim. BiFgi arz ediyorum müsaade buyurursanız şa
yet. 

İçtüzüğün 35 nci maddesi gereğince Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Sözcüsü Sayın Ahmet Nusret Tu-
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na söz istemiş bulunuyorlar. Ondan sonra söz sıra
sı Sayın Çelikbaş'tadır. 

Şimdi 6 üye konuşmuştur, Komisyonun konuş
masından sonra son söz üyenindir. Komisyon söz 
hakkını haizdir. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) -f Sayın 
Başkan, Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporu 
üzerinde müzakere yapıyoruz. Bütçe ve Plan Komis
yonunun raporu üzerinde müzakere yapıyoruz. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Son söz sırası Sayın Ahmet Nusret Tuna'dadır, 

yeteilik önergesi kabul edildikten sonra. O zaman 
Sayın Çeîikbaş'a söz verme olanağı kalmıyor, arz 
ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincari) — Sayın Başkan, 
önergeyi oyiayacaksanız istirham ederim bize de 
önergenin aleyhinde söz verin. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim; müsaade bu
yurun, arz ediyorum. Rica ederim efendim, duru
mu bJginize arz ediyorum. 

Ancak, Sayın Abdullah Emre İleri'nin, Bütçe 
ve Plan Komisyonu Başkanı tarafından cevaplan
ması istenen ve burada okunması arzu edilen sual 
vardır. Onu da bilgilerinize arz edeceğim, ondan 
sonra bu önergeyi iş'.eme alacağım. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa önerisinin daha iyi şe-

kiLendirlImesini sağlamak için Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Pîan Komisyonu Başkanı Sayın Kö-
ker'in Komisyonda ve kendisinde mevcut olan ve 
kamu görevlilerinin bazılarının maaş, yan ödeme 
ve sair ad alünda Hazineden ne kadar para aldık
larına dair belge ve bilgileri açıklamasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Niğde 
Abdu'lah Emre İleri 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, müsaade buyurursanız Komisyon ve il

gililer konuşmak istiyorsa, bu sualleri cevaplamak 
üzere kendilerine söz vereceğim, ondan sonra... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Son sözü size vereceğim efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, müsaade ederseniz bir hususu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Baruîçuoğîu arkadaşımızın itirazı üzerine zati-
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âdiniz biraz evveiki ifadenizde değişiklik yaptı- I 
nız. 

İçtüzüğün 35 "nci maddesi sarih. Diğer bir Ko
misyonun raporu müzakere ediliyor; fakat İçtüzüğün 
35 nci maddesi diyor ki, eğer bir başka komisyon
da da konuşulmuş ise, o komisyonun sözcüsü de o 
komisyonun fikrini dermeyan eder. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — O 

komisyonun raporunun müzakere edilmesine rağ
men, görülüyor ki, serapa Anayasa ile ilgili bütün 
müzakerelerde olduğu gibi, ben de Anayasa ve Ada
let Komisyonunun görüşlerini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ahmet Nusret Tu-
na'nın söz talebini bir komisyon adına istenen söz 
talebi şeklinde değerlendireceğim. Arz ederim. 

Sayın Tuna, Bütçe ve Plan Komisyonundan ön
ce mi görüşmek istiyorsunuz efendim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; söz sırası Sa
yın Ahmet Nusret Tuna'da. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Yukarıdan beri münakaşası yapılan parlamen
ter ödenekleriyle ilgili bir mevzuda fikirlerin da
ğıldığı, daha evvelce yapılan bazı değişikliklerin za
manla nedeninin unutulduğu ve bugün Anayasanın 
neresinde bulunduğumuz hususunda tereddütler ol- l 
duğu gözükmektedir. 

Şu kouşmalarımızm ödeneklerin artırılması ve- { 
ya eksilt:'mesiy'e ilgili olmadığına, Anayasanın de
diklerini, inandıklarımızı ifade etmek üzere huzu
runuzda bulunduğuma itimat etmenizi rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda tetkikat ya
pan Anayasa Mahkemesiyle ilgili zevat da şu dert
ten bahsederler: 

«Parlamenter maaşlarıylc ilgili olarak 15 - 16 
yıüdan beri en ufak bir müzakere geçmemiş, fikir
ler tartışılmamış; bu itibarla, tutulan yolda biz de 
b.'r aydınlığa kavuşamıyoruz.», demektedirler. 

Eğer, parlamenter maaş'ariyîe ilgili değişiklik
leri aklımıza getirirsek, hakikaten bunların büyük 
bir kısmı aşağı yukarı müzakeresiz karara bağlan- I 
iniştir. 

Bu itibarla, ben mevzuu, arkadaşlardan bazı
sının bu acaba müktesep hak mıdır, değil midir hu- j 
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susunda müspet bir kanaate varabilmeleri için bi
raz daha yukarıdan almaya mecburum. Bağışlama
nızı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa bir küldür. Ana
yasa yapılırken hangi esasları ele almış, bunu naza
ra almaya mecburuz. 

Anayasanın bir 117 nci maddesi var. 117 nci 
madde şöyle diyor: 

«Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin, genel 
idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduk
ları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli 
görevler, memurlar eliyle görülür.» 

Arkadaşlar, demek oluyor ki, Anayasamızda me
murlar hakkında tek madde var. Kimler memur sa
yılıyor: Devamlı bir kamu hizmeti olacak, bu devam
lı hizmetini hazineden aldığı maaşla ifa edecek. Bun
lar devlet memuru. 

Şimdi, bizim bu münakaşaların anlaşılmasmda-
ki anasıkıntı bundan doğuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hâkim de memurdur, profesör de memurdur, İk

tisadî Devlet Teşekküllerinde çalışanlar da memur
dur, mahallî idarelerde çalışanlar da memurdur. 
Anaihtüâf, bizi tereddütlere sevkeden husus bura
dan doğuyor. Demek ki, Anayasamız devamlı ka
mu hizmeti gören kimselere memur diyor. Bunla
rın hepsi memur. 

Yine bu Kanunun tatbikatından olmak üzere, ya
ni şu Anayasanın sistemi içerisinde bir de 82 nci 
madde getirmiş. Mebusların; yani parlamenterlerin 
maaşları i!e ilgili 82 nci madde. Burada da zama
nında bulunan Barem Kanununu nazara almış, bu
nun tesirinde kalmış; fakat başka başka memur 
tarif olmadığı için hepsine şâmil olmak üzere şu iba
releri kullanmış; «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
"erinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. 
Ödeneğin ayîık tutarı en yüksek Devlet memuru
nun aimakta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğinin 
yarısını aşamaz»,. 117 nci maddenin kabul ettiği tek 
Devlet memuru tarifi var; fakat bunlar çeşitli kol
lara açılabilir ve bir de 82 nci madde var, o zaman 
da bir Barem Kanunu var. Bu Barem Kanunu ne 
diyor?.. «Birinci dereceki Devlet memurunu kıstas 
olarak aîır». 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun tatbikatı yapılmakta iken bazı ar-

kadaş'arnnız «Anayasanın eski 82 nci maddesinin 
değiştirilmesinin bütün bunlara sebep olduğunu», 
ifade ettiler. Değiştirilmesi lüzumsuz da böyle par-
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lamenter maaşlarını artırmaya matuf bir değiştir
me o*muş gibi yahut o hissi verecek konuşmalar 
yaptılar. Onun için ona dokunmaya mecburum. 

Şimdi, 117 nci madde böyle, 82 nci madde böyle 
derken 1965 yılında bir Personel Kanunu geldi ar
kadaşlar. 

Şimdi, Anayasanın 117 nci maddesi muvacehe
sinde bütün Devlet memurlarının; yani bugünkü 
Devlet memurlarının, askerlerin, üniversitenin, hâ
kimlerin, İktisadî Devlet Teşekküllerinin, mahaliî 
idare memurlarının hepsinin maaş ve ödeneğinin tek 
kanunla gösterilmesi mümkün iken, hepsinin arz 
ettikleri hususiyet bünyelerindeki değişiklik dola
yısıyla bu Devlet Personel Memurları Kanununu 
getirdi; diğer personele ait kanunların da peyderpey 
çıkarma esasını kabul etti. Yavaş yavaş ihtilâfın 
doğmasına doğru bir adım başlıyor. Bir Devlet Per
sonel Kanunu gelmiş; Devlet Memurları Kanunu 
var; ondan sonra diğer kanunlarda bir geçici mad
delerle bunların ayrıtları tanzim edildi; fakat her bi
risi için ayrıca kanun çıkarılabileceği 657 sayılı Ka
nunla gösterildi. 

Personel Kanunu o zamana k<£dar alıştığımız 
sistemin dışında, Barem Kanunun dışında bir sis
tem getirdi; göstergeler var, katsayı var, yan ödeme
ler var. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu tarihî gelişmeyi gözden geçirmezsek, mevzuu 

kavramamız kısıtlı olur, zor olur. 1965 yılında o za
mana kadar ıncr'i olan Barem Kanunundan ayrıl
mak suretiyle göstergeli, katsayılı ve yan ödemeli 
bir sistem kabul ediîdi, Personel Kanunu bunu ka
ba? etti. Geldik mebus maaşlarına; 82 nci madde
nin 2 nci fıkrası yahut alttaki fıkrası diyor ki; çı
kan kanunlarla memurun, mebusun maaşında bir 
değişiklik o'ursa devre sonuna kadar bunu aüamaz, 
yani devredekiüer bu haktan istifade eder. Anaya
sanı» eski 82 nci maddesi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi düşünelim: Göstergeyi kabul etmişiz, ona 

diyeceğim yok, katsayıyı kabul etmişiz; 7 idi 8 oldu, 
9 ofdu, bu sene 10 oluyor, 11 oluyor, 12 oluyor.. 
Personel Kanununun getirdiği sistemde, ekonomik 
konjonktüre göre memurların eline geçecek maa
şın tespiti için oynak bir sistem kabul ediîdi. Mü
teharrik merdiven değil; ama ona yakın bir sistem 
kabul ediLdi. Yan ödemeler için de Personel Kamı-
ınına şöyle bir hüküm geüdi, dendi ki; yan ödeme
lerin miktarı bütçe kamum ile tespit edilir, yıllık 

olarak tespit edilir. Her yıl o yıîki konjonktüre göre 
teminindeki güçlük için ne kadar para verilsin, iş 
riski için ne kadar para verilsin, iş güçlüğü için ne 
kadar veriısin?.. Bütçe kanunlarında bunun tavan
ları tespit olunsun, karar zamanında da Hükümet 
bunu versin. Bu esas geldi. 

Şimdi, demek ki gelen sistemde yıl'ık artışlar 
var, yılhk değişiklikler var; ama parlamento üyesi 
82 nci maddenin sonunda «faydalanamaz» hükmü 
olduğu için, bütün memurların dışında herkes kat
sayıdan faydalanırken, yan ödemeden faydalanır
ken parlamenter faydalanamaz bir hale geldi. Hal
buki vazııkanunun maksadı bu değildi. 82 nci mad
denin sen fıkrasını koyarken," vazııkanun aslında 
Barem Kanununu düşünmüştür. 

İşte muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 82 nci 
maddesi, Personel Kanununun getirdiği esneklik do-
layısıyle ondan parlamenterlerin istifadesini temin 
etmek gayesiyle, 1971 yılında tadil edilmiştir; yani 
şunu arz etmek istiyorum; 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Anayasa Mah
kemesinin kararı var, Sayın Tuna... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Anayasa Mahkemesinin kararı var, bravo teşekkür 
ederim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — O zorunlu 
oldu, 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu Personel Kanununun şu farklı hükümlerin

den do!ayı Parlamento yan ödemedeki farkı, katsa
yıdaki farkı almak istediği zaman Anayasa Mahke
mesi dedi ki; «82 nci maddenin son fıkrası açıktır; 
alınmaması lâzımdır.» İşte bu karardan sonra Ana
yasanın 82 nci maddesinin değiştirilmesine lüzum 
verdir. Pek çek yazılar yazanlar, müellifler şu ta-
r«hî seyri nazara almadan mebusların maaşlarına 
ferphhk yaratmak İçin 82 nci madde böyle bir de
ğişiklik yaptı gibi beyanlarda bulunuyorlar. Bunu 
huzurunuzda cevaplandırmak istedim. 

Muhterem arkadaşlar; 
82 nci madde ne idi, ne oldu?.. Anayasanın 

ti dilinden evvelki 82 nci maddesi şu idi, sadece öde-
nekler kısmını okuyorum; «Ödeneğin aylık tutarı 
1 nci derecedeki Devlet memurunun aylığını, yol
luk da ödeneğin yansını aşamaz.» Tadil edilmez-
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den evveîki 82 nci maddedeki «ödeneğin aylıkları 
birinci derecedeki Devlet memurunun aylığını, yol
luk da ödeneğin yarısını geçemez». Anayasa tadil 
edi'dlkten sonra aynı fıkra şöyle oldu; «Ödeneğin 
aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta 
olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin yarısını aşa
maz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın bu şekiîde değişikliğine Personel Ka

nununda başvurulan yol sebebiyet verdi. Personel 
Kanunu; yani Devlet Memurları Kanunu sadece 
merkezî idare teşkilâtına ait bir kanun olarak çık
tı; hâkimleri bünyesine almadı, askerleri bünyesi
ne almadı, üniversiteleri bünyesine almadı, İkti
sadî Devlet Teşekkülleri memurlarını bünyesine al
madı, nıahaîJî idare memurlarını bünyesine almadı. 
Gelen, mer'i olan tek kanun bir derece getirmiş; 
ama sonradan gelen kanunlar dereceyi değiştirebi
lir, derece statüsünü getirmez, o yolu ihtiyar et
mez, başka yollarla bu kanunlar gelebilir diye «En 
yüksek Devlet memurunun» tabiri kullanılmıştır. 
«Birinci derece» kısmı Anayasadan çıktı, «En yük
sek Devlet memurunun eline geçen miktar» baz'ı 
geüdh 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi Anayasadaki değişiklik bu. Anayasanın 

82 nci maddesi, Devlet Memurları Personel Kanu
nunun getirdiği esaslar dolayısıyle bu merhaleler
den geçmek suretiyle bu hale geldi. 

Şimdi Anayasa değiştikten sonra yeni Anayasa
nın getirdiği hükümleri ihtiva eden 1905 sayılı Ka
nunun yapiımasına geçildi. 

Muhterem arkadaşlar; 
1905 sayılı Kanunun yapılmasına takaddüm eden 

devredeki 236 nci madde şöyle idi; «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin aylık 
tutarı, Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen 
en yüksek göstergenin tutarıdır.» Anayasa değişik
liği oîduğu için metin şu haîe geldi; «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin saptan- t 
masına dair Anayasanın 82 nci maddesindeki miktar, 
Devlet Memurları Yasasıyle gösterilen en yüksek 
gösterge ile bu yasaya dayanılarak çıkarılan karar
nameler gereği yapılan ödemeler...» Yani, 1905 sayı
lı Kanunun birinci fıkrasında, Devlet Memurları 
Kanununun getirdiği gösterge, katsayı ve yan öde
me kısmı serapa birinci fıkranın içerisine konuyor. 

İkincisi; «Devlet Memurları Yasasıyle gösterilen 
en yüksek gösterge ile Yasaya dayanılarak çıkarı
lan kararnameler gereği yapılan ödemeler ve diğer 

yasa'arîa aylıklara eklenen ödemelerin tutarıdır.» 
Anayasa, demin arz ettiğim veçhile diğer çıkacak 
kanunlarda vukubulacak tebeddülatı Anayasanın 82 
nci maddesine koyduğu için, 1905 sayılı Kanun da 
buna muvazi olarak Devlet Memurları Yasasındaki 
birinci derecedeki Devlet memurunun gösterdiği mik
tar ve ik?nci fıkrasında çeşitli yan ödemeler ve so
nunda diğer yasalarla, çıkacağını daha evvel ifade 
ettiğim Askerî Personel Kanunu, Hâkimler Kanu
nu, İktisadî Devlet Teşekkülleri Kanunu ve diğer 
saydığım kanunlarla bir farklılık gelirse, bunun da 
parlamenter maaşına intikâl edeceği esası kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yasaların getirdiği esas bu; Bu Yasa tatbikat da 

gördü. Şimdi bütün ihtilâf, diğer yasalarla aylık
lara ekîenen ödeme kısmındadır. 

Anayasanın tadili ve takip ettiği seyir nazara 
a'ındığı takdirde, diğer yasalardan Anayasa vazıımn 
ve Medisin neyi kasdettiği açıkça meydandadır. Bu 
böy!e meydanda oluşu anlamayla kalmamış, Hâkim
ler Kanunu çıktığı zaman, «Hâkimlerle ilgili öde
neklerin yarısı kadar hâkimlik tazminatı verilir» 
hükmünü taşıyan Kanun çıktığı zaman, Devlet Per
sonel Kanunuyla ilgisi olmadığı halde bu kanun 
taibikat görmüş ve parlamenter maaşları bugünkü 
seviyeye gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi elimizdeki yasa bu. Anayasanın değişik

likleri bu. Bu kere üniversite mensuplarının maaş-
Isny'üe ilgili 1995 sayılı Kanun çıktığı zaman bu 
büyük münakaşalara sebebiyet verdi. Konuşmacı 
arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bu kadar büyük 
miktarı Parlamento üyeleri alsın mı, almasın mı?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hakkın tespiti başka, bu hakkı almak başka. 

Şimdi bu zamana kadar bu Parlamento buna «hak» 
demiş, bu kanunu çıkarmış, Anayasada değişiklik 
yepmış, çıkan değişikliğe göre çıkarttığı 1905 sa
yılı Kanuna göre hâkim'ere bir taibikat yapmış. 
Bugün kamu efkârına saygı göstererek bütün par
tiler, bütün parlamenterler bu miktarın fazla ol
duğu kanaatinde birleşmektedir. Bunun aksine der-
meyan eden yok. 

Ya!nız şu hususu arz edeyim: Arkadaşlar, Ana
yasa bu şekilde tadil edilirken, parlamenterlerin 
maaşı bu şekiMe tespit edilirken, (Ben şu Anaya
sanın çıktığı günden bugüne kadar Mecliste olan bir 
arkadaşınızım) diğer memurların maaşlarının (Şimdi 

50 



C. Senatosu B : 39 

Bütçe Komisyonu Başkanımız okuyacaklar ümit edi
yorum) 105 bin lira aylık maaş haline geldiğini 
Vaîlahi bilmiyordum. 35 bin, 50 bin gibi döner 
sermsyeden almak suretiyle herhangi bir meslek gru-
pundan her hangi bir zevatın bu kadar büyük bir 
para aldığını bilmemekte idim. 

Arkadaşlar; bu kanunlar şöyle çıkıyor: Hiç kim
senin anlamayacağı şekilde bir ibare kullanılıyor iti
raza sebebiyet vermesin diye ve öyle geçiyor yahut 
Bütçe Kanununun binlerce sayfalık bölümleri ara
sında bir yere iki kelime ekleniyor ve bakıyorsunuz 
o meslek grupu muazzam farklı maaş almaya baş
lıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu tatbikat, şu 1991 sayılı Kanunun meydana 

çıkması, memleketteki bir yarayı ortaya atfcu Me
busun aldığı maaş 8 bin lira ödenek, 8 bin lira yol
luk olmak üzere 16 bin liranın içindeyken, bir kı
sım Devlet memurunun 25 bin, bir kısmının 35 bin, 
bir kısmının 70 bin, bir kısmının 105 bin liraya 
kadar varan aylık maaş almakta olduğunu tespit et
tik, öğrendik. Arkadaşunm okuduğu yazı Maliye 
Bakanlığından gelmişti, öyle okudular, biz de buna 
muttali olduk. 

Şimdi elimizdeki 1905 sayılı Kanun, Anayasa
nın 82 nci maddesi, hangi Devlet memuruna ne 
cins ilâve yapılmışsa, onun parlamenterlerin maa
şına intikâl edeceğini kabul etmiştir; fakat elimizi 
vicdanımıza korsak, hiçbir parlamenterin bu mik
tar maaşın alınmasına vicdanı ve gönlü razı ohnaz. 
Asgarî ücretin 1 800 Mra olduğu bir memlekette, 
35 bin, 55 bin, 70 bin, 105 bin liranın alınmasına vic
danı razı olmaz. 

Şimdi burada bir şey meydana geliyor; Anaya
sadaki sistem, birbirini kontrol eden bir sistem. 
Mebus maaşları serbest bırakılmasın, istedikleri mik
tarda maaş alamasmlar; ama parlamenterler vası-
tasıyle diğer kamu görevlileri de kamu vicdanının 
kabul edemeyeceği miktarda para alamasmlar... İki 
sistem birbirini kontrol ediyor. O kadar alır. Par
lamento, «Hayır, ben bu kadar miktara razı de
ğilim. Ben bu miktarı almaya razı değilim» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi parti liderlerine bir vazife daha düşüyor. 

Ben huzurunuzda söylüyorum, şunların her birinde 
belki benim de reyim var; fakat şunu katiyetle hu
zurunuzda ifade ediyorum ki, bilerek ve isteyerek 
bir Devlet memurunun maaşının yan ödeme ile ol
sun, her ne nam altında olursa olsun 105 bin liraya 
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çıkmasına gönlümüz rıza göstererek oy vermedik. 
Bu, demin dediğim veçhile, çeşitli yollardan fayda
lanmak suretiyle tatbikat bu hale gelmiş. 

Partiler, güzel bir şey yaptılar, şimdi oraya ge
çeceğim; parkmenter maaşlarını dondurmaya ma
tuf bir gayret göstermişler. 1 nci madde ile ne geldi? 
Eskiden farklı değil diyorlardı. Çok şey getirdi ar
kadaşlarım, onu ifade edeceğim. Fakat, bir şey da
ha gözden kaçmamalı. Bu fakir Milletten ne cins 
büyük hizmet yaparlarsa yapsınlar, hepsine saygımız 
var; asgarî ücretin 1 800 lira olduğu memlekette 
100 bin, 105 bin lira almaya imkân veren maddeler 
en kısa zamanda düzeltilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elimizdeki 1905 sayılı Kanun, memurlarım maaş

larına yapılacak ödemelerin, parlamenter maaşına 
intikaline cevaz veriyor. Anayasanın değişikliği bu
na cevaz veriyor. 1905 sayılı Kanun buna cevaz ve
riyor. Siyasî partilerin mümessilleri toplanmışlar, 
demişler ki, bu kadar fazla maaş alınması doğru de
ğildir. Her yükselme zamanında bir gürültünün, pa
tırtının doğduğu, bir hücumun başladığı, parlamen
ter haysiyeti ile oynandığı bir vakıadır. Onun için 
biz 1905 sayılı Kanunu değiştirelim, yeni bir esas 
getirelim demişlerdir. 

Arkadaşlar; 
Gelen yeni esas da, daha evvelce arz etmiştim, 

1905 sayılı Kanun halen yürürlükte olan 657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanununun getirdiği birinci dere
cedeki göstergenin katsayı ile çarpılmasından doğan 
miktar, yan ödemelerden gelen miktar, diğer kanun
larla eklenen miktar olmak üzere üç anagruptan 
oluşmakta idi. Bu gelen kanun, diğer kanunlar gru-
punu tamamen çıkarmıştır. Artık, bundan sonra çı
kacak olan Hâkimler Kanununda ne cins değişiklik 
olursa olsun, Askerî Personel Kanununda ne cins de
ğişiklik olursa olsun, Üniversite Personel Kanununda 
ne cins değişiklik olursa olsun, bu değişiklikler par
lamenter maaşına intikal etmeyecektir. 

Parlamenter maaşı nasıl olacaktır? 657 sayılı Ka
nunun getirdiği en yüksek gösterge zait, bu gösterge
nin yansı kadar ödenen yan ödemeler, 657 sayılı 
Kanuna tâbi memurlara ödenen yan ödemeler, yu
karıdaki ödemenin yüzde 50'sini geçmemek üzere 
o miktarın eklenmesi sureti ile bulunur demiştir. 

Bazı arkadaşlar, «Bu kanuna ne lüzum var? Bu 
kanun yeni bir şey getirmiyor.» demektedir. 

Arkadaşlar; 
Bu kanun büyük şey getirmektedir. Bu kanun, 

parlamenter maaşlarmı diğer meslek gruplarından 
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ayırıp 657 sayılı Kanuna bağlı Devlet memurları ile 
bağdamaktadır. Anayasanın 82 nci maddesine bu 
hususun muhalif olduğu iddia edilemez. Anayasanın 
değişik 82 nci maddesi, diğer meslek gruplarına ya
pılacak zamların da parlamenter maaşına intikal et
mesine müsaittir. Ancak, o bir tavandır. Tavanın 
altında parlamento, parlamenter maaşını tespit ede
bilir. Bu esasa uyularak hazırlanan tasarı, müzakere 
etmekte okluğumuz tasan 1 nci maddesi ile bunu ge
tirmektedir. Bütün diğer kanunlarla irtibatını kes
miştir; 657 sayılı Kanuna bağlamıştır. Ödenekler için 
de, «En yüksek göstergenin yansı kadar eklenebilir» 
demiştir. Gelen bu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasa Komisyonumuz bunu memnuniyetle ka

bul etmiştir ve 1 nci madde Millet Meclisinden gel
diği gibi aynen kabul edilmiştir; 

2 nci madde, parlamenterlerin yapamayacakları 
hizmetlerle, emekli aylıklarının kesilmesi ile ilgili. 
Muhterem Erim, burada bunun gerekçesini gayet 
güzel ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu çok mühjm bir kanundur. 15 yıldan beri Par

lamento böyle bir kanunu çıkarmak için uğraşmakta
dır. Çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Bu komisyon
larda binler de çalıştık. Fakat, «Neler yapamaz» kıs
mına gelince, diğer devletlerle ügili tatbikatlar da 
getirildi; vardır, Meclis başkam vardır. Muhterem 
arkadaşlar; Bunlar, kaleme döküldüğü zaman, çok 
sıkıntı vermiştir. 

Meselâ, bu metne göre bir müzisyen parlamenter 
olarak gelmiş, İlham gelmiş bir şey yazacak; bir güf
te yapacak, bir beste yapacak. Simdi, bunun yapıl
masına imkân vermiyor. Bir kıymetli ilim adamı gel
miş, hem parlamenter hizmetini görüyor, hem de 
boş zamanlarında bir ilmî eser yazacak, bunu piya
saya arz edecek, Buna imkân vermiyor. 

Emekli maaşları ile ilgili bir şey var; dışarıda 
emekli olmuş, parlamentoya gelmeden emekli olmuş 
kimseler Parlamentoya geldiği zaman emekli maaşı 
a'masm diyor; Ama, parlamento içinde emekli olur
sa, onlara bir hüküm yok. 

Netice itibarîyle, böyle bir kanunun lüzumuna, 
zaruretine ve Anayasa emri olduğuna İştirak eden 
Komisyonumuz, «Bir önerge ile çıkabilecek hafif
likte bir kanun değildir, bunun üzerinde dikkatle du-
ru&un, hu kanan en kısa zamanda çıkabilsin» diye 
temennide bulunmuştur. 

I Bu sebeple, bu gösterdiğim gerekçelerle 2 nci 
madde Anayasa Komisyonunda metinden çıkarılmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçici maddeye gelince: Bu iki maddede hiç bir 

ihtilâfımız olmadı. Bütün arkadaşlar iştiyakla bu fa
kir devletten bundan fazla maaş alınması doğru de
ğildir, bu tatbikat doğrudur dedi, ittifak etti. Bu gelen 

I 2 nci madde büyük mahzurlar doğuracak mahiyette
dir diye ittifak ettik, çıkardık. 

3 ncü maddeye gelince; bu geçici madde önümüze 
geldiği zaman sıkıntılar başladı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Meclis kararı ile bu işin alâkası yok. Sabahtan beri 

arz ve ifade etmeye çalıştığım husus, 1905 sayılı Ka
nundur. Kanundan doğan bir hak var mı, yok mu? 
Anayasanın gelişini, seyri itibariyle ifade ettim. Ana
yasaya muvazi çıkan kanunları arz ettim. 

j Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunu hazırlayanlar da bizim gibi düşünüyor. 

I O kadar bizim gibi düşünüyor ki, eğer bizim gibi dü-
şünmese idi, 1 nci maddeyi getirmezdi. Ne diyoruz 
biz 1 nci maddede? Daha evvel diğer kanunlarla ek
lenenler vardır, onun için her zaman yükselecekti. 
Bu kanunu getirip hazırlayanlar, «Diğer kanunlar» 

ı tabirini kaldırmış, mevzuu sadece 657 sayılı Kanuna 
bağlanmış. Bir o, değil. 

Üçüncüsü : 
Muhterem arkadaşlar; bir hak yoksa, bir hak doğ-

mamışsa, bunun istirdatı gibi bir şey olabilir mi? 
Hiç kararı nazara almıyoruz. Hakikaten hatalıdır. Ya
ni, Meclisin almış olduğu karar, hakikaten hatalıdır. 
Niye Senato bu kararı almadı? Senato karar almadı. 

j Çünkü, amiri ita Başkandı. Başkan, kanunu yanlış 
anlar, doğru anlar. Onun, yargı organlarından geçir
me suretiyle, kazaî içtihat yolu ile doğruyu bulması 
lâzım, ama Meclis ne yaptı? Hesapları İnceleme Ko
misyonu, «Ben bunu anlıyorum» demiş; «Doğru
dur.» Başkana yardımcı bir kuruldur, göstermiş. Ora-

! ya kadar da bir şey yok, ama gelip de, «Ben bu ka-
I naatte değilim; eğer Meclis oylarsa «Ben bunu ve

ririm.» dediği takdirde ne oluyor muhterem arka
daşlar bu?,. 1905 sayılı Kanunun Meclis kararıylc 
yorumu oluyor. Hakikaten Anayasaya uygun değil
dir. Senatomuzdan da böyle bir karar geçmemiştir. 
«Geçirelim mi, geçirmeyelim mi?.» münakaşaları: ol
muştur; fakat geçirilmemesi lâzım geldiği fikri hâ
kim olmuş ve geçmemiştir. Anayasa Mahkemesi de 

j bu kararı iptal etmiştir; onun bileceği iştir. 
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Şimdi, bu arz etiğimiz hususların 1905 sayılı 
Kanunla alâkası yok. 1905 sayılı Kanunla (Bugüne 
kadar tatbikatı meydanda) hâkimler ödeneğinden 
maaş almaktayız. Personel Kanununun dışında bir 
Kanundan alıyoruz. Oraya «Diğer kanunlar.» diye 
konmuş. Teklif, bu «Diğer kanunîar..»ı çıkarıyor. 

Bir kısım üniversite personeli için konan miktar 
dolayısıyle Hesapları İnceleme Komisyonu bir he
sap yapmış. Bunu da hatalı görüyor ve kabul etmi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mütalaaya vardığımıza göre, müspet oy kul

lanan arkadaşlarımın, Anayasa değişikliği, 1905 sa
yılı Kanunla bu mutabakatı ve tekliflerinin de bu ha
lini gördükten sonra ne yapması lâzım gelirdi?.. 3 
ncü fıkrayı Yasadan tamamen çıkarmak lâzımdı, 
geçici maddeyi Yasadan çıkarmak lâzımdı. 

Arkadaşlar; 
Biz bu yolu ihtiyar etmedik. Partilerin başkanla

rı var, parti genel başkanlarının beyanları var. On
ların beyanlarına mevzuu, Anayasanın rayına oturt-
duktan sonra onların görüşlerine de imkân vermek 
istedik. Yoksa, hak olan, müktesep hak şeklinde gö
züken, Kanun teklifinde de müktesep hak olduğu 
her şekilde ikrar ve beyan edilen, 1 nci maddenin 
değiştirilmesinde ikrar edilen, geçici maddenin ko
nulması suretiyle müktesep hak olduğu beyan edi
len bir hakkın yasama organı eliyle istirdadı imkân
sız bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu çok tehlikeli bir yoldur. Yasama organı, süb

jektif hak haline gelmiş şahıs mamelekine el uzatma
ya kalkarsa, bu kötü bir örnek olursa başkaları da 
gelebilir; üç beş gün sonra, iki katı olandan, katla
rından birinin Hazineye irat kaydı, bankada mev
duatı olan sermaye sahiplerinin mevduatının yüzde 
25'nin Hazineye irat kaydı ve saire gibi. 

Arkadaşlar; 
Bunu mevzuun ehemmiyetini arz etmek için söy

lüyorum. Böyle bir teklif de gelmez, böyle bir şey
de olmaz; ama bu yol, şahıs hakkına, şahıs mamele
kine, sübjektif hakka el uzatmaya başlandığı zaman 
arkalarının gelme tehlikesi de vardır. 

Bu itibarla, Yasama Organı eliyle böyle hali kul
lanılmasına Komisyonumuz rıza göstermedi; fakat 
metni büsbütün çıkarmayı da bugünkü çok partili 

parlamenter nizamın hususiyetleri dolayısıyle faydalı 
görmedi. Yalnız, biz şuradan aldık arkadaşlar. Bir 
parti lideri, «Benim üyelerim fazla ödemeyi alma
yacaktır.» diyecek. 

Bugün başımızda «Lider» diye tuttuğumuz, yo
lunda yürüdüğümüz arkadaşların bu beyanı hilâfı
na alacak kimsenin olduğuna da kani değiliz. 

Biz şunu getirdik: «Mademki, şahsî hak, rıza, 
muvafakat, sübjektif hakları devreden tasarruflar
dandır. Bu teşekkül etmiş, bu hak olmuş; ama Hazi
neyi irat kaydına Parlamento arkadaşlarımız, Parla
mento büyüklerimiz böyle karar vermiş. Ne yapa
lım?.. Üyelerinin yazılı muvafakatiyle irat kaydedil
sin.» dedik. 

Ben ümit etmiyorum ki, şu fakir memlekette, 
parlamentolarda, partiler fazla ödemeye rıza göster
mesin ve «Benim üyelerim almasın» desin; bir ar
kadaşın gidip alacağına kani değilim. 

«Anayasaya denk düşsün diye, şahsın yazılı mu
vafakati takdirinde Hazineye irat kaydolunur.» kay
dını koyduk. Büsbütün metinden çıkarmadık. Bir 
şeyi daha koyduk: Bu sübjektif hak haline gelen hak
kın Hazineye irat kaydı için de bir vergiye ihtiyaç 
vardır arkadaşlar. Bir arkadaşımın (Bu kısmım bi
lerek söylemiyorum) ifade ettiğine göre, 17 bin lira 
civarında bağışın yapılması için Hazineye parlamen
terlerin para ödemesi lâzımdır. İşte, buna da imkân 
vermemek için, bu mevzuda, bu bağışta, «Yazılı 
muvafakat üzerine yapılan bağışta vergi ve resim 
de alınmaz» diye bir kayıt koyduk. 

Muhterem arkadaşlar; 
İşte, Anayasa ve Adalet Komisyonunun getirdiği 

bu. Bizim inancımız, müktesep hakların, Yasama 
Organının kanunu vasıtasıyle, subujektif hak sahip
lerinin rızası alınmadan Hazineye irat kaydında bü
yük mahsurlar görüyoruz. Metni bu hale getirdik. 
Diğer arkadaşlarımız bize iştirak etmemişlerdir. Tak
diri Yüksek Heyetinize bırakıyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın üyeler, çalışmaların bu Yasanın bitimine 

kadar devamım arzu eden üç tane önerge gelmiş
tir. 

Müsaadenizle önergeleri geliş sırasına göre bilgi
lerinize arz ediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa önerisinin görüşmeleri

nin ve oylanmasının bitimine kadar Birleşimin uza
tılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fikret Gündoğan Manisa 

Cumhuriyet Senatosu Doğan Barutçuoğlu 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

Başkan vek iH 
Artvin 

Recai Kocaman 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakerelerin, görüşülmekte olan Kanun tekli

finin bitimine kadar devamını saygılarımızla arz ede
riz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Sami Küçük 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 669 S. Sayılı Kanun so

nuçlanıncaya kadar görüşmelere devam edilmesini 
saygıyle arz ederim. 

Sinop 
Nâzım İnebeyli 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu önergeler 
hakkında söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Olmadığına göre, 669 S, Sayılı Kanun teklifinin gö
rüşülmesinin, bütün maddelerinin müzakeresinin bi
timine ve oylamanın sonuna kadar çalışmalarımızın 
devamı hususunu yüksek tasvibinize arz ediyorum, 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Recai Kocaman'm, görüşmelerin 
yeterliği hakkındaki önerisi vardır. Bu önergeyi Sa
yın.., 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önergenin aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bu önergeyi 
oylamıyorum. 

Sayın Hüsamettin Çelebi'nin Komisyondan suali 
vardır. O suali sorduktan sonra son söz hakkı baki 
kalmak üzere bu önergeyi işleme alacağım, o zaman 
aleyhinde söz vereceğim. 

Sayın Hüsamettin Çelebi'nin sualini okutuyo
rum efendim, 
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Sayın Başkanlığa 
Bütçe ve Plan Komisyonu Sayın Başkanının aşa

ğıdaki sorumu cevaplandırması için aracılığınızı di
lerim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Soru : 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin iptal istemi üze

rinde çalışan Yüce Anayasa Mahkemesinin, esası da 
incelendiği ve Parlamenterlere en yüksek gösterge 
olan (1 000 + 200) üzerinden ödenek ve bunun ya
rısı kadar yolluk verilebileceği sonucuna vardığı yo
lunda bir bilginiz var mıdır? 

Var ise, görüşülen teklifin birinci maddesinin (b) 
bendinde öngörülen yan ödemeler karşılığıyle yol
lukların yeni miktarını belirleyen son fıkranın ka
bulü, yeni sorunlar yaratmayacak mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon söz hakkına 
sahiptir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ben bir hususu açıkla
yacağım Sayın Başkan, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Komisyon 
Başkanı Yiğit Köker. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Tuna, kanun 
teklifinin tümü hakkında gerekli teknik izahatı ver
mişlerdir. Bu itibarla, ben söz hakkımdan sarfı na
zar ediyorum. 

Ancak Sayın Çelebi'ye arzı cevap etmek isterim. 
Anayasa Mahkemesinin böyle bir karar verdiğini bü
tün arkadaşlar gibi ben de gazetelerden öğrenmiş 
bulunuyorum. Anayasa Mahkemesinin karan ve ge
rekçesi açıklanmadan bu şekilde bir suaîe cevap ver
mek mümkün değil benim için. Hiç olmazsa resmî 
manada mümkün değil. 

Arz ederim efendim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkam Sa
yın Emre'nin de bir suali vardır. 

BAŞKAN — Var efendim, var. Hatırlatacağım 
efendim. 

Efendim, Komisyon adına cevap verme ve son 
söz üyenindir hakkı baki kahnak üzere, yeterlik öner
gesini okutacağım, yeterlik önergesi aleyhinde bir 

| tek üyeye söz vereceğim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Tümü hakkındaki görüşmelerin yeterliğini öneri

rim. 
Saygılarımla. 

Artvin 
Recai Kocaman 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde buyurun Sayın 
Niyazi Unsal. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Söz isteyen baş
ka sayın üye var mı Saym Başkan. 

BAŞKAN — Henüz yok. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir).— Önergeye de ge

rek yok. 
BAŞKAN — Olmasın diye. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan, sa

ym üyeler; 
Bu hassas konuda ben diliyorum ki, herkes gö

rüşlerini söylesin, mesele tam anlamıyla açığa çıksın. 
Özellikle benim bu konuda söylemelerini istediğim, 
konuşmalarını istediğim, üyelerden çok partilerdir, 
gruplardır. 

Ölüyü bize sürütmek istiyorlar. Çok rica ediyo
rum, her, konuda yarışırcasına, «Grup adına söz isti
yorum, partim adına söz istiyorum» diyen üyeler, 
kamuoyunun da hassasça üzerinde durduğu bu konu
da gelsinler buraya partiler adma; yani gruplar adı
na görüşlerini söylesinler. Neden sorumluluktan ka-
çarcasma, «Bu konudaki düşüncemiz aman belli ol
masın» diye düşünmektedirler? 

Benim mesleğim olan psikolojide bir kaçma me
kanizması vardır. Bu, insanın elinde olmayarak şuur 
altından idare edilir. Çoğu defa insanlar gerçeklerden 
kaçarlar. Hele suçluluk hallerinde, savunması güç 
hallerde karşındakini suçladığın zaman, derhal kar
şındaki şahıs bir mekanizma çalıştırarak; kaçma me
kanizmasını kullanır, gerçeklerden kaçar. 

Parti yöneticileri burada gerçeklerden kaçmakta
dırlar. Komisyonda da bunu söyledim. Gelsinler bu
raya, biraz önce saym hukukçular burada konuştular, 
sayın üyeler burada konuştular, görüşlerini Anayasa 
esaslarına, hukuk esaslarına dayandırarak söylediler. 
Partiler de bunu burada söylesinler. Bu Yasanın çıkı
şı üzerinde de bu Yasanın yürürlükten kaldırılma ne
deni üzerinde de grupları adına görüşlerini söylesin
ler. Burası halka giden bir ses bantıdır: Bu banttan 
partiler adına yapılacak görüşleri herkes (bu hassas 
konu üzerinde partilerin görüşlerini) dinlesin. 

Ben, özellikle bu konuda partilere çağında bulu
nuyorum. Parti yöneticileri bir talimat almamışlarsa, 

I kendilerine «Susun» diyen obnamîşsa, kürsü açıktır, 
gelsinler burada her şeyi söylesinler; ölüyü bize sü
rütmesinler. Bunu kendileri öldürdü; (önemli bir söz
dür) öldürene sürüttürürler. Burada partileri adma 
görüşlerini açıklasınlar, konuşmaların bu nedenle sür
mesini istiyorum. Bir çağında da bulunuyorum bura
dan partilerin görüşlerinin söylenmesini isttyomm. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Unsal. 
Önerge aleyhinde bir saym üye konuşmuştur. 
Görüşmelerin yeterliği hakkındaki önergeyi tasvi

binize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Görüşmelerin yeterliği kabul edilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, ufak bir açıklama yapmak mecburiyetindeyim, 
bu konuşmadan sonra. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi, sorulan suallere cevap vermek üzere, Ko

misyon konuşmak istiyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «Son söz üyenindir hükmüne göre 

son söz Saym Fethi Çeiikbaş'mdır. 
Buyurun Saym Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Görüşümekte olduğumuz Kanun teklifi 21 Ocak 
1977 tarihli Millet Meclisi Danışma Kurulunda siya
sî parti temsilcilerinin almış oldukları bir karar so
nunda Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda 
Grupu bulunan beş siyasî parti temsilcisinin, Sayın 
Millet Meclisi Başkanının davetiyle kendi riyasetle
rinde yapmış oldukları toplantı sonunda siyasî parti
ler tarafından anlaşmaya varılan müşterek bir metin 
olarak huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun teklifinin lehinde, aleyhinde söylenecek 

çeşitli sözler olabilir; ama bir hususu teklif sahibi ve 
Komisyon Başkanı bir arkadaşınız olarak burada tes
cil ettirmekte ben yarar görüyorum. 

Partslerarası Komisyonumuz ve bu teklifin altın
da imzası bulunan arkadaşlar olarak; 6 Ocak 1977 
tarihinde lüzumu olmamasına rağmen, kanunların 
amiri ita sıfatıyla bazı kişilere, ezcümle Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlanna vazife ver
miş bulunmalarına rağmen, alınmış bulunan 6 Ocak 
1977 tarihli Millet Meclisi kararının, 1905 sayılı Ka
nunun meşru şekilde parlamenter aylıklarının artırıl-

55 — 



C. Senatosu B : 39 24 . 2 . 1977 0 : 1 

ması istikametinde kullanılması için alınmış bir karar 
okluğunda hepimiz ittifak ettik. Niçin ittifak ettik; 
bunu da ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Parlamenter aylıklarını düzenleyen Anayasanın 

82 nci maddesi, 30 . 6 . 1971 tarih ve 1421 sayılı Ka
nunla değiştiriimiştir. Bu değişiklikten sonradır ki, 
1905 sayılı Kanun ile 1 sayılı Kanunun birinci mad
desi, dolayısjyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 236 ncı maddesi yeniden tedvin edilmiş ve bu 
tedvin şekline göre de Anayasamızın 117 nci madde
sinde tarifini bulan, devlet memurlarına (Bu devlet 
memuru isterse Askeri Personel Kanununa tabi ol
sun, isterse Hâkimler Kanununa tabi olsun, isterse 
Üniversiteler Kanununa tabi olsun, kararnameler ve 
sair kanunlarla bu memurların maaşlarına, daha açık 
ifadesiyle kamu görevlilerinin) yapılan ilâvelerin par
lamenterlere aksetmesi hususu 1905 sayılı Kanunla 
Yüee Meclisler tarafından kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım hatırlayacaklardır; geçen ya
sama yılında emekliliklerimizi düzenleyen 5434 sayılı 
Kanunun tadili münasebetiyle, Kanma Komisyon 
Başkam sıfatıyle Millet Meclisi kürsüsünden, par
lamenter aylıklarının yükseltilmesi istikametinde bir 
kanun olduğu şeklindeki beyanlara şu şekilde cevap 
vermiştim: «Değerli arkadaşlarım, bu, Emekli 
Sandığı Kanununu tadil eden bir kanundur. Emek
lilik hakkım düzenleyen bir kanunun tadili suretiy
le parlamenter aylıklarının artırılmasına imkân yok
tur. Bunun parlamenter aylıklarının artırılmasını 
gerektirecek bir netice doğurduğu tespit edildiği tak
dirde, ben bu kürsüden, parlamenterlikten istifa 
edeceğimi beyan ediyorum» demiş ve şöyle ilâve et
miştim: «1905 sayılı Kanun yürürlükte olduğu sü
rece, artık parlamenter aylıklarının artırılması için 
yeni hükümler getirmeye lüzum yoktur. 1991 sayılı 
Kanun, 926 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanuna ge
tirilecek yeni ilâvelerin parlamenterlere aksi için, şu 
arkamda oturan Sayın Başkan ile bitişik salonda 
kürsüde oturan Sayın Başkanın, âmiri ita sıfatıyle 
verecekleri kararlar gereklidir.» demiştim. 

Nitekim, aradan çek kısa bir süre geçtikten son
ra, 1991 sayılı Kanunla getirilen hakların parla
menter aylıklarına yansıması hususunda da müna
kaşalar çıktı. 

Yine, siyasî parti temsilcileri olarak hazırladı
ğımız gerekçede de ifade ettiğimiz gibi, bütün bu 
münakaşalar ve karışık işîer, maalesef 657 sayılı 
Kanuna istinaden, Kanunun yürürlük tarihinden 

bugüne kadar, Devlet memurlarına, Askerî Perso
nel Kanununa tabi olan askerî personele ve üniver
site personeline, çeşitli kararnameler ve çeşitli ka
nunlarla yapılan zamlardan meydana gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kısa bir süre zarfında 
12 tane kanun kuvvetinde kararname çıkarılarak, 
657 sayılı Kanun üzerinde geniş operasyonlara giri-
şüdîği, çeşitli kanunlarla; bütçe kanunlarıyle, diğer 
kanunlarla memurlara yan ödemeler verildiğini de 
hesaba katarlarsa, 1905 sayılı Kanunun hükmüne 
göre bu ilâvelerin parlamenter aylıklarına yansıması 
da bir kanun hükmü olduğuna göre, raporumuzda 
da ifade ettiğimiz gibi, gerekçede de ifade ettiği
miz gibi, parlamenter aylıklarının tespitinde, karar
nameleri takip etmek, gibi bir mecburiyet hâsıl 
olmuştur. 

Bu izahattan sonra, siyasî parti gruplarının, da
ha önce izhar ettikîeri ve artık parlamenter aylık
larının münakaşa edilir halden çıkarılarak, sabit bir 
baza oturtulması istikametindeki görüşlerini şekil
lendirmek üzere, tetkik etmekte olduğunuz kanun 
teklifinin 1 nci maddesi tedvin olunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tuna arkadaşımın da ifade ettiği gibi, par

lamenter ayhklarının tespitinde, ödeneklerinin tes
pitinde iki unsur vardır, Bu unsurlardan bir tane
si, ki orada Sayın Tuna bir eksik beyanda bulun
dular, zabıtları tashih bakımından ifade ediyorum, 
zannediyorum bir unutma oldu, parlamenter öde
neklerinin ilk unsuru, 657 sayılı Kanunla tespit 
edilen en yüksek göstergedir. Bu gösterge bugün 
için 1 OOO'dir. Bu göstergeye, ek göstergelerin en 
yükseği oîan 200'ün ilâvesi suretiyle bulunacak ra
kam, ki bu, bugün için 1 200'dür ve bu 1 200'ün 
% 50'si de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi okn Devlet memurlarına her ne nam ile olursa 
olsun, yapılmakta olan çeşitli yan ödemeler kar
şılığı olarak parlamenter ödeneklerine aksedecektir. 
Yani, siyasî partiler temsilcilerinin kurmuş olduğu 
kornişon, siyasî parti yöneticilerinin 6 Ocak 1977 
tarihli Meclis kararından önceki durumu ihya etmek 
yolunda vermiş oldukları beyanlar istikametinde, 
parlamenter aylıklarını, 1 000 + 200 + Bu mik
tarın % 50'si; yani 6 Ocak kararından önceki gibi, 
eğer matematiksel bir rakamla ifade etmek gereki
yorsa, 1 80G'ün, o yıl için mer'i katsayı ile çarpı
mından ibaret hale getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Parlamenter aylıklarında artık yan ödemelerin 

artırılması, teminindeki güçlük zammının 10 000 li-
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raya çıkarılması veya işgüçlüğü zammının şuna çı- 1 
karılması veya bugün ismini bilemediğimiz birtakım 
yeni zamların getirilmesi halinde, herhangi bir ar
tış mevzubahs olmayacaktır. Bundan sonra par
lamenter aylıklarının artışı için iki unsur lâzımdır. 
İki unsur eğer Yüce Parlamento tarafından kabul 
edilirse, o takdirde parlamenter ödenek ve yolluk
larında bir artış mevzubahs olabilecektir. 

Birincisi; her yi! Bütçe kanunîarıyle kabul edilen 
ve bütün kamu parsoneline uygulanan katsayı ra
kamında bir değişiklik olursa, bu değişiklik parla
menter ödenek ve yolluklarına inikas edecektir. 

İkinci unsur da bugün 657 sayılı Devlet Memur
ları Yasasında en yüksek gösterge rakamı 200 olarak 
tespit edilmiştir, bu gösterge rakamında bir de
ğişiklik olduğu takdirde, bilfarz Askerî Personel 
Kanununda olduğu gibi, 250'den başlayıp 600'e 
kadar çıkan bir ek gösterge sistemi getirildiği tak
dirde, ki bu 300 olur, 500 oîur, 700 olur, onu 
gayet tabiî Parlamento bilecektir, o takdirde bu
nun parlamenter ödenek ve yolluklarına inikası mev
zubahistir. 

Bunun haricinde her ne nam ile olursa olsun 
yapılacak zamların; memurlara yapılacak zamların 
parlamenterlere inikası söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
- Mecliste ilâve edilen ve parlamenterlerin yapa

mayacakları işleri kapsayan madde, Partiîerarası Ko
misyon tarafından hazırlanmış bir madde değildir. 
Madde, her hükmüyle de biraz önce Sayın Tuna'nm j 
ifade ettikleri gibi, telif ücretinden tutunuz, eğer 
çiftlik sahibi ise çiftliğinde ürettiği 100 tane yumur
tayı sattığı takdirde dahi parlamenterliğin düşmesini 
intaç edebilecek hükümler getirmektedir. Bu hüküm
leri getirirken de Anayasayı ihlâl ederek getirmek
tedir. Anayasamız, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi üyelerinin, üyelik sıfatlarının düşmesi 
için, kendi meclislerinin kararını şart olarak koş
tuğu halde, bu Kanun metnine ilâve edilen 2 nci 
madde ile «Parlamenterlik sıfatı düşer» denilmekte
dir; ancak ne şekilde düşeceği hükme bağlanmamış
tır. 

Keza, bazı mesleklerin tasfiyesi için, meselâ ec
zacı olan arkadaşımıza, doktor olan arkadaşımıza, 
muayenehanesini kapatabilmesi için, yazıhanesini 
kapatabilmesi için herhangi bir süre de tanınmamış
tır. Bilfarz, eczacı olan bir arkadaşımız, bu ka- I 
mm çıktı diye eczanesini kapatsa, belki Hıfzıssshha 
Kanununa göre, belki Eczacılık Kanununa göre 
cezayı müstelzim bir suç da işlemiş olacak. J 
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Emeklilikle ilgili hususa gelince; emeklilikle il
gili fıkra, parlamenterler arasındaki eşitliği de boz
maktadır. Yani, bîr imtiyazlı parlamenter sımiı 
ortaya getirmektedir. Müsaade ederseniz fıkrayı oku
yacağım ve arkadaşlarım da zannediyorum ki, beni 
tasdik edeceklerdir. 

Mecliste önerge ile ilâve edilen (C) fıkrası şöy
le: «Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan her
hangi bir şekilde emekli aylığı almakta iken Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyesi olanlar, Türkiye Bü
yük Milkt Meclisi üyelikleri devam ettiği sürece 
emekli ay'ığını alamazlar.» E, peki parlamenter iken 
emekli olanlar ne olacak?.. Onlar alacak. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Onlar da almasın
lar canım... 

BÜTÇE VE PLAN KOıMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Onlar afecak, bu 
maddeye göre onlar alacak. 

Değerli arkadaşlarım, 
«Sen parlamenterken emekli oldun, sen emekli 

aylığını alacaksın; sen parlamenter olmadan emekli 
oldun, senin emekli aylığını keselim» demek, as
garî mânada kanunların genellik ve eşitlik prensibine 
de aykırı olsa gerek. Bunu kabul etmeye de imkân 
yoktur. Kaldı ki, Meclis gündeminde (Ben de şu
nu ifade edeyim değerli arkadaşlarım, gayet rahat
lıkla söylüyorum: 11 yıldan beri bu Parlamento ça
tısı altındayım. 11 yıldan beri parlamenter sıfatımın 
dışında herhangi bir işim yok; ne yazıhanem var, 
ne muayenehanem var, ne bir şey, hiç bir şeyim 
yokj Gayet rahat konuşuyorum ve bunun çıkarıl
ması da Anayasa emridir. Parlamenterlerin yapa
mayacağı işleri tespit etmek Anayasa emridir. 16 
senedir bu Parlamentonun yapamadığı bir işi, fev
kalâde âcil bir kanun gelmişken bunun içine sıkış
tırmanın ve yalan yanlış sıkıştırmanın manasını da 
ben doğrusu anlayamadım, bilemiyorum. Bu ka
nun Meclis gündemindedir. Uzun uzun münakaşa 
edilir, tartışılır, ne yapılr, ne yapılamaz, ne ka
nunîdir, ne gayri kanunîdir bunlar tespit edilir. Kal
dı ki, bu yasaklar 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun metnine girecek bir kanuna konuyor. O 
da acayip. Yani parlamenterlerin yapamayacakları 
işleri tespit eden hüküm, 657 sayılı Devlet Memur
ları Yasasına madde olarak giriyor. Bunu ne şekil
de izah ediyor arkadaşlarımız bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Benden bir sual soruldu, 
omı da arz etmek istiyorum. Sayın Unsal arkada
şım konuşurken sordular ve Sayın Emre İleri arka-



C. Senatosu B : 39 

daşnıı da bir önerge ile sordukları için arz edeceğim. 
Sayın Millet Meclisi Başkanının riyasetinde, si

yasî parti temsilcileri olarak yapmış okluğumuz top
lantıya hakikaten Sayın Unsal arkadaşınım ifade et
tiği gibi o vakte kadar hiç birimiz bilmiyorduk, han
gi kamu personeli, (biraz evvel ifade ettim Ana
yasanın 117 nci maddesi şümulüne giren askerî per
sonel, genel ve katma bütçeli idaredeki diğer sivil 
personel, üniversite personeli ve hakimler) ne maaş 
alıyorlar?.. Bunları tespit etmek için Devlet Per
sonel Dairesinden ve Maliye Bakanlığından temsilci
ler davet ettik. Bu temsilcilerin bize tevdi ettikleri 
listeden ve tamamen o toplantıda da zabıtlara tescil 
edilmiş bulunan (ki, siyasî partilerin temsilcileri ola
rak yapmış olduğumuz toplantı zabıtla tespit edil
miştir) bu rakamları arkadaşlarımın arzuları üzerine 
okuyorum: 

926 sayılı Askerî Personel Kanununa göre yapılan 
ödemeler: Söyleyeceğim rakamlarda katsayı 9*dur 
ve brüt rakamları söylüyorum, hiçbir zaman söy
lediğim rakam net rakamlar değildir, brüt rakamları 
ifade ediyorum. 

926 saydı Kanuna göre orgeneral ve oramiraller: 
Aylık ve ek gösterge: 926 saydı Kanuna göre 

14 400 lira, hizmeteri tazminatı 182 sayılı Karar
nameye göre 200 lira, tayın bedeK 6706 saydı Ka
nuna göre 165 lira, yan ödemeler, 7/11426 sayılı 
Kararnameye göre 8 800 lira. Toplam brüt 23 bin 
565 liradır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Muhtelif sektörlerden misal veriyorum; 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanununa göre bir müsteşar 
veya genel müdürün aldığı parayı ifade edeceğim: 
Aylık ve ek gösterge: 657 sayılı Kanuna göre 
10 800 lira. 7/12070 sayılı Kararname ile yapılan 
yan ödemeler, 5 400 lira, yekûn 16 200 lira. 

Eğer bu genel müdür teknik bir tahsil görmüş 
ise, mühendis ise o takdirde ayhk ve ek gösterge 
657 saydı Kanuna göre 10 800 lira, 7/12070 saydı 
Kararname gereğince işgüçlüğü, teminindeki güçlük 
zamîarı toplamı olarak 6 900 lira ki, brüt 18 600 
liradır. 

Bu genel müdür şayet 3659 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş, daha açık bir ifade ile, 440 saydı Kanuna 
tabı Kamu İktisadî Teşebbüslerinden birisinin genel 
müdürü ise bu rakama yılda almakta oldukları 4 maaş 
nispetindeki ikramiye ile iştiraklerden atmakta oldu
ğu yönetim kurulu üyeliği veya murakıplık ücretle
riyle, ydhk temettüleri de buraya eklemekte fayda 
vardır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Teknik genel müdürü de söyledikten sonra, 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa geliyorum. 
Bir üniversite rektörünün aldığını söyleyeceğim. Bu 
üniversite rektörü kuruluşu tamamlanmış bulunan 
üniversitelerimizden herhangi birisinin rektörüdür. 

Aylık ek gösterge: 1991 sayılı Kanunla değişik 
1765 saydı Kanunun 7 nci maddesi gereğince 10 800 
liran İdarî görev tazminatı; yine 1765 saydı Kanu
nun 16 ncı maddesi gereğince 7 200 lira. 

İşgüçlüğü, işriski, teminindeki güçlük zammı, 1991 
sayılı Kanunla değişik 1765 saydı Kanunun 16 ncı 
maddesi uyarınca 4 320 lira. Tam gün ödeneği, yine 
1765 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince 4 320 
lira. Yekûn, 26 640 liradır. (C. H. P. sıralarından 
«döner sermayeden ne kadar» sesleri) 

Arz edeceğim efendim, arz edeceğim : Eğer bu 
üniversitenin döner sermayesi mevcut ise (aşağı yu
karı hepsinin vardır) o üniversitenin sayın rektörüne 
biraz önce hesabım verdiğim 26 640 lirayı geçmeye
cek şekilde, yani mefhumu muhalifinden 26 640 lira 
da döner sermayeden ödenmektedir. 

Eğer birinci dereceli kuruluş ve gelişmesinde güç
lük gösteren üniversitelerde görevli ise bu üniversite 
rektörü, ayrıca 7 500 lira kuruluş ve gelişme güçlüğü 
ödeneği almaktadır. Bu 7 500 lira brüt rakama ilâve 
edilmekte, döner sermayeden alacağı rakam ondan 
sonra hesap edilmektedir. Yani 34 000'in iki misli 
oluyor. 

Bu üniversitelerin tıp fakültesinde görevli olanla
ra ayrıca 4 500 lira hizmet ödeneği verilmektedir. 
Eğer bu tıp fakültesi, (Ki, Hacettepe Üniversitesi böy
le sanıyorum) sosyalizasyon böîgasinde ise görevli 
profesörlere bütün bu saydddaruran haricinde 15 500 
lira da sosyalizasyon tazminatı ödenmektedir. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Az, az, biraz da
ha verin... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
döner sermaye tazminatını demin ifade eltim % 100'ü 
aşmayacak, diye. Zabıtlarda bulunması için söylüyo
rum bunları; 20 sene sonra, 30 sene sonra bunları 
okuyacaklar, biisinler, diye söylüyorum. 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 39 ncu mad
desiyle bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Döner Ser
maye Yönetmeliğine göre, profesörlere ayda 30 240 
liraya kaıfer döner sermayeden ödeme yapılmaktadır. 
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Şimdi müsaade ederseniz bir de hâkimlerden misal 
vereceğim. Hâkimlik ve savcılık mesleğinde buhınan-
Issr&an birinci derece kadrolu hâkim ve savcılar aynı 
parlamenterler gibi ayltk ve ek gösterge olarak 10 800 
lira ile bunun % 50'si kadar da, yani 5 400 Türk li
rası ki, toplam 16 200 lira brüt aylık almaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kamuoyunda, parlamenter ödenekleri konusunda 

yapılan münakaşalarda bir hususa da dikkat edilme
mek îed ir. Parlamenterlerin ödenek ve yollukları bir
likte mütalaa edildiği halde, emsal ahnan ve muka
yese yapılan zevatın da ekseri ahvalde harcırah aldığı 
hiç dikkate alınmamaktadır. Meselâ bugün Türkiye'de 
isim söylemekte beis yok, Yüksek Denetleme Kurulu 
üyeleri devamlı harcırah almaktadır. Müfettişler her 
yıl bütçe rakamları ile değişen miktarlarda devamlı 
harcırah almakladırlar, ama parlamenterlerin aylığı 
müfettişlerle mukayese edildiği takdirde, birinci sınıf 
Devlet memuru ile mukayese edildiği takdirde, parla
menterin ödeneği ve yolluğu baz alınmakta, buna mu
kabil mukayese yapdan Devlet memurunun çıplak 
maaşı mukayeseye esas alınmaktadır. Bu da şahsî 
kanaatime göre, hakkaniyetle uygun bir şey değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Netice şudur : Hazırlanmış bulunan Kanun tekli

fi, biraz önce ifade ettiğim bazı yanlışlıklan sebebiy
le ki, bunun çıkarılması gerek Anayasa Komisyonun
da ve gerekse Büiçe ve Plan Komisyonunda ittifakla 
olmuştur, 2 nci maddesi hariç, parlamenter aylıkları 
üzerinde uzun süreden beri hakikatları bilmemek so-
nıınzla hakları olmayan bir miktarı alacakmış şeklin
de kamuoyuna takdim edilen parlamenterlik müesse
sesi ve parlamenter arkadaşlarımız üzerinde yapılan 
spekülasyona bir son vermek gayesiyle hazırlanmış 
bulunan bir teklif olduğu cihetle muhterem Heyetini
zin Komisyonumuz raporuna iltifat etmek suretiyle 
bu konuda Cumhuriyet Senatosunun hassasiyet ve ti
tizliğini bir kere daha tescil edeceği inancımı teyit 
eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TARIK REMZt BALTAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Komisyon Başkanından bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Sayım 

Brşkan, bu mesele çıktığından beri basınımızda Par
lamento üyelerinin aylıkları meselesi her gün başka 
bir şekilde yazılmaktadır. Bazan 30 bin lira, bazen 
20 bin lira. Net olan aylığımızın yazılmadığı, bu yol

da brüt aylığımızın nCî gibi gösterildiği vakıadır. 
Türk efkârı umumiyesine duyurmak ve zabıtlara 
tescil ettirmek üzere şimdi Sayın Komisyon Başka
nından soruyorum : Bir çocuklu bir parlamenterin 
ayda aldığı ödenek kaç liradır?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
sayın arkadaşımın sorduğu suale kuruşu kuruşuna 
cevap vermeyi çok arzu ederdim; ama elimde vergi 
cetvelleri yok, emeklilik durumunu bilmeme imkân 
yok; ama şunu ifade edeyim parlamenterle!in ödenek
lerinin brüt miktarı 9 katsayısına göre 16 200 liradır. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — So
rum «nettir» beyefendi. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT-KÖKER (Devamla) — Bir dakika efendim 
müsaade edin arz edeceğim. Brüt 16 200 liradır. Bu 
miktarın takriben % 50'si civarındaki kısmı damga 
resmî, emekli keseneği ve Malî Denge Vergisi ve Ge
lir Vergisi olarak tevkif edilmektedir. Sayın Baltan 
arkadaşımın sorduğu bir çocuklu parlamenterin eline 
ödenek olarak takriben ayda 8 bin ilâ 8 200 lira ara
sında bir miktarın geçtiğini ifade etmek istiyorum. 

Yine kanuna göre, 16 2000, lira olan brüt ödeneğin 
•°/o 50'si de yoîiuk olduğuna göre, bu miktarda har
cırah olduğuna göre, bu miktar da 8 100 liradan iba
rettir. Yani yolluğu ve ödeneği, evli bir çocuklu parla
menterin ödeneği ve yolluğunun tamamı 16 bin lira 
civarındadır. 

Arz ederim efendim. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sual soracaklar Sayın Köker. Buyurun Sayın Acar. 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Biraz sonra ge
çici maddeye geleceğiz. Bu münasebetle bir şey öğren
mek istiyorum. Bu madde münasebetiyle bir husu
sa temas etmek istiyorum. Çünkü çocuklarımıza miras 
kalacak bir hükümdür, bizim için çok üzücü bir hü
kümdür. 

Efendim, 1905 sayılı Kanun iptal edildiğine göre, 
bu maaşları tanzim eden yeni hüküm de şimdi görüşül
düğüne göre, 1905 sayılı Kanundan sonra emekliğe ay
rılacak olanların 1 000 artı 600 liraları Hazineye irat 
kaydedilmeyecek mi bir de bundan sonra 657 sayılı 
Yasaya göre Emeklilik işlemine tabi tutulacak; 1 nci 
maddede yazılı hususlardan 1 000 artı 600 düşülecek 
mi düşülmeyecek mi?. Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI Yİ
ĞİT KÖKER (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
bunu maruzatım arasında da ifade ettim. Emeklilik, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu ile tedvin edilen bir keyfiyettir ve parlamenter
lerin, parlamenter iken veya emekli olmaları kaydı 
Eie veya emekliliklerini ihya etmeleri suretiyle 1 000 
artı 60!ö gösterge rakamı üzerinden emeklilik işlem
leri halen intaç edilmektedir ve bu hükümde herhangi 
bir değişiklik bu kanunla getirilmediğine göre, bu, 
böyle devam edecektir. 

SELÂHATTÎN AĞAR (Ordu) — Emekli Sandığı 
Kanununda öyle bir hüküm yok. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Var efendim, 5434 sa
yılı Kanunda o değişik hüküm var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yusuf Ziya Ayrını, 
lütfen sualler kısa olsun efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı, kuruluşunu tamamlayan üniversite 
rektörlerinin 20 bin liralık ödenek kadar da döner 
sermayeden para aldığını ifade etti. Acaba kuruluşunu 
tamamlayan üniversitelerimizde bu paranın tamamını 
almayan rektörlerimiz var mıdır? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Onu benim bilmeme 
imkân yok efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köker, buyu
runuz efendim. 

Son söz Sayın Fethi Çelikbaşm, buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Gündem dışı yaptığım konuşmada Cumhuriyet 
Senatosunun iki komisyonunda cereyan eden müza
kerelerden memnuniyetimi ifade etmiştim. Bugün Yü
ce Meclisinizde cereyan eden müzakereler de cidden 
gurur vericidir, fevkalâde büyük bir memnuniyet 
duydum ve Cumhuriyet Senatosunun Türkiye Parla
mentosunda bu vazifesini devam ettirmesini canı gö
nülden temenni ediyorum. 

1 nci madde üzerinde gerek Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan değerli arkadaşım Tuna, gerekse 
Bütçe Plan Komisyonu Başkam Yiğit Köker arkadaş
larım geniş izahat verdiler. Cidden bu Kanun Türki
ye'de Parlamento üyelerinin ödenek ve yolluklarını 
vuzuha kavuşturmuştur; ancak muayyen şartlar içeri
sinde yapılan zamlardan istifade edeceğini, birçok hu-
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j susî şubelerde memuriyet vazifesi görenlerin zanıla-
tmdan istifade etmeyeceğini tespit etmiştir. 

Büyük ölçüde vuzuha kavuşmuştur, İsabetlidir. 
İkinci maddenin reddedilmesi, Türkiye'de parlamen
ter ve parlamenter rejimin hüviyetini değiştirici bir 
karakter taşıyan maddenin değiştirilmesi, reddedilme-
sidir ki; bu fevkalâde isabetli olmuştur. Fakat, Millet 
Meclisinin çalışmaları üzerinde de çok düşündürücü
dür. Çünkü, bu birinci çalışma değildir. Memurların 
maaşları iie alâkalı bir çalışmada bütün arkadaşlar 
tespit etmişlerdir. Verilen bir takrirle, bir madde de
ğiştirilmiş ve 40 küsur yıllık hizmeti olan bir müstah
dem, J0 kusar yıllık müsteşarına nazaran iki misli 
para alan bir duruma gelmiştir. Şu halde, Millet Mec
lisinin çalışma tarzında aksayan bir taraf vardır. 

Arkadaşlar; eskiden Genel Kurullardaki müzake
relerde verilen takrirler, derhal kanun metinlerine it
hal edilmezdi. Dikkate alınmak maksadiyle komis
yona havale edilir. Çünkü, komisyon sınırlı üyeden 
mürekkeptir. Takririn getirdiği ve götürdüklerini iyi 
değerlendirir. Umumî Heyetteki hava malûmdur. 

Bu itibarla, eğer İçtüzük böyle bir hükmü ihtiva 
etmiyorsa ilerisi için buna katiyetle büyük bir ihti-

) yaç vardır. Gerekçesinin ne olduğunu bilmiyorum. 
1 Eğer, bu maddenin takrirle metne konmasının gerek

çesi, mesainin sürekli olarak devamını sağlamaksa, 
komisyonlara devamı, Gene! Kurula devamı sağla
maksa, buna lüzum yoktur. İçtüzüğümüzde maddeler 
vardır, bunlar behemahal uygulanmalıdır. Yok böyle 
değil de, delil de parlamenter üyeleri mutlak bir eşit
liğe götürmekse, bunun üzerinde çok durmak lâzım
dır. Vaktiyle okuduğum bir kitapta Fransız Anayasa
sında da aynen bizdeki gibi bir hükmün mevcut oldu
ğunu; fakat bîr türlü kanunun çıkarılamadığını tespit 
etmişisin. 

Sayın Erim'in dediği gibi son derece mühim bir 
konudur, Parlamento üyelerinin neyle meşgul olma
yacaklarının tayini konusu. Bunu Meclis mukayeseli 
bir tetkik neticesinde çıkarmalıdır. Mukayesesiz bir 
tetkik neticesi çıkarılacak olursa, ihtilâtlarınm nereye 
varacağını kestirmek mümkün değildir. 

6 Ocak tarihli Danışma Kurulunun Millet Meclisi 
karan ortaya çıkınca, Cumhuriyetçi Güven Partisin
de arkadaşlarıma söyledim. Telâşlanacak bir konu 
değildir. Parlamento bundan yara almamalıdır. Buna 
benzer bir teşebbüs, bir hareket İ964 yılında yapıl-

I rmştır. Milletvekilleri ve senatörlerin bütçedeki faslı
na bir ek ödenek teklif edilmiştir. Gene telâşlanılmış-
tır; o zaman grup başkanvekili idim merhum İaönü' 
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ye «Grupa götürmeyelim bunun ihtilâli çok olur, par
ti meclisi partinin genel merkez karar organıdır. 40 
kişiliktir, oradan bîr kararla iptali cihetine gidelim, 
iptal edelim» dedim. İptal teklifinde bulunduk, iptal 
edildi. Bitti mesele... 

Fakat şimdi şayanı eseftir, birbirimizi yaralama 
pahasına parlamenterlerin şeref kazanması mümkün 
değildir. Müessese harap olursa, onun içerisinde va
zife görenlerin şerefi bahis konusu olmaz arkadaşlar. 
Müesseseyi ayakta tutmak lâzım. 

Bu 82 nci maddede en yüksek derecedeki memura 
yapılan zammın milletvekilleri ve senatörlere tatbik 
edilmesinin müteakip genel seçimden sonra uygulan
masının sebebi şu idi; Kurucu Mecliste şu maksatla 
koydurttuk. Çünkü, 1950 ilâ 1960 yılları arasında, 
hatta 1946 ile 1960 yılları arasında gördük ki, parla
menterlerin ödenekleriyle alâkalı her konu muazzam 
bir çekişme konusudur ve her defasında parlamento 
yara almaktadır. Ne yapalım? Şu halde memurlara 
yapılacak zam da, bu zammı yapan milletvekillerinin 
hiç ilgisi yoktur. Onlar menfaattar olmayacaklardır, 
müteakip seçimde gelenler bundan faydalanacaktır, 
kendileriyle alakalı bir şey çıkarıyorlar zehabı umu
mî efkârda hâsıl olmasın diye düşündük. 

İkinci konu da, birincisinden daha az ehemmiyet
li değildir. Parlamento üyeleri bizzat kendileri paha
lılıktan sıkıntı çeksinler de, hükümetleri can havliyle 
murakabe etsinler. Bunu sağlamaktı; ama 1971'de ta
dil edilmiştir, söylenecek bir şey yoktur. 

Bugünkü mesaimiz Türkiye Parlamentosu için fev
kalâde verimli olmuştur. Böyle bir mesai yapan He
yetin üyesi olmaktan şeref duyduğumu huzurunuzda 
belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 

Efendim, Sayın Mehmet Feyyat konuşması sıra
sında söylemiş olduğu bir cümlenin zapta yanlış geç
tiği kanısı ile yerinden o cümleyi düzeltmek istiyor, 
buyurun yerinizden söyleyin efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kuvvetler ay
rılığı ilkesine ters düşerek, yargı organlarından alın
ması lâzım gelen bir husus söz konusu olduğundan, 
kazanılmış bir hak olup olmadığı belli değildir. Ka
zanılmış bir hak yok gibidir, kuşkuludur. Eğer kaza
nılmış bir hak olsa idi zaten oy vermezdim. Tabirim 
böyledir. 

BA|ŞKAN — Peki tashih ettiniz efendim. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, Sa
yın Feyyat'm bir cümlesi daha vardır, bunu da tas-
hih oderlerse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Takdir kendisinindir efendim. 
Efendim, tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, görüştüğümüz metin Bütçe ve Plân 
Komisyonunun metnidir. Bu metin, Millet Meclisi 
metnini değişik bir biçimde düzenlemiştir. 

Bu itibarla, Anayasanın 92 ncu maddesi uyannea 
Cumhuriyet Senatosunda tezahür edecek karar nisa
bının ne ölçüde olduğunu tayin ve tespit için açık 
oylamaya başvurulacaktır, bilgilerinize sunarım. 

Esasen bu konuda verilmiş bir önerge vardır. 1 nci 
maddenin müzakereleri sonunda sayın üyeler de yer
lerini alıncaya kadar, bu önergeyi o zaman bilginize 
sunup işleme tabi tutacağım. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

22 Ocak 3962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6.1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

Madde 1. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin ödenekleri; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve 
onu değiştiren kanunlarla belirlenen en yüksek Dev
let memurunun, ek gösterge ile birlikte aldığı aylık 
tutar, 

b) (a) bendine göre bulunacak aylık tutarının 
% 5ö'sini aşmamak üzejre 657 sayılı Kanunla ve ona 
dayanılarak çıkarılan kararnamelerle en yüksek Dev
let memuruna yapılan diğer ödemeler, 

Toplamına eşittir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk

ları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin ya
rışma eşittir. Bu yolluklar hiç bir suretle haczedile
mez. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Zaten açık oylama
yı bildirdiniz Sayın Başkan. (Önergeyi «geri alsın» 
sesleri) 
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BAŞKAN — Önergeyi oya sunmadan evvel Baş
kanlık Divanının arzusu olarak arz etmfş olduğum 
gsbi 12 sayın üyenin açık oylama yapılması husu
sunda önergeleri vardır, onu bilgilerinize arz edece
ğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zaten öner
ge açık oya sunulacak. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Değişiklik olduğu 
için açık oylama mecburidir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Açık oy esasen 
gerekli olduğu için önerge vermeye mahal olmadı
ğından önergeyi geri almışlardır. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Önerge geri alınmadı. 
efendim. Önergenin ifade ettiği başka mana da var. 
Yalnız açık oylama yapmaya mecbursunuz. Açık oy
lamayı yapın. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylama yapacağımı
zı ifade ettik, önergeyi okutmaya teşebbüs ettik, 
okunmamasını arzu ettiniz. Ben önergeyi okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
S. Sayısı 669 olan kanun teklifinin ve Bütçe ve 

Plan Komisyonunca kabul edilen metin ve maddele
rinin açık oylamaya tabi tutularak oylanmasını arz 

ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Kars 
Sırrı Atalay 

Cumhurbaşkanca S. Ü. 
Muhsin Batur 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Aydın 
Halil Goral 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Uşak 
Ahmet Tahtakıîıç 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın üyeler buradadırlar. Esasen 
Başkanlık Divanı açık oylama yapacaktır. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ayrıca açık oya sunulacaktır efendim. Oylama 

işlemi, küreler sıralar arasında dolaştırılmak suretiy
le yapılacaktır. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Ka

nunla değişik 1 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

Geçici Madde — 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 
1977 tarihli Meclis kararma göre uygulanması sonu
cunda 1976 malî yılında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödenek ve yolluklannda meydana gelen 
artışlar Hazineye irat kaydedilir. 

Sözkonusu ödenek ve yolluk farklarını almış bu
lunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış 
oldukları farklar, 1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren ala
cakları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek 
Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınamayan 
meblâğlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alan sayın üye
ler vardır. 

Sayın Fethi Çelikbaş rahatsızlığı yüzünden oyu
nu önce kullanmak istiyor. Buyurun kullanınız efen
dim. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun eferdim. 
SABAHATTİN ÖZMEK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Bu şekildeki oylama ile buradaki mevcudun 
tespitine imkân yoktur. Bu, Mecliste münakaşalara 
sebep olur. Lütfedin, oylamayı isim okumak suretiy
le yapın. Bu şekilde olmaz bu iş. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Oy topla
ma işlemi dursun efendim. (Genel Kuruldan «Oy ver
dik» sesleri) Bir dakika efendim, müsaade edin. 

Sayın arkadaşlar; 
İtiraz edilmediği takdirde ilgililer tarafından ku

tuların dolaştırılması suretiyle açık oylama yapılabi
lir. Ancak itiraz vaki olmuştur; fakat oylamaya da 
başlamış bulunduk.. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan oylamaya 1 nci madde için baş
ladık; ama 2 nci madde oylanamamışhr. İtiraz ediyo
rum, bundan sonraki maddelerin oylanması dediğim 
şefci/Je yapılsın. 

BAŞKAN — Efendim, oylama şekli üzerinde Sa
yın Sabahattin Özbek tarafından itiraz vaki olduğu 
için, bundan böyle bu Yasanı» görüşülmesi esnasın
daki maddelerin oylamasında, adı okunan üye, hita
bet kürsüsü üzerine konmuş, olan kutuya oy pusulasını 
bizzat atacaktır efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, itiraz 
vaki olduğuna göre küredeki oyları boşaltırsınız, 
1 nci maddeyi de kürsüye çağırarak oylarsınız. Yani 
iltibasa mahal verecek bir usulsüzlüğün içine girme
yelim. 
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BAŞKAN — Hay hay efendim, olur efendim. 
Efendim, Sayın Sabahattin Özbek'in itirazı üzeri

ne sayın üyeler lütfen kabul buyurunuz, herhangi bir 
yanlış anlamaya mahal vermemek üzere 1 nci mad
denin oy işlemini iptal ettim. Küre kürsüye konula
caktır. Ad çekmek suretiyle, sıra ile isimler okunmak 
suretiyle bizzat saym üyeler oylarını... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bütün 
oylamaları bir arada yapürtın. 1, 2 ve 3 ncü maddele
rin açık oylaması için ayrı küreler konsun ve isim 
okumak suretiyle bir defada yapılsın. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Sırrı Atalay'ın tek
lifi veçhile bütün oylamaların, üstünde görüşmekte 
olduğumuz maddelerin sıra numaraları yazılmak üze
re 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü madde ve sonunda tümü; 
yani beş küre olmak üzere (tümü için en son oyla
ma yapacağız) bütün bu açık oylamanın yine sayın 
üyeler tarafından bizzat, kürsüye konulmuş kürelere 
kırmızı, beyaz ve yeşil oy pusulalarını kendilerinin at
ması suretindeki teklifi üzerinde herhangi bir itiraz 
yoks£, oylama'arı tek işlem halinde ifa edeceğiz. Bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddenin müzakeresi bitmiştir. 
2 nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 669 S. Sayılı Yasa önerisinin 

görüşmelerinde grupumuzun görüşlerini Zihni Betil 
açıklayacaktır. 

Arz ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Başkanvekih" 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüşecek mi
siniz efendim?.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Gerektiğinde görüşece
ğim. Bu yetki kâğıdıdır, gerektiğinde görüşeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
2 nci madde üzerinde söz isteyen var mı efen

dim?.. 
Buyurun Sayın Baykara. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
669 sıra sayılı kanun teklifinin Bütçe ve Plan Ko

misyonunda görüşülmesi sırasında, o komisyonun 
üyesi olarak 2 nci madde üzerinde; yani geçici madde 

üzerinde bir söz hakkımı mahfuz tutma notum var
dır. Bu, sözü mahfuz tutma notumdan da anlaşıla
cağı gibi, bu maddenin birinci fıkrasına, yani fazla
lıkların Hazineye irat kaydedilmesi hakkındaki hük
me katıldığımı; ancak yine bu Kanunun aynı mad
desinin ikinci fıkrasının uygulamada öngördüğü usule 
şeklî yönden söz mahfuziyetimi saklı tuttuğumu söy
lemiştim. 

Şimdi müsaade ederseniz, hem maddenin esasına 
değinen hem de benim sözümü saklı tutmamın ge
rekçelerini teşkil eden görüşlerimi beş ayrı fıkra ha
linde arz etmek istiyorum. 

Müsaade ederseniz evvelâ, bahis konusu olan ge
çici maddenin 1 nci fıkrasını hafızalarınızı tazelemek 
için bir daha okumak istiyorum. Çünkü, görüşlerim 
bu ve ikinci fıkraya dayanacaktır. 

Biz, birinci fıkrada ne diyoruz? Birinci fıkrada 
söylediğimiz şu : «1905 sayılı 6 Ocak 1977 tarihli 
Meclis karanna göre uygulanması sonucunda 1976 
malî yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışlar Ha
zineye irat kaydedilir.» 

Sayın arkadaşlarım; 
Sadece bu fıkranın mevcut olduğu bu hali düşüne

lim; yani bundan sonra gelen ve bu konuda hangi iş
lemin yapılacağını öngören madde kısmının mevcut ol
madığını f ar ze delim. Böyle bir ita amiri bu birinci fık
ra karşısında ne yapacaktır? Meclislerimizin Sayın 
Başkanları ne yapacaklardır? Burada bahis konusu 
edilen fazlalıkların Hazineye irat kaydı öngördüğü
ne göre, benim görüşüm, başkaca herhangi bir hük
me ihtiyaç duymaksızın bu fazlalıkları muhasebesine 
emir verdirerek ödenmesini durduracaktır. Bu, gayet 
tabiî bir şeydir. Çünkü, ita amirine hitap eden bir 

. fıkradır, bu birinci fıkra. O halde muhasebesi de ken
di ila amirinin emrine uyarak tediye bahis konusu 
ise onu durduracaktır. Ne maksa!tla? O kısmı irat 
kaydetmek nıaksadıyle. Daha doğrusu hadisemizde 
Hazineye iade etmek için. 

Şimdi bu böyle olduğu halde, biz geliyoruz ikinci 
fıkraya, diyoruz ki, «Söz konusu ödenek ve yolluk 
farklarım almış bulunan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin almış oldukları farklar, 1 . 3 . 1977 
tarihinden itibaren alacakları ödenek ve yollukların
dan mahsup edilerek Hazineye irat kaydedilir.» Ya
ni, mevcut olmayan bir şeyi, gene arkadaşlarımı tc-
yiden söyleyeyim; bu konuda (benim bildiğim ve ar
kadaşlarımızın bilgileri zannediyorum ki aynı yerde 
toplanıyor) yapılmış herhangi ibr ödeme mevcut de-
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ğildir. Arkadaşlarımız tarafından muhasebeye yapıl
mış bir müracaatın mevcut olup olmadığını kesin ola
rak söyleyemem; ama olmadığım hepimiz biliyoruz 
zannediyorum. 

O halde amiri itanın, biraz önce arz ettiğim yet
kisini kullanması halinde hiç bir ödeme dışarıda kal
mayacaktır. Çünkü yapılmış ödeme yoktur. Bunu 
ne burada ne Millet Meclisinde isteyen" arkadaşımız 
yoktur, Hatta Millet Meclisi Başkanının çeşitli çağrı
larına rağmen müracaat edip böyle bir çeki yahut 
parayı almak isteyen arkadaşımız çıkmamıştır. O hal
de şimdi okuduğum ikinci fıkranın birinci cümlesi ta
mamen fuzulî ve yukarıdaki birinci fıkranın sağladığı 
bir imkânı tekrardan ibaret bir durumdadır. 

Üçüncü bir nokta olarak, gene ikinci fıkranın 
önemli bir hükmünü de bu fıkranın kapsadığı 6183 
sayılı Kanunun; yani, Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkındaki Kanunun uygulanması teşkil edi
yor. 

Sayın arkadaşlarım; 
6183 sayılı Kanun, isminden de anlaşılacağı gibi 

Devlet alacaklarının tahsili hakkındaki hükümleri ih
tiva eder. Şümulü de o anlamda o mahiyette olan; 
yani, Devlet alacağı olan hadiselere uygulanacak hü
kümleri ihtiva eder. Bunlar nelerdir? Müsaade ederse
niz, Kanundan aldığım bir kaç cümleyi okuyayım. 
Bu Kanunun kapsamı o Kanunun 1 nci maddesinde 
şöyle açıklanmış : 

«Devlete, vilâyet hususî idarelerine ve belediyelere 
ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait 
mahkeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi as'î 
gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları hakkında 
uygulanır.» 

Buna ilâveten gene : «Ve aynı idarelerin akitten, 
haksız fiil ve haksız iktisaplar doğanlar dışında kalan 
ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan di
ğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkın
daki hükümleri teşkil eder.» Yani, bunlar hakkında 
uygulanır. 

Değersi arkadaşlarım; 
Burada, bahis konusu olan husus, hiç bir zaman 

burada okuduğum şeylerle ilgili değildir; yani Dev
letin bir alacağı hadisemizde mevcut değildir. Tersi
ne, Devlete bir manada bir alacağından vazgeçen bir 
kanun metni mevcuttur. O halde burada 6183 sayılı 
Kanun hükmünün uygulanması mümkün deği'ÎIr. 
Çünkü, alacaklı ve borçlu münasebeti mevcut değil
dir. Başka bir deyişle burada Devlet alacaklı değil
dir. 

> Buna ilâveten diğer bir önemli hususu da arz et
mek istiyorum. Gene bu ikinci fıkrada bahis konusu 
edilen 6183 sayılı Kanun ile ilgül çok önemli bir hu
sus vardır; o da, «alman paralar eğer iade edilmezse 
bunların gene 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
tahsilinin sağlanacağı» hükmüdür. Bu ne demek aca
ba? O Kanunun gördüğü cebren tahsil yolları vardır. 

1 O tahsil yolları; teminat varsa paraya çevrilir, borca 
J yetecek kadar mal haczedilir, borçlunun iflâsı istenir 

ve en sonunda da, (ki, 60 ncı maddesidir bu) yedi gün 
içinde borcun ödenmesi için kendisine yapılacak teb
ligatı; yani ödeme emri gönderildiği takdirde belli 
h"r süre içinde bu iade edilmezse, ödenmezse bu kişi 
üç aya kadar olan hapisle tazyik edilecektir. 

Şimdi, buraya kadar verdiğim izahat zannediyo
rum ki, Yüksek Heyetinize geçici maddenin ikinci 
fıkrası ile birinci fıkrası arasında bir illiyet rabıtasının 
mevcut olmadığının ve geçici maddenin birinci fıkra
sının biraz önce arz ettiğim ikinci fıkrasına ihtiyaç 
duymayacak şekilde maksadı karşıladığını ispata kâfi 
gelmiştir sanırım. Biz, aşağıda ikinci fıkrayı koymak
la birinci fıkraya ne bir şeyi ekliyoruz ne de yeni 
bir hüküm getiriyoruz. Tersine, hadisede uygulanma
yacak hükümleri ikinci maddeye yerleştiriyoruz, uy
gulanma olanağı olmayan kanun hükümlerini bura
ya sayıyoruz. 

Gene ilâveten söyleyeyim, bugünkü duruma göre 
hiç bir yeni hüküm getiren bir fıkra değildir bu. 

O bakımdan sayın arkadaşlarım, Yüksek Başkan
lığa, bu fıkranın madde metninden çıkarılması için bir 
önerge vereceğim. Bu önergeye ilâveten bir başka 
hususu da bu fıkra dolayısıyle arz etmek istiyorum. 
O da, Hazineye irat kaydedilen alınmış fazlalıkların 
vergi bakımından durumlarıdır. Biliyoruz ki; Veraset 
ve İntikal Vergisi açısından ammeye yapılan bir ba-
ğsş mahiyetinde olduğu için ve alıcı da amme olduğu 
için; yani kamu idaresi olduğu için bir muafiyet bahis 
konusudur. Onan için intikal bakımından bir vergi 
ile arkadaşlarımızın mükellef tutulmaları mümkün 
olmamak gerekir. Buna karşılık Gelir Vergisi ile iliş
kisini kurmak her zaman için mümkündür sanıyorum. 
Yani bu şekilde bir hibe yapan bir parlamentere, 
eğer başka işleri dolayısıyle vergi veriyorsa oradaki 
gelirleriyle birleştirip daha yüksek bir oranda vergi 
üe mükellef tutulması çok mümkündür. Bunun üze
rinde kesin konuşmuyorum; fakat kesine yakın oldu
ğunu da belirtmek istiyorum. O bakımdandır ki; bura
da vergiden bir muafiyeti, vergi ile ilişkisini kesecek 
bir hüküm koymak suretiyle bu ihtimallere engel ol-
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manın zarurî olduğunu sanıyorum. Onun için de bir 
önerge hazırladım. Onu da sunacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biraz önce değindiğim gibi bu ek geçici maddenin 

ikinci fıkrasının kaldirıîması hakkında bir önerge ve
riyorum; ancak biraz önce de çeşitli arkadaşlarımız 
tarafından söylendiği gibi eğer burada geriye verme-
nJn, (veyahut da iadenin diyelim) fazlalıkların irat 
kaydedilmesinin bir arzuya, bir talebe bağlanması 
hakkında bir önerge verilecek olursa; bu önerge, ta
lebin belli bir süre içinde yapulması kaydıyle benim 
tarafımdan da kabul edilebilecek bir önerge olacaktır. 

Ysünız, tekrar edej'im; verilecek iade talepnamele
rinin, irdi kaydedilmesini isteyecek talepnamelerin 
kanunun neşrinden itibaren beîM bir süre içinde veril
mesini öngören bir önerge olması halinde durum böy
ledir. 

Ben görüşlerimi bu şekilde arz etmiş oluyorum. 
Sayın Başkan, size teşekkür ederim, beni dinlediğiniz 
için hepinize saygılarımı sunarım efendim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, buyurunuz efen
dim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Ifeşkan, yerimden de söyleyebilirim. 

Mil'e't Meclisinden Senato Bütçe Plan Komisyo
nuna gelen metinde madde sıralaması, 1 nci madde
den sonra 2 nci madde eliyor, Millet Meclisi metninin 
3 ncü maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edili
yor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

NİHAT ERİM ' (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ama, Millet Meclisinden gelen 2 nci madde tayyedil
di, reddedildi. Bir karışma oluyor; çünkü şimdi bu
rada oylar bölünecek. Geçici maddede oylar bölüne
cek. Ayrı ayrı oylanması lâzım. Yani Millet Mecli
sinden gelen 2 nci maddenin parlamenterlerin dışarıda 
yapacağı işler, emekliliği, ve sairesi tayyedildiği ayrı
ca belirtilmeli. 

BAŞKAN — Efendim, o oylanmıyor. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ne 

oluyor? 
BAŞKAN — Efendim, şimdi o çıktı... 
NİHAT ERİM (Cumhuı başkanınca S. Ü.) — Mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Efendim, Millet Meclisi metninin 3 ncü madde

sini 2 nci madde olarak kabul ettiğimiz için... 

NİHAT ERİM (Cıımburbaşkanmca S. Ü.) — Ol
maz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz efendim; 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Tav

zih etmek lâzım; yani bunların tutanağa geçmesi ve 
tavzih edilmesi lâzım. 

Şimdi, Millet Meclisinden gelen metni, bizim Büt
çe Pian Komisyonu esas almış. Biz de burada Bütçe 
Pian Komisyonu metnini esas alıyoruz ve okuyorum. 

Bülçe Plan Komisyonu metninde madde : 1 şöy
ledir; 

«Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.» Tamam. 

Bizim Bütçe Plan Komisyonunun 2 nci maddesi : 
«Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi 2 nci madde 
olaıak aynen kabul edilmiştir.» 

Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi ne oklu?.. 
BAŞKAN — Yok. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Yok 

oldu işte efendim. 
BAŞKAN — Söylemek lâzım. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söy

leyelim efendim. 
Millet Meclisi metnini Komisyon Başkanının söy

lemesi lâzım. Komisyonda tayyedîldiğini ve bizim de 
burada onu oylamamız lâzım ki Millet Meclisi ısrar 
ederse kaç oyla ısrar edeceği tebeyyün e'îsin. Bu gü
rültüye gelir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz rica ediyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Kö-
ker, buyurunuz. 

Raporda da bu maddenin metinden çıkarıldığı be-
lirtiCmiştir efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Sayın Erim'in de ifade ettikleri gibi Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi Komisyonumuz tarafından 
reddedilmiştir; ancak Millet Meclisi tarafından kabul 
edilmiş bulunan bir metnin Komisyon tarafındaki red
di suretiyle Meclise geri gönderilmesi mümkün değil
dir. 

Bu itibarla Müîct Meclisi metninin 2 nci madde
sinin Cumhuriyet Senatosunda oylanarak, Biilçe Plan 
Komisyonu Raporu esas alındığına göre oylanması
nın yapılması gerekmektedir. 
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Yine Sayın Erim'in ifade ettikleri veçhile, belki 
Millet Meclisi bu 2 nci madde üzerinde direnecektir. 
Anayasanın 92 nci maddesi gereğince yapılacak mua
meleye esas olacak oylamanın mutlaka tespiti gerekir. 
Ben Sayın Erim'in konuşmasından önce Kanunlar 
Müdürünü aşağıya davet etmek suretiyle bunun oy
lanmasını Divandan istirham etmiştim. Tekrar istir
ham ediyorum. Bütçe Plan Komisyonunun metni, 
2 nci maddenin metinden çıkarıldığı şeklindeki kararı, 
Millet Meclisi kararı muvacehesinde bir mana ifade 
etmez. Mutlaka Cumhuriyet Senatosu kararma bağ
lanması ve ayrı oylanması gerektiği kanaatindeyim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu hususta usul müzake

resi açılmtşlîF. Bütün üyelere söz veriyorum. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Usul hakkında 
söz isliyorum. 

BAŞKAN — Yazdım efendim. 
Sayın Atalay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Erim gerçekten 
bizim paylaşacağımız bir kaygı ile hareket ediyorlar. 
O da Millet Meclisinde eklenmiş bulunan 2 nci mad
denin çıkarılmış olmasına rağmen, Millet Meclisin
de, bu maddede Cumhuriyet Senatosunun bir oylama 
yapmadığı ve oylamanın niteliği belli olmadığı şek
linde bir itiraza uğramasıdır. 

Bizim burada görüşmelere esas olan husus Bütçe 
Komisyonumuzun raporudur. Bütçe Komisyonunun 
raporu maddelere geçmek suretiyle kabul edilmiştir. 
Bütçe Komisyonunun mevcut olan maddeleri oyla
nacaktır. Bütçe Komisyonunun maddeleri 1, 2, 3, 4 
maddedir. 1 nci madde geçti, 2 nci madde görüşül
mekte olan geçici maddeyi bünyesine alan maddedir. 
3 ve 4 ncü maddeler yürütme ve yürürlükle ilişiktir. 

Sonunda Cumhuriyet Senatosu tümünü oylaya
caktır. Tümünde yapılan oylama ile Bütçe Komisyo
numuzun raporu bir aç?k oylama neticesinde kesin 
olarak bir husus meydana getirecek. O da 2 nci mad
deyi çıkarma ile beraber yapılacak kabul, eğer 2 3 
bir çoğunluğu sağlayacak olursa Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosundan gidecek metni üç şekilde kabul 
edecektir: Ya benimseyecektir, yahut benimsemeye-
cekiir. Benimsemediği takdirde, benimsemediği mad
deler hakkında Karma Komisyon kurulacaktır. Kar
ma Komisyonun kurulması sırasında veyahut benim
sememe sırasında, eğer Cumhuriyet Senatosu bir 
maddeyi 2/3 çoğunlukla değiştirerek kabul etmiş ve
ya reddetmiş ise, Millet Meclisi kendi metnini kabul 

için 2/3 bir ekseriyet ihtiyacmdadır. işte bunun için
dir ki; sonunda Cumhuriyet Senatosu tümünün oyla-
masmdaki açık oylama ile bunu tespit edecektir. 

Şimdi, Millet Meclisinin kendi 2 nci maddesi üze
rinde neyi oylayacağız Sayın Erim? Oylayacak bir 
husus yok; çünkü mevcut değildir. Bizim Komisyonu
muz 2 nci maddeyi reddetmiştir, metinden çıkarmış
tır. Çıkarmayı şu anda herhangi bir şekilde oylama
ya imkân yoktur. Çünkü, mevcut olan bir şey yok
tur, sonunda neyi oylayacağız? Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonunun bütün maddelerini oy
lamak suretiyle ~2 nci maddeyi bünyeden çıkarmaya 
ilişik karanın da üçte iki bir çoğunlukla; ama şu an-
da çıkarmayla ilişkin bir işlem yok ki, neyi oylaya
cağız, beraber neyi oylayacağız, oylanacak bir husus 
yok. 

Bu sebeple, Başkanın tatbikatı doğrudur. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İskender Cenap 
Ege, Sayın Hasan Güven, Sayın Ahmet Nusret Tuna 
sıra ile söz aldılar. 

Bu konuda mı Sayın Ege, yoksa madde hakkında 
mı? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet efen
dim usulü bir mesele oldu bunu halletmek lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Her zamanki müzakerelerde çeşitli komisyonlar
da görüşülen metinlerden hangi komisyonun metni 
burada müzakere ediliyorsa esas olan odur, onun 
üzerinde durulur. Şimdi, böyle olunca biz burada 
Bütçe Plan Komisyonunun metnini görüşüyoruz. An
cak, Sayın Ataîay"dan benim ayrıldığım bir nokta 
var. 

Şimdi, biz maddeleri açık oya tabi tutuyoruz, 
maddeleri muhkem hale getirebilmek için açık oyda 
226'yı bulmaya çabalıyoruz ve böylelikle üçte ikiyle 
burada muhkem hale getirebilirsek, Sayın Atalay'm 
ifade ettiği burada zikredip vakit almamak için say-

[ mıyorum, Millet Meclisindeki prosedürü bu şekilde 
önlemiş olabiliriz. 

Ancak, 1 nci maddeyi böyle, 2 nci maddeye gel-
! diğimiz zaman elbette 2 nci maddede Komisyonun 
| bıraktığı, onun yerine ikame ettiği maddenin oyîa-
| ması yapılacaktır. Yoksa, efendim Komisyon Meclis

ten gelen maddeyi şu şekle soktu, ilk önce Meclisten 
geleni bîz reddedelim de, sonra Komisyonunkine dö
nelim onu kabul edelim, diye bir müzakere tarzı yok-

; tur, olmamıştır, olamaz. 
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O bakımdan, bu maddede çok dikkat edilmesi lâ
zım gelen bir mesele, bu Geçici Madde halindedir. 
Geçici Maddenin, hem bizim Anayasa Adalet Komis
yonumuzun bir metni vardır, hem de Millet Mecli
sinden gelen bir metin vardır. Şimdi, bazı arkadaşla
rımıza Millet Meclisinden gelen metinden Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun metni daha munis geliyor, 
ona oy kullanmak, o tarafa oy kullanmak; yani böy
le bir önerge vermek ona oy kullanmak, kullanama
dığı takdirde hiç olmazsa şu 2 nci maddeye menfi oy 
vermek düşüncesinde olan arkadaşlarımız var. Şim
di, 2 nci maddeye menfi oy verilmesi suretiyle mey
dana gelecek olan oy dağılımından sonra eğer bu 
maddede (ki, önemli olan bu maddedir) yapılan de
ğişiklik bu maddede kendini göstermektedir. Böyle
ce bu maddede dağılan oylar 226'yı tutturamadığımz 
takdirde, eğer Mecliste kendi metnini; yani Meclisin 
kendi eski 2 nci maddesini, bizim burada muhkem 
hale getireceğimiz, Cumhuriyet Senatosunun maddesi 
haline getireceğimiz 2 nci maddenin yerine geçirmek 
istedikleri zaman kolaylıkla geçirme imkânına sahip 
olacaklardır. 

Eğer Saym Atalay'ın söyledikleri gibi, bu tümü 
üzerindeki oylamada üçîe iki meselesi mevzubahis ol
saydı, zaten teker teker maddelerde 122'yi bulmak 
için bir gayretin içerisine girmezdik. Oradaki üçte 
ikiyi önlemek için biz burada üçte ikiyle maddeleri 
ve üçte ikiyle tümünü geçirdiğimiz takdirde muh
kem hale getiririz. 

O bakımdan, eğer bu madde üzerinde oy dağılı
mı olurda arkadaşlarımız bu maddeye Komisyonun 
getirdiği gibi iltifat etmezlerse ve bir başka önergeyi 
de tutturamazlarsa, oy dağıhrsa, bu madde üzerinde
ki vaziyet tereddüt hâsıl eder haî alır ve ileride Mec
liste eğer arzu edilirse değiştirilmesi, 122 oy alandan 
daha kolaylıkla değiştirilir vaziyete girebilir. Onu arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 2 nci madde benim 
görüşüme göre elbette açık oya sunulacak, ben sunul
mayacak demedim ki Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bizim metnimizin 2 nci 
maddesi gayet tabiî açık oya sunulacaktır. 

Müsaade ederseniz şöyle arz edeyim; Millet Mec
lisi metnindeki 2 nci madde Cumhuriyet Senatosunun 
ilgili komisyonlarında konuşulmamış ve metinden çı
karılmıştır. Dolayısıyle Millet Meclisi metninde 3 ncü 
madde olarak gözüken; yani tabiri caizse geçici mad
de diye de ifade edüen madde, Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Plan Komisyonunda 2 nci madde olarak öne 
alınmıştır; yani Millet Meclisinin 3 ncü maddesi 2 
nci madde olarak burada müzakere edilmektedir. 

Bu bakımdan, herhangi bir sakınca yoktur kanaa
tindeyim. Esasen zabıtlara geçen bu sözlerde Millet 
Meclisinin ikinci maddesinin burada konuşulmasının 
sureti katiyede bahis mevzuu olmadığının bir işareti 
oiarak zabıtlarda bulunmaktadır. 

Buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, bir hususa değinmek istiyorum, bizim Bütçe 
Komisyonundan gelen metin yanlış ve eksik düzen
lenmiştir. Orada 2 nci madde olarak Millet Meclisin
den gelen metnin 2 nci maddesi Komisyonumuzca 
reddedilmiştir, diye yazılması lâzım. Ondan sonra 3 
ncü madde olarak 2 nci madde yer alması lâzım. Yan
lış düzenlenmiş, bu nedenle bu yanlışlık meydana ge
liyor, bunun düzeltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen dinleyin efendim. 
Saym Tunçkanat'm önerisine karşı bir diyeceğiniz 

var mı etendim? 
BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, Sayın 
Tunçkanat gayet güzel izah ettiler. Bu basılırken 
1 nci madde, Millet Meclisinin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, diyor. Millet Meclisinin 2 nci mad
desinin karşısında reddedildiğine dair bir hüküm yok 
raporda. Bu maddenin oylanarak reddedilmesi gerc-

f
f kiyor. Reddin burada tescili gerekiyor. Millet Meclisi 

metninin 2 nci maddesinin burada mutlaka açık oya 
sunulmasında zaruret var, Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle ol
maz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «(c) işaret

li hüküm, Anayasanın 48 nci maddesi ve ilgili. Sos
yal güvenlik kurumu kanunları uyarınca değerlendi
rilmiş ve ilgili kanunlar gereğince bütün yükümlülük
leri yerine getirilmek sureti ile kazanılan haklara 
dair. 

BAŞKAN — Efendim, maksat zapta geçmesidir, 
lütfen rica ediyorum efendim. Komisyon 2 nci mad
denin Millet Meclisi metnindeki 2 nci maddenin bu
rada reddedildiğinin oylanmasının gerektiğini ifade 
ediyor. Halbuki, aynı Komisyonumuz gerekçesinde 
2 nci maddenin kabul edilmeyiş gerekçelerini dört 
başı mamur buraya yazmış. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
I YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaa-
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de ederseniz bar şeyi arz edeyim. Komisyon raporun^ 
da Millet Meclisi metninin 2 nci maddesinin redde
dildiği kayıtlı. Biraz önce Sayın Ege ifade ettiler, bu 
madde neyle reddedildi? Bilfarz Millet Meclisi bu 
2 nci madde üzerinde ısrar etti Sayın Başkan, ısrar 
etti. Karma komisyona gidildi 92 nci madde gereğin
ce, tümüyle karma komisyona gidildi, nasıl olacak 
oradaki oylama? Üçte ikiyle mi reddedildi, salt ço
ğunlukla mı reddedildi bunun tespiti gerekir, Sayın 
Başkan. Oyla hallediniz lütfen efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler çeşitli fikir 
söylüyorlar, hepsini toplayıp bir neticeye varacağım. 

Buyurun Sayın Gündoğan, buyurun, kürsüye bu
yurun efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ben 
de söz istemiştim ne oldu Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, özür dilerim... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bir kanunun müzakeresinde hangi usulün takip 

edileceğini Tüzüğümüz gösteriyor ve şimdiye kadar 
yapılan müzakerelerde de hangi esas üzerinde müza
kerelerin cereyan ettiği hepimizin malumu. Bildiğiniz 
gibi biz, müzakerelere başladığımız sırada bir önerge 
ile karşı karşıya kaldsk. Önergede şu ifade ediliyordu: 

«Bugün bu kanun teklifi üzerinde yapacağımız 
müzakereleri Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu metni üzerinde yapalım» diye bir tek
lif geldi ve yine bildiğiniz gibi teklif reddedildi. O 
ret üzerine ve Tüzüğümüzün maddesinde yazılı oldu
ğu üzere en son komisyonun; yani Bütçe ve Plan Ko
misyonu metninin müzakereye esas olması kabul edil
di. 

Demek ki. şimdi biz, hiç kimsenin şek ve şüpheye 
düşmesine mahal yok. Bir önerge de verilmek sure
tiyle Anayasa ve Adalet Komisyonunun metninin mü
zakereye esas tutulması teklifi reddedildiğine ve Büt
çe ve Plan Komisyonunun metninin müzakereye esas 
olacağına dair karar alındığına göre, ne yapmamız 
lâzım geliyor?... Şimdiye kadar yaptığımız gibi, en 
son komisyon olan Bütçe ve Plan Komisyonunun 
metnini müzakere etmemiz gerekiyor. 

Şimdi, gelelim bu Bütçe ve Plan Komisyonunda, 
Millet Meclisi metninde 2 nci madde olarak bulanan 
ve açık ifadesini söylemekle belki daha iyi izah et
miş olacağım, Millet Meclisinde milletvekillerinin ve 
senatörlerin yapamayacakları işleri ve emeklilik maaş
larını aliKnınaüanm kapsayan 2 nci maddenin bu me
tinden çıkarıldığı, Bütçe ve Plan Komisyonu müza

kereleri sırasında, Millet Meclisi tarafından konulan 
2 nci maddenin bu metinden çıkartıldığı Bütçe ve 
Plan Komisyonunun raporunda yazılı. Şimdi okuya
yım da göreceksiniz, bu açık, aşikâr. (A. P. sıraların
dan «Biraz evvel de okudunuz, biliyoruz onu» sesle
ri). Bir dakika efendim, gözüküyor burada bu. 

Efendim, şimdi müsaade buyurun; bakınız rapor
da ne diyor : 

«Komisyonumuz, teklife Millet Meclisi Genel 
Kurulunda bir önerge ile eklenen... 

Tarif ediyor. 
«... 2 nci madde hakkında Anayasa yönünden yap

tığı bu eleştirilerin yanı sîra, mezkûr maddenin kap
samı itibariyle belli bir amaç ve belli bir düzenleme 
ile sınırlı bir teklifin metnine eklenmesinin hukuk 
tekniği yönünden de uygun olmadığı görüşünde bir
leşmiştir. Madde arz edilen gerekçeler ile metinden 
çıkartılmıştır.» 

Bitti. Bundan daha... (A. P. sıralarından «Üçte 
iki meselesi» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun dışında bir muamele yapmaya olanak yok

tur. Neden?... Burada yaptığımız müzakerelerin, en 
son Bütçe ve Plan Komisyonu raporu üzerine cere
yan eden müzakereler olduğu belli. Şimdi nasıl döne
bilirsiniz ki, başka bir usul bulursunuz. Bütçe ve Plan 
Komisyonunun metni üzerinde müzakere yapıyorsu
nuz, döneceksiniz müzakereye esas olmayan ve hatta 
Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının hiç birinin 
metninde bulunmayan, Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun metninde dahi bulunmayan, yalnız Millet Mec
lisinden gelen metinde bulunan bir maddeyi (Ki, Ko
misyonumuz «Bu madde çıkartılmıştır» diyor) geti
receksiniz buraya, oylamaya sunacaksınız; reddede
ceksiniz veya kabul edeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
O zaman Kanunu sakatlarsınız. Kim bu Kanunu 

Anayasa Mahkemesine götürürse, götürsün, usul yö
nünden bozar. Oimaz böyle bir müzakere usulü. 
Mümkün değildir. Çok açık ve aşikâr olarak Millet 
Meclisinde bir önergeyle eklenen ve milletvekillerinin 
yapamayacağı işleri ve emekli maaşlarını almamala
rını gerektiren madde metinden çıkartılmış. Evet; hal 
böyle olunca ne tereddüdünüz oluyor, anlamıyorum. 
Öbür türlü yaparsanız Kanunu sakatlarsınız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET ALİ ARiKAN (Mardin) — Saym Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 



C. Senatosu B : 39 24 . 2 . 1977 O : 1 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, söz isteyen 
üyeler var. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Usul hak
kında istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan, usul hak
kında. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, ben de usul hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — «Usul hakkında» dedi efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ben 

de usul hakkında istedim. 
BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Arıkan buyu

run. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Biz, Bütçe ve Plan Komisyonu raporunu görüş

mekteyiz. Sayın Gündoğan raporda mündemiç bulu
nan ibareyi burada okudular. Binaenaleyh bu ibare 
oylamaya tabi tutulabilir, hiç bir mahzuru yoktur. 
Genel Kurulun vereceği karar esastır. Komisyonlar
da alınan karar bizi bağlamaz, muhterem arkadaşla
rım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Usul hakkında ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazdık efendim. 
Sayın Tuna, usul hakkında buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Gecenin şu geç saatmda çok hatalı bir yola sap

mak üzereyiz. Komisyonlar nihaî karar alan müesse
seler değildir, kurullar değildir. Komisyonlar Umu
mî Heyet adına tetkikat yapar, Umumî Heyete teklif 
eder. Der ki, «Ben şu maddenin çıkmasını düşündüm, 
sizin tasvibinize arz ediyorum; çıkaracak mısınız, çı
karmayacak mısınız?» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, «Efendim Komis
yon raporunda çıkmış, bu konuşulmaz, bu oylanmaz.» 
Fevkalâde büyük hata. 

Şimdi Millet Meclisinden kabul edilmiş bir metin 
geliyor. Komisyonun buradaki teklifi, «Biz bu teklifi 
reddetmeyi Umumî Heyet teklif ediyoruz,» şeklinde
dir. Komisyonun teklifi bu. Umumî Heyet adına ni
haî karar almaz, Umumî Heyete teklif eder. 

Bu itibarla, arkadaşlar bunu oylamadan geçersek 
çok büyük bir hata yaparız. Komisyonların vazifesi, 
Umumî Heyetin alacağı kararı teklif etmektir. Nihaî 
karar almaz. Gerek Anayasa ve Adalet Komisyonu, 
gerek Bütçe ve Plan Komisyonu bu 2 nci maddenin 
çıkmasını size teklif etmektedir. Siz kabul ediyorsa
nız, çıkacaktır. 

Bu itibarla, rica ediyoruz, hatalı bir yola sapmaya
lım; falan komisyonun raporunun kabulü bütün mad
delerin kabulü manasına gelmez. Umumî Heyet ko
misyonun görüşüne iltihak ederse, metinden çıkar. O 
çıkarma keyfiyeti de oy adedi ile tespit olunur, Mil
let Meclisindeki oylama için. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Güven. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, arka

daşlarımız bir teklif versinler, formüle etsinler, teklif 
etsinler, kabul edelim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen bunu bir 
teklif olarak ifade ediniz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Güven getiriyor 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven, usul hakkın
da. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Millet Meclisinden gelen metni görüşüyoruz. 92 
nci madde gayet açık. Millet Meclisinden gelen met
nin görüşülmesi bir defa esastır. Bu madde bir yön
den hiç görüşülmemiş oluyor. Görüşülecektir. Bunun 
sonucunda ya kabul edeceğiz, ya da değiştirerek ka
bul edeceğiz. Bu hususla ilgili 92 nci maddeye göre, 
bîzfm yaptığımız değişikliği Millet Meclisi aynen ka
bul ederse, mesele yok. Eğer Millet Meclisi bizim 
değişikliğimizi kabul etmezse durum ne olacak?... 

Şayet, biz burada değişikliği salt çoğunlukla yap-
mışsak, Millet Meclisi de orada salt çoğunlukla ken
di görüşünde ısrar edecektir. 

Sayın Atalay bir noktada yanıldılar. Üçte iki ço
ğunluk, tümünün reddedilmesi halindedir. Burada tü
mü reddedilmiyor. 1 nci madde zaten kabul edildi. 
2 nci madde burada reddedildiği zaman, Millet Mec
lisinde bu üçte iki çoğunluğun uygulanması mevzu
bahis değil. 

{Şimdi bir nokta kalıyor. Arkadaşlar diyorlar ki, 
«Efendim, tümü oya sunulduğunda ortaya bir oy çı
kacak, o da bu görüşülmeyen madde için geçerlidir.» 

Bu, iki yönden kusurludur. Birincisi, bir madde
de büyük bir çoğunlukla kabul edilir, 2 nci madde 
belki reddedilir, az bir çoğunlukla kabul edilir. Kal
dı ki, bu arada bu maddeler oylandıktan sonra bir 
üye hastalandı, gitti, burada bulunamadı, tümünün 
oylamasına iştirak edemedi. Burada oyu müspettir, 
olumludur, orada olumlu olmayacak. 

69 — 
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O bakımdan, hem Anayasanın 92 nci maddesin
deki tümünün görüşülmesi sistemine uyacak, hem de 
Saym Tuna'nm da dediği gibi, Komisyon Cumhuri
yet Senatosu adına iş yapıyor, Senato Komisyon adı
na iş yapmryor ki, biz şimdi Senatoyu Komisyon adı
na iş yapar duruma soktuk. Bu, terslik oluyor. 

Önün için ben bir değiştirme önergesi veriyorum. 
Zannederim, bu düğümü çözecektir. Değiştirme öner
gemi de okuyorum : 

«Başkanlığa 
Bütçe Plan Komisyonunda Millet Meclisinin bu 

yasa ile ilgili Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi 
çıkarılmıştır. Genel Kurulca Anayasanın 92 nci mad
desi de gözöniinde tutularak, bu maddenin yeniden 
oylanarak reddedilmesini arz ve talep ederim. 

Saygılarımla*» 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hasan Güven ifade 
ettiler; Sayın Mehmet Özgüneş de Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesinin metinden çıkarılması hak
kındaki Komisyon kararının Genel Kurulda oylan
masını isteyen bir önerge verdiler. Komisyon da bu 
hususta bu önerilere katıldığını ifade ediyor. 

Sayın Fethi Çelikbaş'da... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ifadeyi iyice dinleyemedim, Affedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, şimdiye kadar söy
lediklerinizden hiçbir şey anlayamadım; lütfen ön ta
rafa doğru buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, iyice anlayamadım Sayın Komisyon önergesinde 
«reddedilmesini oylayınız» diye bir şey varsa... («Var, 
var» sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, bilginize arz 
edeyim önergeleri de. ondan sonra en doğrusunu... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kelime 
üzerinde duruyorum efendim. 

BAŞKAN — .Anlayamıyorum efendim, Sayın 
Gündoğan, hangi önergeyi anlayamadınız?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hasan Gü-
ven'in önergesi efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Millet Meclisi metninin 2 nci maddesinin metin

den çıkarılması hakkındaki Komisyon kararının Ge
ne! Kurulda oylanmasını arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika ikinci önergeyi okutuyo

rum : 

Başkanlığa 
Bütçe Plan Komisyonunda Millet Meclisinin bu 

yasa ile ilgili Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi 
çıkarılmıştır. 

Genel Kurulca Anayasanın 92 nci maddesi de 
gözönünde tutularak bu maddenin yeniden oylanarak 
reddedilmesini arz ve talep ederim. 

Trabzon 
Hasan Güven 

BAŞKAN — Bir diğer önerge de Sayın Çelikbaş' 
m; onu da okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe ve Plan Komisyonunun sunduğu kanun 

metninin 2 nci maddesi olarak aşağıdaki hükmü arz 
ve teklif ederim. 

«2. Millet Meclisi metninin bu maddesi oybirli
ği ile reddedilmiştir.» 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

MACİT ZEREN (Amasya) — Söz istiyorum Sa
ym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Macit Zeren söz istiyor; öner
ge hakkında buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan, 
bir Komisyon üyesi olarak, bir cümle ile durumu 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı önergeye katılı
yor, Komisyon adına Saym Hasan Güven önerge ve
riyor. Niçin böyle yapıyorsunuz arkadaşlar?... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İzin verirseniz 
bir cümle ile oradan açıklayayım. 

BAŞKAN — Buyurun açıklayın. Sayın Zeren mü
samahanıza sığınarak istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Şâmiloğlu'nun 
da bir önergesi var. 

BAŞKAN — Saym Şâmiloğlu'nun da önergesi 
var; onu da arz edeceğiz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu yanlışlık bu
rada değil, Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmede 
yapıldı. Her nasılsa orada da Saym Başkan, «Bu me
tinlerden hangisini görüşelim?» diye oylama yaptırdı 
ve o görüşmemiz sırasmda yapılan oylamada Millet 
Meclisinden gelen metin ele alındı; ama komisyonda 
Millet Meclisinden gelen 2 nci madde görüşülmedi. 
Her ne kadar... 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Nasıl görüşülmedi?... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hayır görüşül
medi. Her ne kadar ba konuda raporda açıklama var
sa da, oradaki görüşmelerde biz de bu konuyu, me
tinde olmadığı için düşünemedik. 

BAŞKAN — Bir cümle ile lütfen önerge üzerin
de konuşun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şimdi, burada 
metinde de yoktur; ama bu maddenin burada ele 
almması ve oylama yapılmasının zarureti vardır. Çün
kü o maddeye verilen oy miktarı Millet Meclisi ke
siminde önemlidir. Dikkate alınacaktır. Yalnız, Sa
yın Güven'in önergesinde bir söz geçiyor, «reddedi
len» diyor. Biz o maddeyi reddetmedik. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Oylanmasını» 
dedim efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Oylandı Sayın Unsal, 
rica ederim. 

BAŞKAN — «Oylanması» diyor Sayın Unsal, 
lütfen bağlayın efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Oylanması» ola
rak düzeltirse, mesele halledilir; yani burada bu mad
denin oylanmasında zaruret vardır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin. 
Bir önerge daha var onu da okutuyorum efendim, 
lütfen müsaade buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Ünsal'ın bu be
yanından sonra hemen arkasından bir tescilde fayda 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon Başkanı olarak 
açıklama yapınız efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Efendim, Komisyonda 
bulunan bütün üye arkadaşlarımın da malumları ol
duğu veçhile, Komisyonumuzda görüşmeye esas Mil
let Meclisi metni alınmıştır ve Millet Meclisi metni
nin 2 nci maddesi de, Komisyon üyesi olan çok de
ğerli arkadaşlarımın da kabul edecekleri şekilde, itti
fakla Komisyonda hazır bulunan 14 üyenin ittifakı 
ile reddedilmiştir. 

Bunu açıklamakta ve zabıtlara tescil ettirmekte 
yarar var efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi metnindeki 2 nci maddenin Cum

huriyet Senatosunda reddinin oylanmasını teklif ede
rim. 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi teklifindeki 2 nci maddenin görü

şülmekte olan Bütçe Komisyonun metnine ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısına, Millet Mec

lisi metnindeki 2 nci maddenin eklenmesini saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, önergem üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Başkanlık Divanına 
yardımcı olmanızı rica ediyorum. Söz sıralarını sıra
lamak imkânından mahrum kalıyoruz, her yerden ses 
çıkmasın. Bütün önergeleri arz edeceğim. Bu önerge
leri ayrı ayrı işleme tabi tutmadan evvel görüşme 
açacağım; icap ederse yarım saat da ara vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Plan Komisyonunun 2 nci maddesinin, 3 

ncü madde olarak değiştirilmesini, 2 nci madde ola
rak da Millet Meclisinin 2 nci maddesinin aynen alı
narak Bütçe Plan Komisyonu metnine de «reddedil
miştir» ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu öner

geleri şu anda değerlendirme imkânından mahru
mum. Saat 20,30'da toplanmak üzere, Birleşime 15 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20,16 
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İKİNCİ OTURUM 

Açilma Saati : 20.42 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Birinci Oturum sonunda verilmiş olan Önergeler, 
vermiş olduğumuz ara tatilinde Divanca tetkik edil
miş ve netice olarak yeni bir önerge verilmiştir, onu 
bilgilerinize arz ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 669 S. Sayılı Kanun teklifinin 

Millet Meclisinden gelen metnindeki 2 nci madde, 
Cumhuriyet Senatosu komisyonlarınca oybirliğiyle 
reddedilmiştir. Ancak, bu ret keyfiyeti sadece komis
yonlarımıza aittir, Cumhuriyet Senatosunu bu haliyle 
bağlayamaz. Cumhuriyet Senatosunun bu konudaki 
görüşünün açıklıkla tespiti için, sözkonusu 2 nci mad
denin görüşmeye alınmasını ve oylanmasını arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

BAŞKAN — Sayın üyeler; komisyonlarda redde
dilen madde metinlerinin bundan sonra komisyon 
metinlerinde belirtilmesi lüzumuna işaretle ve badema 
emsal teşkil etmemesi kaydıyle bu önergeyi oyunuza 
sunacağım. Önce önerge üzerinde lehinde ve aley
hinde söz isteyen sayın üyelere söz vereceğim. Öner
genin lehinde ve aleyhinde söz isteyen var mı efen
dim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Lehinde 
söz istiyorum. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Aleyhinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Komisyonda reddedilen bir madde, eğer Genel 

Kurulda hiç müzakere edilmez veya bu hususta Ge
nel Kurulun oyu ortaya çıkmazsa, kanaati ortaya çık
mazsa; bu takdirde reddedilen maddenin Millet Mec
lisinde benimsenmesi halinde, «Acaba Senato hangi 
çoğunlukla reddetti?» meselesi gayet tabiî ki, açıkta 
kalır. 

Şu halde, Komisyonda reddedilen bir metnin bu
rada da ret veya kabul edilmesi ve bu reddin veya 
kabulün hangi çoğunlukla olduğunun ortaya çıkma
sına ihtiyaç vardır. 

Şimdi arkadaşımızın getirdiği önerge, bu hususu 
temin etmek için; yani 2 nci maddenin metinden çı
karılmasının Genel Kurulda nasıl bir oy çoğunlu-
ğuyle ret veya kabul edildiğinin ortaya çıkarılması 
için verilen bir önergedir. Kanaatimce bu, Anayasa
nın 92 nci maddesine de uygundur. Çünkü, Anayasa
nın 92 nci maddesinde ret veya kabul edilen madde
lerden bahsedilmektedir, ret veya kabul edilen me
tinden bahsedilmemektedir. 

Bazı arkadaşlarımız derler ki, «Tümünün oylan
ması, aslında o çıkarılan ve ilâve edilen maddeler için 
de yeterlidir.» Eğer böyle bir şey olsaydı, tümünün 
oylanmasıyle kanunun müzakeresi biterdi. Halbuki, 
tümünün oylanması, öyle bir kanuna Senatonun ihti
yaç görüp, görmediğini tespit etmek için yapılan bir 
oylamadır. Bundan sonra, o metnin içindeki maddele
rin ayrı ayrı oylanmalarına ihtiyaç var. 

Kanaatimce Sayın Çelebi isabetli bir önerge ver
miştir. Ümit ederim ki, önergenin kabul edilişi müza
kereleri kısaltacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüneş. 

Önerge aleyhinde Sayın Macit Zeren, buyurun 
efendim. 

Sayın üyeler, lütfen sayın hatibi ve önergenin 
metnini dinleyiniz. Sonra anlaşma noksan oluyor, 
itirazlar vukubuluyor. Lütfen Sayın Zeren'i dinleye
lim efendim. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Meseleyi şöyle iyice sağlama bağlamak endişesi, 
bazen en düzgün düşünen arkadaşlarımızı bile tered
düde sevk edebiliyor. Bugün bunun bir örneğini bu
rada görüyoruz. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımdan 
Sayın Atalay ve Saym Ege, konuyu usule en uygun 
şekilde açıkladılar ve izah ettiler. 
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Şimdi, Komisyon kanun metninden bir maddeyi 
çıkarmış ve bunu çıkardığını raporunda da dercet-
miş. Rapoı da daha evvel bidayelen okunur; ancak 
okunmamasına karar verilmesi halinde okunmaz. 
Böyle bir hal ile rapor okunmamış bile olsa, Genel 
Kurulca biliniyor demektir ve oylama raporu da kap
sayacaktır. 

Şimdi biz Komisyonun çıkarmış olduğu bir mad
deyi burada ayrıca oylamaya kalkacak olursak; (Ta
savvur ediniz ki, iki komisyondan geçmiş, üç komis
yondan da geçerdi bu) o zaman komisyon metinleri 
arasında fark ne olurdu? Neden biz daha işin başın
da, bidayetinde Bütçe ve Plan Komisyonunun met
nini mi, yoksa Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
metnini mi görüşeceğiz diye bir münakaşa ve tartış
ma açtık? Bu tartışmaya ne mahal kalırdı? Çünkü, 
hangi komisyon, metni hangi şekle sokarsa soksun, 
netice itibariyle tasarı ilk teklif edildiği ve Meclisten 
geldiği gibi müzakereye tabi olacaktı. O zaman ne 
farkı kalırdı, iki komisyon metninden bir tanesini 
tercih etmenin? Bu bakımdan bir defa işin uymazlığı 
ortadadır. 

Şimdi bir de tasavvur ediniz, madde aynen çıkmaz 
da, içinden bir fıkrası çıkar. Aklınıza gelir miydi, 
bu fıkra çıktı, her ne kadar biz bu maddeyi kabul 
ettiysek de, çıkarttığımız maddeyi de bir kere redde
delim diyecek miydiniz? Bu da akla gelmezdi, bu da 
olmazdı. 

Binaenaleyh, 15 seneden beri yapmadığımız, gör
mediğimiz bir tatbikatı biz bugün burada uygula
maya kalkıyoruz, meseleyi daha sağlama bağlamış 
olmak için. 

Şimdi tümünün oylaması içinde raporun kendisi 
de vardır, çıkarılma keyfiyeti de vardır. Bu itibarla, 
bu tümü oylandığı zaman, bu şekilde çıkan metin 
Meclise döndüğü zaman, şu kadar nisapla Meclise 
gönderilmiş olan o tasarıya yeni bir fıkra ve yeni bir 
şey ilâve edebilmesi, en azından Meclisin o nisabı bul
ması ile mümkündür. Esasen bu bir değişikliktir. Tüzü
ğümüz değişikliği tarif etmiş. Değişikliğin üç şekli var: 
Ya bir şey tamamen çıkarılır ya bir şey ilâve edilir 
veya metnin manası sabit kalmakla beraber ifadesi 
değiştirilir. Bunun üçünü de değiştirme olarak kabul 
etmiştir. Binaenaleyh, bizim umumî oylamamızın içe
risinde Komisyonun reddi de oylanmış demektir. Bur
nun ayrıca oylamaya bh mahal ve ihtiyacı yoktur. 

Hal böyle olmakla beraber, peki biz bunu böylece 
verir de oyJarsak ne olur? Haşiv bir muamele olur, 
yeni bir şey getirmez; fakat işte belki tatmin eder. 
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Ben böylece bir açıklık kazandırmak için huzuru
nuzu aldım. Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Zeren. 
Sayın üyeler; 
Önergenin lehinde ve aleyhinde konuşuldu. 
Kanun görüşülürken bu önergeyi şu manada alı

yorum: Herhangi bir maddenin görüşülmesi üyeler 
tarafından talep edilebilir. Peşinen, gayesi ne olursa 
olsun, Başkanlık Divanı bunu o gayenin yerine gel
mesi peşin bir fikir ile elbette ki, müzakereye alamaz. 
Bu bakımdan, bu önergeyi bu düşünce ile ve başında 
da arz ettiğim gerekçelerle oyunuza sunuyorum. Mil
let Meclisi metnindeki 2 nci madde olarak görünen 
maddenin görüşmeye alınması hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu önerge kabul edildiğine göre, bu konuda veril
miş olan diğer önergeleri sayın üyelerin geri alması 
gerekmektedir. Teker teker isimlerini okuyarak soru
yorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Aldı
lar efendim. («İşleme lüzum kalmadı.» sesleri) 

BAŞKAN — Geri almışlardır, geri aldıklarım 
ifade ediyorlar. 

Şimdi Millet Meclisi metnindeki 2 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Madde 2. — a) T. B. M. M. Üyeleri, Meclisle
rin çalışmaları ve ödevleri dışında gelir sağlayıcı hiç 
bir iş yapamazlar, yazıhane, muayenehane, ticaretha
ne ve benzeri işyerleri açamazlar ve bunlardan hiç 
bir şekilde gelir sağlayamazlar, özel gayret ve çaba 
ile gelir sağlayıcı girişimlerde ve ortaklıklarda bu
lunamazlar. Acentelik, mümessillik ve benzeri giri
şimlerde bulunamazlar. 

b) (a) fıkrası kapsamı içerisinde faaliyet yaptı
ğı tespit edilen T. B. M. M. üyelerinin üyelik sıfat
ları düşer. 

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
herhangi bir şekilde emeklilik aylığı almakta iken 
T. B. M. M. üyesi olanlar, T. B. M. M. üyelikleri 
devam ettiği sürece emeklilik aylığını alamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Maddeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... İttifakla reddedilmiştir. 

Madde, açık oya sunulacaktır. 
Sayın üyeler; 
Bu suretle Millet Meclisi metnindeki 2 nci madde 

de görüşüldüğüne göre, Bütçe ve Plan Komisyonu
nun kabul ettiği ve burada 2 nci madde olarak zikre-* 
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dilen madde, Millet Meclisi metninin 3 ncü madde
si diye ifade edilen madde, yine Millet Meclisi met
ninde olan 3 ncü madde olarak dikkate alınacaktır. 

O halde şimdi, Millet Meclisi metnindeki 3 ncü 
maddenin görüşmesine başlıyoruz. Bu maddeyi, Büt
çe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metinde 2 nci 
madde olarak bilgilerinize sunmuştuk. Herhangi bir 
yanlışlığa mahal vermemek için Bütçe ve Plan Ko
misyonunun 3 ncü maddesi olarak tekrar okutuyorum. 
(«Sayın Başkan, 2 nci maddesi, 2 nci oldu Sayın Baş
kan» sesleri) 

2 nci madde, 3 ncü madde oldu efendim. («2 nci 
oldu, Sayın Başkan» sesleri) 

Efendim, biraz evvelki müzakeresini yaptığımız 
Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi reddedildiği 
için, yine 2 nci oldu diye ifade ediliyor. Yalnız, Baş
kanlık Divanının bu durum karşısında bir tereddüdü 
vardır. Ret edilme keyfiyeti açık oy ile sonuçlana
cağından, bundan sonra gelen maddelere numara ve
rebilmemiz için, madem ki bu itirazı yapıyorsunuz, 
o zaman Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi ola
rak biraz evvel işarı oy ve ittifak ile reddetmiş oldu
ğunuz maddenin açık oylamasını şimdi yaptırıyorum 
efendim. 1 ve 2'yi» ikisini bir arada yaptırıyorum 
efendim; isim okuyarak. 

Efendim, Millet Meclisi metninde 1 nci madde ve 
2 nci maddenin müzakereleri yapılmıştır. Açık oyla
maya sunuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, oyla
manın rengini bildiriniz. 

BAŞKAN — Bildireceğim efendim, müsaade edin 
efendim. 

Oylamaya hangi sayın üyeden başlayacağımız hu
susunu tespit ediyorum. Saym Cevdet Sunay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, oyla
manın rengini bildiriniz. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade edin, açıklıyorum 
efendim. 

Efendim, beyaz kabulü, kırmızı reddi, yeşil çe
kimser oyu ifade edecektir. 1 nci küre,, 1 nci madde 
ile ilgili oylamayı; 2 nci küre, biraz evvel işarî oyla 
irtifakla reddetmiş olduğunuz 2 nci madde oylaması
na ait olan küreyi ifade edecektir. 

Sayın üyeler; 
Tekrarlıyorum... 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 

İsim okumak suretiyle değil mi efendim? 
BAŞKAN — Evet efendim, öyle karar verildi 

efendim; müsaade buyurunuz efendim. 

j Şhsıdi birinci küre, birinci maddeyi; kabul ettiği
niz birinci maddeyi; 

İkinci küre, ittifakla reddettiğiniz 2 nci maddeye 
I ait küredir. Arz ederim. 

Saym Cevdet Sunay'dan başladık efendim, buyu
run efendim. 

(Tabiî Üye Cevdet Sunay'dan başlanarak oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye var 
mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oylarm ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin lütfen ayrılmamaları
nı rica ediyorum. Diğer maddelerin oylaması birlikte 
yapıldıktan sonra tümü hakkındaki açık oylama ay
rıca yapılacaktır. 

Sayın üyeler, 669 Sıra Sayılı teklifin birinci mad
desinin açık oylama sonucunu arz ediyorum: Oyla
maya 129 saym üye iştirak etmiş, 128 kabul, 1 çe-
kinser oy kullanılmıştır. Bu suretle MiMet Meclisi 
metninde olan ve Bütçe ve Plan Komisyonunun ka
bul ettiği metinde yer alan 1 nci madde 129 oyla ka-

I bul edilmiş ve kesinleşmiştir. 

MÜîlei Meclisi metninde 2 nci madde olarak yer 
alan 2 nci maddenin oylamasına 127 sayın üye katıl
mıştır; 1 çekinser, 126 ret oyu ile Millet Meclisi met
ninde yer alan 2 nci madde reddedilmiştir. 

Sayın üyeler; 
I Miîlet Meclisi metninde yer alan 2 nci madde açık 

oyla ret olunduğundan, Bütçe ve Plan Komisyonunun 
ikinci madde olarak kabul ettiği, Millet Meclisinin 
3 ncü maddesinde yer alan maddenin müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Tekrar okutuyorum. Millet Meclisi metninin 
3 ncü maddesi, 2 nci madde olarak okutuluyor efen
dim. 

Madde 2. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

Geçici Madde — 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 
1977 tarihli Meclis karanna göre uygulanması so-

I nucunda 1976 malî yılında Türkiye Büyük Millet 
I Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana 

gelen artışlar Hazineye irat kaydedilir. 
I Sözkonusu ödenek ve yolluk farklarını almış bu-
j lunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış 
I oldukları farklar, 1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren ala-
I cskları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek 
I Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınamayan 
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meblâğlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında öner
geler var, önergeleri sadece bilgilerinize sunup Ko
misyona vereceğim, vakitten kazanmak için. Ondan 
sonra madde üzerinde söz alan sayın üyeler varsa, 
söz vereceğim. Daha sonra da önergeleri teker teker 
işleme alacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddenin Anayasa ve Adalet Komisyo

nunca kabul edilen metin olarak oylanmasını öneri
rim. 24 . 2 1977 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

Başkanlığa 
669 S. sayılı kanun teklifinin geçici maddesinin 

sonuna şifahen arz ettiğim nedenlerle, ilişik fıkranın 
eklenmesini öneririm. 

Saygılarımla. 25 . 2 . 1977 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zeyyat Baykara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek 
ve yolluklarında meydana gelen artışların Hazineye 
irat kaydı, herhangi bir vergi, resim ve harç mükelle
fiyeti doğurmaz. 

Başkanlığa 
669 Sıra sayılı kanun teklifinin geçici maddesinin 

ikinci fıkrasının şifahen açıklayacağım nedenlerle tek
lif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
25 . 2 .1977 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Önergeleri, tetkik etmesi için Ko
misyona veriyorum. 

Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi hakkında, 
geçici madde hakkında söz isteyen sayın üye var mı 
efendim? 

ZlHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, usul hak
kında söz i&tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, buyurun efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Bu madde üzerinde üç sayın arkadaşımız değiş

tirge önergeleri verdiklerini öğrendik. Bu önergeler 
okundu. 

Başkanımız re'sen bu önergeleri Komisyona ver
diğini söyledi. Önergeleri re'sen Komisyona veremez 
Sayın Başkan. Komisyon isterse verir veya Genel Ku

rul karar alırsa verir. Başkanın, okunan önergeleri 
re'sen Komisyona vermeye yetkisi yoktur. Başkanın 
mecburiyeti vardır. Komisyonun istemesi halinde ve
ya Genel Kurulun karara bağlaması halinde önerge
leri Komisyona vermeye. Bir yanlışlık olmuştur. He
pimiz dinledik okunan önergeleri. Arkadaşlarımız 
önergeleri hakkında açıklama yapmak isteyebilirler. 

Nitekim, önergelerin birisinde «Şifahen açıklaya
cağım nedenlerle...» diyor. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — «Açık-
ladsğım nedenlerle...» diyor. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Birisinde «açıklayaca
ğım» diyor, birisinde «açıkladığım», diyor. Müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

Benim bildiğime göre, tümü üzerindeki müzake
reler sırasında arkadaşlarımız bu maddeye de değinen 
görüşler söylediler; o kadar. Önerge veren önergesi
ni açıklamak isteyebilir. Okunan üç önergenin biri
sinde «açıklayacağım» deniliyor, belki ben yanlış an
ladım; ama lütfen tetkik ederlerse, birisinde «açık
ladığım», birisinde «açıklayacağım» vardır; birinde 
de «açıkladığım» veya «açıklayacağım» deyimleri 
yoktur. 

Binaenaleyh, «açıkladım» demeyenin önergesi 
hakkında açıklama yapması mümkündür, «açddaya-
cağım» diyenin açıklama yapması arzusu izhar edil
miştir. 

Bunun dışında, yanlış olarak Komisyona verildi. 
Komisyonun isteği üzerine değil, Genel Kurulun ka
rarı üzerine değil. Komisyonun ne diyeceği öğrenil
meden, bu madde üzerinde görüşü olan kimsenin kal
kıp konuşması mümkün mü? Sonra Komisyonu, öner
geler üzerinde eğer açıklamalar yapılacaksa, karşı gö
rüşler söylenecekse, önergeler üzerinde mütalâa ver-! 
meye zorlama, usule uyar mı? 

O itibarla Sayın Başkanımızdan yaptığı işlemi 
usulüne göre tashih buyurmalarım istirham ediyo
rum. 

Bendeniz bu madde üzerinde söz istiyeceğim; ama 
önerge sahipleri konuştuktan sonra. Konuşmayacak-
larsa şimdi konuşurum. Önergeleri Komisyona verdi
ğine göre, Komisyonun görüşünü öğrenmek istiyo
rum. Ondan sonra konuşacağım, benim hakkım bu. 

Beni, madde üzerinde konuşmak isteyen kimseyi, 
sırasız konuşmaya mecbur etmeye İçtüzük yetki 
vermiyor, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Betil. 
Bu önergeleri Komisyona, tetkik etme, zorlama 

kastiyle değil, vaktin gecikmiş olduğu bu zaman için-
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de, belki bu arada Komisyon tetkik etme arzusunda 
olur niyetiyle verdim. Başkanlık Divanına usul bakı
mından yapmış oldukları yardımları dolayısıyîe Sa
yın Betil'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Esasen 
önergeler Komisyon tarafından Başkanlık Divanına 
verilmiştir ve «Katılmadıklarını» da şifahî olarak be
yan etmişlerdir. 

Şimdi önergeleri teker teker işleme alacağız efen
dim. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, önerge 
sahipleri konuşacaklarsa dînleydim; konuşmayacak
l a r a ben söz isteyeceğim. 

BAŞKAN — Bu durumda önerge sahiplerinin ko
nuşup konuşmayacaklarını ben bilmiyorum, siz de 
bilmiyorsunuz, sayın üyeler de bilmiyorlar efendim. 
Arzu ederlerse, konuşmak üzere kendilerine İçtüzük 
hükümlerine göre söz veririm. 

Madde üzerinde konuşmak isteyen sayın üye var 
mı efendim? 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergeler üze
rinde ayrıca söz vereceğim, şimdi madde üzerinde... 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Açıklama yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baykara. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S.' Ü.) 
— Sayın Başkan, biraz önceki konuşmamda ben, 
verdiğim iki önergenin de gerekçelerini ve neden böy
le bir önergeyi verdiğimi açıkladım. Önergede, «açık
ladığım» yahut «açıklayacağım» gibi tabirlerin, bu 
gerçek karşısında ikinci derecede kalması lâzımdır. 
Benim ilâveten söyleyeceğim bir şey yoktur; çünkü 
hepsini söyledim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz Sayın 

Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
Cümle âlem biliyor ki, hiç bir Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyesinin birikmiş bir hakkı yoktur. 
Böyle bir hak yok ortalıkta. Millet Meclisinin aldığı 
yanlış karar, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
Ortaklıkta olmayan bir hakkı, diyelim, ne olur ne 
olmaz, şeytana uyar içimizden bazıları bunu alabilir
ler, almasınlar... Öyleyse ne yapalım? Elimizi, kolu
muzu adamakıllı bağlayalım ki, kafasından bunu al

mak fikri geçenîer dahi almak imkânını bulamasmlar 
demek, benim kanaatimce Parlamento haysiyetiyle 
kabili telif değildir. 

Ben bu paranın hak olduğuna kani değilim. Orta
lıkta hak yok. Kimse bu parayı alamaz esasen. Bina
enaleyh, olmayan bir hakkı, Parlamentonun elini 
kolunu bağlayayım, aman ne olur ne olmaz, bu Par
lamentonun âdetidir, ne yapar yapar bu parayı alır 
diye kanunla bağlamaya kalkışmak, hele buna ben 
şahsen oy verip, aman ben kendi kendimi kanunla 
bağlayayım, ne olur ne olmaz, şeytana uyar da alı
rım demeye şahsen düşüncem müsait değildir. 

Bu maddeye menfî oy vereceğim, bu sebeple men
fî oy vereceğim. Bu hakkın olmadığı için kırmızı 
oy vereceğim. Böyle bir hakkın olmadığına, Allah'a 
inandığım kadar inandığım içindir ki, kırmızı oy ve
receğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Betil, önergeler işleme tabi tutulduktan son

ra mı görüşmek istiyorsunuz? 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet efendim, önerge 

sahipleri konuşmayacaksa ben konuşacağım. («Öner
ge sahibi konuşmayacağım diyor» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Erim, önergeniz üzerinde görüşmek istiyor 

musunuz efendim? 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler; 

Bu kanunun tümü üzerinde konuşurken, bu ge
çici maddeyi kendi anlayışıma ve görüşüme göre tah
lil etmeye çalışmıştım ve bu maddenin bu şekliyle, 
parlamenterlerin haysiyetiyle kabili telif olmayan bir 
madde gibi bana göründüğünü söylemiştim. 

Ayrıca, iki şık üzerinde durmuştum. Eğer bazı ar
kadaşların iddia ettikleri gibi, bir müktesep hak yok
sa bu madde lüzumsuzdur. Bir müktesep hak varsa 
bu madde yakışsksızdır ve hukukun umumî kuralları
na aykırıdır. 

1 Mart 1977'den sonra yürürlüğe girecek olan bir 
kanunla, o güne kadar kazanılmış olan hakları geri 
aîmaya kalkmak, bir insanm mamelekine (hep farz 
ediyorum, eğer varsa diyorum) girmiş olan bir değeri, 
zor alım yoluyla onun elinden almaya kalkmak, hu
kukla hiç bir yönden bağdaşamaz. Hele bunlar, Cum
huriyet Senatosu üyesi, Millet Meclisi üyesi, onurlu, 
şerefli kimselerse; bir sabıkaları mı var bunların bu
güne kadar, Devletin Hazinesine, Devletin varidatına 
el uzaimış da parasını almaş? Ben İsyan ediyorum bu-
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nuıı karşısında. Senatoya böyle bir mevzu gelmedi, 
biz Senatoda böyle bir karar vermedik. Nasıl siz be
nim Tahsili Emval Kanununa göre alırım malının 
diye birtakım nazariyelerle böyle bir kanun çıkarıyor
sunuz? Olur mu bu? Ben buna bir de gönül rahatlığıy-
le oy vereceğim ve hem de kabul edeceğim!.. 

Arkadaşlar; 
Açmadım burada, kimseyi mahcup etmemek için. 

Bu iş çıktığı günden beri bugüne gelinceye kadar, 
isim isim sayarım peşinde kimler vardır. İsim isim 
sayarım, genel başkanlara kadar haber verdiklerini, 
haberli olarak bu işin bu noktaya geldiğini bana söy
leyenler var. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Say, say... 

NİHAT ERİM (Devamla) — Ha, güzel bir söz 
söylendi; «Bu işte kabahat varsa hepimizindir.» den
di; o doğru bir laftı. Arz ettim, kamuoyunun reaksi
yonu karşısında bundan vazgeçildi; çok güzel. Ha
kikaten kamuoyunun gözönünde tutulması lâzım; 
ama yolu bu değil. Partiler üyeleri üzerinde etkilidir
ler... Gördük etkili olduklarını. Bizim, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda tespit ettiğimiz şekilde, üyeler 
kendileri, alınacak bir para yok ya, hep nazarî ko
nuşuyoruz. Kimsenin vereceği yok, birikmiş bir şey 
verileceği yok, alınacağı da yok. Ne Senato Başkanı, 
ne Millet Meclisi Başkanı, hele Anayasa Mahkeme
si kararı da bu şekilde tecelli etlikten sonra böyle bir 
para verecek değil, yok böyle bir şey. Şayet on bin
de bir, yüz binde bir ihtimalle olursa, lütfen arkadaş
lar aklımızla hareket edelim, kendimiz bu paraları 
Hazineye kendi irademizle tek tek terk edelim, bize 
yakışan budur. Olmayan bir şey üzerinde bir mad
de yapıyoruz. Vallahi bilmiyorum, ama bundan bir
kaç sene sonra serinkanlılıkla bu işin üzerine eğile
cek olanlar, bizlerin salim düşündüğümüzden dahi 
şüphe edeceklerdir. 

Onun için ben, bu maddenin, Millet Meclisince 
kabul edilen ve bizim Bütçe ve Plan Komisyonunca 
kabul edilen şekilde değil, Anayasa ve Adalet Ko
misyonunca kabul edilen şekilde benimsenmesinin, 
Parlamentomuzun haysiyeti bakımından, tek tek her 
birimizin haysiyeti bakımından ve varılmak istenilen 
maksat bakımından da en elverişli şekil olduğu inan-
cıyle huzurunuza çıktım ve önergemi de bu maksatla 
verdim. 

Teşekkür ederim, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erim. 
Şimdi, Sayın Betil, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu adına söz aldınız. Önerge aleyhinde, lehinde mü
zakere açtım, sonradan mı görüşmek istiyorsunuz? 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Şimdi görüşmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lehinde mi? 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Madde üzerinde ve 

önerge aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, önergenin lehinde konuşmak 

isteyen var mı efendim? Yok. 
Sayın Erim'in vermiş olduğu önergenin aleyhin

de buyurunuz Sayın Zihni Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Madde üzerinde ve 
önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi önerge üze
rinde mi efendim? İkisi ayrı Önergeyi işleme aldım, 
önergenin neticesini alacağız. Siz ayrıca madde üze
rinde de gayet tabiî ki, konuşabilirsiniz, buyurunuz 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yanlış 
uygulama yapıyorsunuz Sayın Başkan, madde üze
rinde görüşmeler biter ondan sonra önergelere geçilir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergenin aleyhinde 
konuşuyorlar, sonradan söz alabilirler. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Maddenin üzerinde, 
önergenin aleyhinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Müzakerenin esas alınmasını istiyor 
önerge. Sayın Erim'in vermiş olduğu önergenin ka
bulü halinde, madde metni değiştiği için madde üze
rindeki konuşmalar o tarz olur. Eğer, öbürü olursa 
öbür tarzda olacağı için, bu hususta buyurun Sayın 
Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Saym Başkan, sayın 
senatörler; 

Yürürlükteki Anayasanın 82 nci maddesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerine biri ödenek, diğeri 
yolluk olmak üzere iki çeşit para ödenmesini öngör
mektedir. Ödeneğin miktarı, aylık tutarı en yüksek 
Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk 
da ödeneğin yarısını aşamaz. 

Konu ile ilgili olarak yürürlükte bulunan yasa, 
22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın 1 nci mad
desini değiştiren 5 Haziran 1975 tarih ve 1905 sayılı 
Yasadır. Bu yasaya göre, Anayasanın 82 nci mad
desindeki ödenek miktarı 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile gösterilen en yüksek gösterge ile bu 
kanuna dayanılarak çıkartılan kararnameler gereği 
yapılan ödenekler ve diğer kanunlarla aylıklara ek
lenen ödemeler tutarıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa göre, 

1905 sayılı Kanunu uygulamak suretiyle Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını 
tahakkuk ettirme, ve ödetme yetkisi, Cumhuriyet Se
natosu üyeleri için Cumhuriyet Senatosu Başkamnın-
dır, milletvekilleri için de Millet Meclisi Başkamnm-
dır. 1050 saydı Kanun bu yetkiyi Meclislerin başkan
larına vermiştir. Başkan, bu yetkisini 1905 sayılı Ka
nunu, kanun koyucusunun maksadına nüfus ederek 
uygulayacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanı
nın bu konuda yapacağı tasarruf, hukuk dilinde ida
rî bir tasarruftur. Cumhuriyet Senatosu Başkanının, 
Millet Meclisinin bu konuda yaptığı tasarrufu (ki, 
hukuk dilinde idarî tasarruftur.) Anayasanın 82 nci 
ve 1905 sayılı Yasanın 1 nci maddesine uygun gör
meyen, dilekçe ile başkanlara müracaat etme hakkı
na sahiptir. Anayasamızda yazılı dilekçe hakkını kul
lanarak başkanlara müracaat etme hakkına sahiptir. 
Başkan da, gene Anayasamıza göre bu dilekçelere ce
vap vermekle ödevlidir. 

Dilekçe üzerine başkan, yapmakta olduğu idarî 
tasarrufu tashih ederse mesele yoktur. Tashih etmez
se, dilekçe sahibi 90 gün zarfında Danıştaya dava 
açar. Anayasamıza göre yargı yolu açıktır. 

1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihinden önce 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Millet Meclisi Baş
kanı tarafından yapılan uygulamaların 1905 sayılı Ka
nuna aykırı olduğu hakkında dilekçe vererek, dilek
çesine cevap isteyip alarak bunu yasaya ve Anaya
saya aykırı bulduğu iddiasıyle Danıştaya dava açan 
tek Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi yoktur. 

Ödenek ve yolluğun tahakkuk ettirilmesine ve 
ödenmesine taalluk eden işlemlerde başkanlar yanlış
lık yaparsa, normal olan yol bu yoldur, yargı yolu
dur. Bu yola başvurulmamıştan 

Bir yasanın uygulanması gerekli bir hükmünü, 
10 kişi okur, 10 çeşit anlarsa, 100 kişi okur 80 çeşit 
anlarsa; bir de uygulamayı düzeltme, o yasaya, yapı-
hşındaki amacı açıklayacak bir vuzuh vermek, açık
lık vermek iktiza eder, gerekir. Bu da, o yasa için 
değişildik yoludur. 

Yasama Meclisleri üyelerinin ödenek ve yolluk
larına taalluk eden bu idarî tasarruf için yargı yolu
na başvurulmamış, kanunun anlaşılmasında ihtilâf
lar var, okuyanlar ayrı ayrı görüşlere sahip oluyor
lar, uygulamada birliği sağlayalım diye 1905 sayılı 
Kanunun yasa değişikliği yoluyla değiştirilmesine de 
başvurulmamıştır. 

Yapılan işlem nedir? Yapılan işlem, Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu, Millet 

Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 6 Ocak 
1977 tarihinden önceki uygulamaların eksik olduğu 
yolunda ulaştıkları kanıyı belirten birer rapor ha
zırlayarak, üyesi bulundukları Meclislerin başkanla
rına vermişlerdir. 

Bizim mevzuata, yasalara ve İçtüzüğümüze göre, 
Hesaplan İnceleme Komisyonu raporları, bu komis
yonların bağlı bulundukları Yasama Meclislerinin 
bilgisine sunulmasını emreder, o kadar. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu tarafından tanzim edilen rapo
ru, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine, 
bilgisine de henüz sunmamıştır. Millet Meclisi Baş
kanı 6 Ocak 1977 tarihinde Millet Meclisinin hem 
bilgisine, hem de oyuna sunmuştur. Bilgisine sun
makla yetinecek idi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

raporunda diyor ki, «1765 sayılı Üniversite Perso
nel Kanununu değiştiren 1991 sayılı Yasa hükümleri
nin, 1905 sayılı Kanuna göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının tespitinde, 
hesabında gözönünde bulundurulması lâzımgelir.» 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu; «1905 sayılı Kanundaki, diğer kanunlarla 
aylıklara eklenen ödemeler tutarı biçimindeki hükme 
dayanarak, 1991 sayılı Kanunla üniversite personeli 
arasında kendisine en yüksek ödeme yapılan kamu 
görevlisinin aldığı miktarı esas alıyor ve Türkiye Bü
yük Millet Meciisi üyelerinin ödeneği bu miktar ola
caktır, yansı kadar da yolluk alacaklardır,» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uygulama ile görevli ve yetkili kişiler ve organ

lar, uygulamakla ödevli bulundukları yasalarda, o 
yaşalan koyan organın maksadına nüfuz ederek bir 
anlayışa varırlar, nüfuz etme çabası içinde bir anla
yışa vanrlaı. Bu bir yorumdur. 

Bizim Anayasamız, yasa uygulayıcılarına yasayı 
yorumlamayı yasaklamamıştır. Bizim yürürlükteki 
Anayasamız yasama meclislerine, yasayı yapanlara, 
yasanın koyucularına yaptıkları, koydukları yasanın 
yorumlamasını yasaklamıştır. 

Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonunun yap
tığı incelemeler sonunda vardığı görüş, ulaştığı kanı
ya göre, yapmış olduğu hesap 1905 sayılı Kanundaki 
diğer kanunlarla aylıklara eklenen ödemeler tutarı 
hükmüne istinaden ve bunu yorumlamak suretiyle. 
yapılmış bir hesaptır. 

Millet Meclisi, 6 Ocak 1971 tarihinde Hesaplan 
İnceleme Komisyonunun bu raporunu oylamakla He-
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sapları İnceleme Komisyonu tarafından yapılan yoru
mu yapmış bulunmaktadır. Oysa ki, Anayasa, yasa
ma meclislerine, yasaların yorumunu yasaklamıştır. 

Burada önemli bir nokta daha var; 1991 sayılı 
Yasaya göre; yani 1765 sayılı Üniversiteler Personel 
Kanununu değiştiren 1991 sayılı Yasaya göre, yapı
lan ödemeler çok değişik. Bütçe ve Plan Komisyonu
muzun Başkanı, bu ödemeler hakkında belgelere da
yalı bilgileri verdi. Hesaplan İnceleme Komisyonu 
raporunda, bütün ödemeler tutarını da esas almamış
tır. En yüksek para ödenen kamu görevlisinin almak
ta olduğu, almaya haklı bulunduğu paraların hepsi
ni değil, ancak bir kısmını hesaba almıştır. 1991 sa
yılı Kanun, 1905 say ıh Kanunun kapsamında ise, 
1991 sayılı Yasanın öngördüğü bütün paraların gö-
zönünde bulundurulması ve bu paralar toplamı ola
rak en fazlayı alanın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri fçin ödenek olarak kabul edilmesi gerekir. 
1905 sayılı Kanunun içeriğine, kapsamına 1991 sayılı 
Kanun girince yorumun böyle yapılması lâzımdır. 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu yo
rumunu böyle de yapmamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu tarafından aynı konuda düzenlenen rapor, 
Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunulmaımştır. 

1995 sayılı Kanun kabul edildikten sonra, 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununu değiştiren 1871 sayılı Yasa
ya göre, her iki Meclisin Başkanı 1995 sayılı Kanun 
hükmüne göre, ödenilecek paralar için yeni bir tes
pit yapmış, yeni bir ödeme yapmıştır; fakat 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununu de
ğiştiren 1923 sayılı Kanuna göre, Meclislerin Başkan
ları bir tahakkuk yapmamışlar, bir ödeme de yap
mamışlardır. 

1923 sayılı Kanunun da 1905 sayılı Kanunim içe
riğine ve kapsamına girdiği sözlü olarak iddia olun
muş Başkanlara, tartışılmış; fakat Başkanlar bunu bir 
türlü gözönüne almamışlar, buna göre ödenek tahak
kuk ettirmemişler ve ödetmemişlerdir. 

1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununu de
ğiştiren, 1991 sayılı Kanun üzerine yapılan ve Millet 
Meclisinde 6 Ocak tarihinde karara bağlanan işlemi 
sizlere arz etmiş bulunuyorum. 

Netice olarak; Sayın Özgüneş dediler ki, «Ana
yasa Mahkemesi bir karar aldı, bu karar karşısında 
artık 6 Ocak 1977 tarihli bir Millet Meclisi kararı söz 
konusu değildir. Anayasa Mahkemesinin Kararları 
başîîkh 152 nci maddenin konu ile iîgiîi hükmünü 
sırf hatıralarınızı tazelemek için müsaade ederseniz 
aynen okuyacağım: 

— 79 

24 . 2 . 1977 O : 2 

«Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Ka
rarlar, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa 
Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
karar verilen kanun veya İçtüzük veya bunların iptal 
edilen hükümleri gerekçeli kararın Resmî Gazetede 
yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkar.» Gazetelerde 
Anayasa Mahkemesinin 6 Ocak 1977 tarihli Millet 
Meclisi kararının, 1905 sayılı Kanunun yorumu nite
liğinde bir karar olduğu kanısına oybirliği ile vardığı 
haberi çıktı; ama henüz Anayasa Mahkemesinin ka
rarı Resmî Gazetede gerekçesiyle birlikte yayınlan
madı. Bugün için ortada yayınlanmış, hüküm ifade 
eden bir Anayasa Mahkemesi kararı yoktur. 

Sayın Özgüneş'in ileri sürdüğü gerekçe ile Bütçe 
ve Plan Komisyonu tarafından kabul edilen metindeki 
2 nci madde olarak yer alan metni kanun teklifinden 
çıkardığımız takdirde, henüz 6 Ocak 1977 tarihli Mil
let Meclisi kararının geçerlilik ifade eden bir Anayasa 
Mahkemesi kararı yok iken, kaldırılması gibi bir so
nuç doğurur. 

Bundan başka değerli arkadaşlarım; 
152 nci maddenin 3 ncü fıkrasında şu hüküm ya

zdı : «İptal kararı geriye yürümez.» İptal kararı 
Resmî Gazetede hangi tarihte yayınlanırsa, ancak o 
tarihten itibaren hüküm ifade eder. Halbuki, 1765 sa
yılı Üniversiteler Personel Kanununu değiştiren 1991 
sayılı Yasa, 1976 Haziranında yürürlüğe girmiştir. 

Binaenaleyh, 1976 Haziranından Anayasa Mahke
mesinin aldığı iptal kararının Resmî Gazetede yayın
landığı tarihe kadar 6 Ocak 1977 tarihli karara göre 
ödenek ve onun yarısı miktarında yolluk tahakkuk 
ettirme mümkündür. O itibarla, Bütçe ve Plan Komis
yonunun 2 nci madde olarak kabul ettiği metni, Ka
nun teklifinden çıkarmak asla uygun olmaz. 

Şimdi, Millet Meclisi 6 Ocak 1977 tarihinde bir 
karar almış. Bu karara göre, 1991 sayılı Kanun üze
rinde Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
tarafından yorum şeklinde yapılan hesaba göre öde
neğin tahakkuk ettirilmesi, yolluğun tahakkuk ettiril
mesi ve ödenmesi hususunu sonuca bağlamıştır. He
sapları İnceleme Komisyonunun yorumunu kabul et
mek suretiyle Millet Meclisi, Anayasanın kendisine 
yasakladığı yorumu yapmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden hiç bi
risi Başkanların idarî tasarrufu hakkında yargı yolu
na başvurmamıştır. 1905 sayılı Kanun çeşitli anlayış
lara sebebiyet veriyorsa, bu çeşitli anlayışı tek an
layışa getirebilmek için yasada değişiklik teşebbü
süne girişilmemiştir. Millet Meclisi Hesaplarını İn-
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celeme Komisyonu en yüksek kamu görevlisine veri
len parayı da hesaba katmamıştır, bir kısmım hesa
ba katmıştır. Bu ya 1991 sayılı Kanunun ya da 1905 
sayılı Kanunun içeriğine, kapsamına girer. O halde 
0 Kanuna göre, yapılan en yüksek ödemeler tutarının 
hesap edilmesi lâzım. Çelişki içindedir Hesapları 
tnccleme Komisyonu. Bütün bunlara göre, miktarı 
yetkililerce belli edilen, bu nedenle hukuken geçerli 
bir kazanılmış hak doğmamıştır. Bir kazanılmış hak 
doğmayınca, Anayasa Mahkemesi kararının Resmî 
Gazetede ilân edileceği tarihe kadar olan süre için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini yazılı istem
leri ile Hazineye bağışlama veya alabilme imkânla
rına eşit görüş açısından bakan bir önergenin kabulü, 
Anayasanın yorum yasaklayan hükmüne, müktesep 
hakkı tanımlayan hukuk kurallarına, yasa hükümle
rine aykırı düşmektedir. 

Bunun dışında değerli arkadaşlarım; 
İki noktaya daha kısaca temas etmekte yarar gö

rüyorum. 
1905 sayılı Yasanın, (gayet kısa arz edeceğim) uy

gun ve elverişli bir yasa olmadığı kanısına varılmış 
ve kabul edilen 1 nci madde ile 1905 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi değiştirilmiştir. 1905 sayılı Kanun bu 
suretle değiştirildiğine göre, 1905 sayılı Kanunun yü
rürlükte kalması, sürdürülemeyecek sakıncalar doğur
muş kabul edildiğine ve bu nedenle bugün iş'arî oyla
rınızla kabul ettiğiniz Kanun teklifinin 1 nci mad
desinin kabulü karşısında, 1976 Haziranından, 1 Mart 
1977'ye kadar, 6 Ocak 1977 tarihli Millet Meclisi ka
rarına göre, hukuken geçerli olmayan bu karara gö
re, hesaplanabilecek artışların hak olduğu düşünüle
mez ve kabul edilemez. Hak olduğu düşünülüp kabul 
edllemeyince, onun da Hazineye iadesi gerekir zo-
runluğudur. 

Kanun teklifinin 1 nci maddesini kabul etmek; 
fakat 2 nci maddesini Sayın Nihat Erim'in önergele
rinde yazılı olduğu biçimde kabul etmek, 1 nci mad
dedeki kabul ile 3 ncü madde arasındaki kabul ara
sında açık bir çelişki ifade eder. 

İkinci bir noktaya daha temas ederek sözlerimi 
bitiriyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyeleri bulu
nan beş siyasal parti birer temsilci seçmiş, Millet 
Meclisi Başkanının Başkanlığı altında, bu beş siya
sal partinin beş temsilcisi 1 ve 2 nci maddeleri ka
bul, bir de 3 ncü, 4 ncü madde halinde yürürlük ta
rihi ve yürütme maddelerini kabul etmiştir. Bu beş 
süyasal partinin genel başkanları Türk kamuoyuna 
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6 Ocak 1977 tarihli Millet Meclisi kararına göre, 
hesaplanacak artışların partilerine mensup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından alınmayaca
ğının yetkili organlarınca kararlaştırıldığını ilân etmiş
lerdir. 

Şimdi burada işaret ettiğim 1 nci madde böyle
ce kabul edilir; ama ikinci madde Sayın Erim'in 
önergesinde yazılı olduğu biçimde kabul edilirse, 
önemli bir çelişki doğar. Bu çelişki, Parlamentonun 
saygınlığına gölge düşürebilir. 

İkinci noktaya gelince; kamuoyu karşısında beş 
siyasal partinin beş genel başkam, beş siyasal parti 
temsilcisinin tespit ettiği metnin kanunlaşması zorun
lusundan bahsetmişler. 

6 Ocak 1977 tarihli Millet Meclisi kararına göre, 
hesaplanacak artışların, üyeleri tarafından alınmaya
cağını söylemişlerdir. Buna rağmen, üyelere alma 
olanağı verildiği takdirde, Anayasamıza göre, demok
ratik hayatımızın vazgeçilmez unsurları olan siyasî 
partilerin saygınlığına gölge düşer. 

Arz ettiğim görüş, üyesi bulunduğum Cumhuriyet 
Halk Partisi, Cumhuriyet Senatosu Grupunun görü
şüdür. 

Bu önergelerin her üçüne iltifat etmemenizi rica 
eder, beni dinlediğiniz için hepinize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Betil. 
Efendim, Sayın Nihat Erim'in vermiş olduğu 

önerge üzerinde kendileri konuştular. Lehinde söz is
teyen olmadı, aleyhinde de Sayın Zihni Betil konuş
tular. Şimdi önergeyi tekrar okutarak oyunuza suna
cağım. 

(Cumhurbaşkanınca seçilen üye Nihat Erim'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Geçici maddenin; yani Millet Meclisi metninin 

3 ncü maddesi, 2 nci madde olarak ifade edilmiştir, 
diğer tabiriyle geçici madde biraz evvel de okun
muştur. Sayın önerge sahibi konuşmuştur; lehinde, 
aleyhinde konuşma müzakeresi açılmıştır, komisyon 
önergeye katılmadığını ifade etmiştir. 

Sayın Nihat Erim'in vermiş olduğu, «Geçici mad
denin Anayasa ve Adalet Komisyonunca kabul edi
len metin olarak oylanmasını öneririm» isteğini ih
tiva eden bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
efendim. 

Şimdi, Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği 
metin üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
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Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Bu madde üzerindeki önergeleri teker teker işleme 

alıyoruz efendim. 
Sayın Baykara'nm birinci önergesini tekrar oku

tuyorum. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyat Baykara'nm bi

rinci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Baykara'nm ikinci önergesini 

tekrar okutuyorum. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyat Baykara'nm 

ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk'ün önergesini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddenin birinci fıkrasının son satırının, 

«Meydana gelen artışlar ödenmez.» şeklinde değişti
rilmesini ve bundan sonra gelen fıkranın kaldırılma
sını arz ve teklif ediyorum. 

Aiâeddin Yılmaztürk 
Bolu 

BAŞKAN — Sayın Baykara'nm önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyat Baykara'nm 
birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Baykara, görüşecek misiniz 
efendim?. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—Sayın Başkan, biraz önce izahat vermiştim, görüş

meyeceğim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Lehinde ve aleyhinde söz isteyen?. Yok. 

Komisyon katılmadığını ifade etti. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Sayın Baykara'nm ikinci önergesini tekrar arz 
ediyorum. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyat Baykara'nm 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Baykara, görüşecek misiniz 
efendim?. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde söz isteyen? 
MACİT ZEREN (Amasya) — Aleyhinde efendim. 
BAŞKA N— Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir da

kika efendim. 
Vergilendirme olacak mıdır ki, Sayın Baykara'nm 

önergesi.. Çünkü şu sakınca meydana çıkar; Önerge 
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reddedildiği takdirde, sanki vergi varmış veya vergi
lendirme olacak anlamına gelir. Bu hususta Komis
yon açıklama yapsın. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Macit Zeren aley
hinde görüşmek istiyor. 

Buyurun efendim. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım: 
Şimdi, bütçede mevcut olan bir ödeneğin kullanıl

ması benim hatırladığıma göre şöyle olmak iktiza 
eder: Evvelâ masrafla ilgili olan sarfiyat tarh edilir, 
bîr tarh safhasından geçer. Ondan sonra bir tahak
kuk safhası vardır, tahakkuktan sonra da tediye saf
hası vardır. Yani, sıra ile sayarsak; evvelâ bir mas
raf tarh edilir, bu bir hesap işlemidir. Sonra tahak
kuk eder, yetkili kurulların tasdikinden geçer de
mektir o. Sonra tediye edilir, sahibi gelir parayı alır. 

Şimdi, benim yine hatırladığıma göre, maaşlar ve 
ücretlerde tahakkuk ve tediye ikisi aynı anda, aynı 
safhadadır. Halen bir tediye yapılmadığına göre, or
tada tahakkuk etmiş bir alacak bile yoktur. O halde, 
tahakkuk etmemiş bir şeyin vergisi mevzubahis olur 
mu?. Aslında maddede bunun konulmaması ve umu
mî mevzuatımızın içerisinde de böyle bir şeyden ver
gi düşüriilmemesi lâzım getirdi; ama artık hiç bir 
kaide bizi bağlamaz oldu, galiba Türkiye'de veya 
mevcut kaidelerin hiç birisine inanmaz halimiz 
gîbi bir kanaatimiz hâsıl oldu ki, her şey iyi
ce sağlama bağlamak ve tahkim etmek yolu
nu ihtiyar ediyoruz. Aslında bir vergi mevzubahis 
olmamak iktiza eder benim kanaatimce. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zeren. 
Komisyon? Katılmıyor. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Baykara müsaade 

buyurun. Önerge sahibi olarak sordum, istemediniz. 
Lehinde diye sordum, kimse istemedi. Aleyhinde Sa
yın Zeren konuştular. Şimdi sıra Komisyona sor
maya geldi, müsaade buyurun efendim. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, izin verirseniz Sayın Zeren'in söy
lediklerini tavzih için ve oy kullanmada kolaylık sağ
lamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, söyledikleri gibi, bir harcama üç safha-
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dan geçer ve bunların içerisinde özlük hakları, tahak
kukla tediye bazen bir arada, bazen ayrı ayrı olur. 
Ancak, bizim vergi kanunlarımıza göre, bir gelirin 
vergilendirilmesi için; muhakkak onun naklen yahut 
hesaben ödenmiş olması aranmaz. Onun tahakkuk 
etmesi, vergi matrahı olması için kâfidir. Bu nedenle 
biraz önceki konuşmamda da söylediğim gibi, vergi, 
en küçük hataları bile affetmeyen bir mükellefiyet 
şeklidir. Her ihtimale karşı bu öneride bulunmayı 
uygun gördüm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Komisyondan 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baykara' 

nın önergesinde söz konusu edilen biçimde bir fıkra 
mevcut olmadığı ve yazılı bulunan metin yasalaştığı 
takdirde, Hazineye, bizim cebimize girmeden namı
mıza tahakkuk ve tahsilatı söz konusu, olmadan, Ha
zineye terk edilecek olan bu meblâğlardan ötürü bir 
vergi borcu parlamenterlere söz konusu olacak mı, 
olmayacak mı?. Yapılacak uygulamalara ışık tutmak 
bakımından Komisyon Başkanının açık cevabının tu
tanaklara geçmesinde fayda görüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Kö-

ker, buyurun. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; iade, 
kanun yolu ile yapıldığı cihetle herhangi bir vergi 
tahakkuku mevzubahis değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Reddedilmiştir. 
Dfğer önergeyi okutuyorum. 
(Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk'ün önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, görüşecek misiniz 

efendim?. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Geçici maddede 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 

1977 tarihli Meclis kararına göre, uygulanması so

nucunda 1976 maîî yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana 
gelen artışlardan sonra, «artışlar ödenmez» demekle 
maksat hâsıl oluyor. Onun dışında ikinci fıkrada; 
«Sözkonusu ödenek ve yolluk farklarını almış bulu
nan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış 
oldukları farklar..» deniyor. Almış kimse yok ki. 
Niçin «almış bulunan» tabiri kullanılıyor?. 

Yani, bu madde aynen kabul edilip de Resmî 
Gazetede neşredildiği zaman, bizim vatandaşlarımız 
bunu okuyacaklar, «Aaa, bir kısmı demek ki almış, 
cebine koymuş, sonradan bu kabul edilen kanun mad
desiyle geri alınmış..» kanaati ve zannı uyanacak. 
Yanlış olan burası. 

Bu yetmiyor, bir de ayrıca; «1 . 3 . 1977 tarihin
den itibaren alacakları ödenek ve yolluklardan mah
sup edilerek Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri 
alınmayan meblağlar 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre tahsil olunur.» hükmü var. Bir de ayrıca «alın
mış» intibaını verdikten başka, bir de Devlet ala
caklarının alınması, istirdadı hakkındaki Kanunu tat
bik ederek mebuslar almışlar, götürmüşler, uçurmuş
lar; vay canına kaçakçı, hırsız, yankesici kabilinden 
bir de bu kanuna dayanarak geri almak hükmünü ge
tiriyoruz. 

Ben, bu kanunun bu fıkrasına oy vermeye gönlüm 
razı değil. Nasıl yapacağım?. Hazineye verilsin ya
hut da ödenmesin istiyorum. Evet vicdanen bu parayı 
almamak istiyorum; ama kanunun bu şeklindeki, 
Sayın Özgüneş'in de belirttiği gibi, bu şekline ben 
nasıl kanaat-i vicdaniyemi kullanayım da rey vere
yim?.. Müşkül durumda kalıyorum. Onun için, bi
rinci fıkra maksadı ortaya koyuyor. Ödenmez deriz 
geçeriz. Esasen alınmamış. «Alınması mutasavver 
olan bir husus, Anayasaca önelendi» deniliyor, bilmi
yoruz; «ödenmez» deriz, mesele biter. Ha, ödenecek
miş; tefsir mahiyetinde Meclis bir karar almış; ama 
Senato, kırk yaşını doldurmuş, okumuşlar Meclisi 
olarak bu işin yanlışlığını görmüş ve ödenmez kararı 
vermiş, isabetli olmuş denir. Yarın nesiller, bizden 
sonra gelen insanlar bunu böyle okurlar. Öbür türlü 
mana çok yanlış, çok başka, çok değişik; bizi büyük 
ölçüde itham eder mahiyette. 

Onun için, önergeme iltifat etmenizi istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Önergenin lehinde konuşmak isteyen sayın üye 
var mı efendim?. Yok. Aleyhinde konuşmak isteyen? 
Yok.. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.» 

Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir efendim. 
Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi, 2 nci mad

de olarak, geçici madde olarak ifade edilen mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. Açık oyunuza sunu
lacaktır. 

Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi Bütçe ve 
Plan Komisyonunun 3 ncü maddesini okutuyorum. 

Madde 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1977 
tarihinde, geçici maddesi yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Mîllet Meclisi metninin 5 nci maddesi, Bütçe ve 
Plan Komisyonunun kabul ettiği metindeki 4 ncü 
maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. —- Bu Kanunu, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu maddeler teker teker açık oyunuza sunu
lacaktır. Bilâhara tümü açık oyunuza sunulacaktır. 
(«Beraberce sunun», sesleri). 

Beraber olmasında mahzur okluğu ifade ediliyor 
efendim. 

Soldaki birinci küre, Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi; yani Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metinde 2 nci madde ile ilgili. İkinci küre, Mil
let Meclisi metninin 4 ncü maddesi, Bütçe ve Plan 
Komisyonunun kabul ettiği 3 ncü maddeye; Üçüncü 
küre, Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi, Bütçe 
ve Plan Komisyonunun kabul ettiği 4 ncü maddeye ait 
küredir. Oylama bu şekilde yapılacaktır. («Tümü 
için de başka küre koyalım» sesleri). 

Sayın üyeler; bu maddelerin alacağı oy sayısına 
göre numara değişmesi muhtemeldir. Milyonda bir 
ihtimal olsa dahi, öyle ifade edilmektedir. Rica ede
rim, bir yanlış muamele yapmamak için lütfen bu 
zahmete katlanmanızı rica ediyorum. 

Ad çekerek oylamaya başlıyoruz: Sayın Sakıp 
Hatunoğlu'ndain (Erzurum) başlıyoruz. 

(Erzurum Üyesi Sakıp Hatunoğlu'ndan başlana
rak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, teklifin tümü ayrıca 
açık oylamaya tabidir. Lütfen ayrılmayınız. 

Bu üç madde ile ilgili tasnif işlemi yapılırken tü
mü üzerindeki müzakerelere geçeceğiz. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? 
Yok. Küreler alınsın, oy sayımı muamelesi başlatıl
sın. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Teklifin tümünü açık oylamaya sun

madan evvel, «Üyeler açık oylamadan önce oylarının 
gerekçelerini kürsüden söylemek isterlerse, «Lehte 
ve aleyhte birer üyeye söz verilir» İçtüzük hükmü ge
reğince Kırşehir Senatörü Sayın Halil Özmen lehin
de söz istemiştir, kendisine söz vereceğim. 

Teklifin tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz, oyunun rengini belli etmek üzere, lehinde 
Sayın Özmen'de. Sayın Özmen, buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım, 
muhterem arkadaşlar; 

Birkaç kelime söyleyeceğim, fazla konuşmak iste
miyorum. 

Kamuoyunda her gün bize isnat edilen bir keli
me var; «Kendi işinizi üyeler olarak bir saniyede 
çıkarıyorsunuz, kendi kanunlarınızı bir dakikada ge
çiriyorsunuz; bizim kanunlara gelindiği zaman bu
gün gelsin, yarın geçsin, ertesi gün gelsin» diyorlar. 

Kamuoyunda biz böyle bir ithamla karşı karşıya-
yız. Onun için şu kanunu bugün çıkardığınız için hepi
nize teşekkür ederim. 

Bir hususu daha söyleyeceğim: Yine kamuoyu; 
milletvekili ve senatör olarak bizlerin 35 bin lira, 50 
bin lira, 45 bin lira para aldığımızı her yerde söylü
yor arkadaşlar. Nereye giderseniz, «Sayın senatör ne 
konuşuyorsun? 50 bin lirayı ahp cebine koyuyorsun» 
denebiliyor. Şunu, bir kere daha buradan söyleme
ye mecburum. Vakıa arkadaşların çoğu söyledi; ama 
asıl vazifeli arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı ve Millet Meclisi Başkanı esaslı bir şekilde bu
nu söylemeye mecburlardı. Tam manasıyle vazifele
rini yapamadılar. Onlara da çok küskünüm. 

Arkadaşlar; 
Bizim elimize 16 200ı lira brüt olarak maaş ge

çiyor. (C. H. P. sıralarından; «yolluk, yolluk» ses
leri.) 
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Bir dakika; müsaadelerinizi rica ediyorum, sizin 
kadar biliyorum. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. Buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — «Ödenek» ve 

«Maaş» gelimesi geçiyor 16 200 lira. Bundan tam 8 bin 
lirası vergî olarak kesiliyor. Şu halde ödenek olarak, 
maaş olarak bizim elimize geçen 8 bin liradır. Bir o 
kadar da bize harcırah veriliyor, yolluk veriliyor. Al
dığımız İ 6 0G3 lira. 

Şu halde biz Türkiye çapında, kamuoyunda her
kesin ithamı altındayız. 50 bin lira alıyorsunuz, 32 
bin lira alıyorsunuz, 45 bin lira alıyorsunuz, denebili
yor. «Ben arkadaş sen ne konuşuyorsun; 25 bin lira 
maaş alıyorsun» deyip çıkılıyor. Böyle bir ithamda
yız arkadaşlar. Onun için bunu burada söylemeye 
mecburum. 

Bir de şu kelime olsaydı. Çok değerli arkadaşım 
Yılmaztürk'ün de verdiği önerge gereğince kimse bir 
şey almış değil. Şerefli Türk senatörleri ve milletve
killeri, hiçbir kimse oraya gidip te ne söylemişti, ne de 
bir kuruş almıştır. Şuradaki mana, almış gibi görü
nüyor. Sanki biz almışız da yeni baştan Hazineye 
irat kaydediyoruz gibi görünüyor. Ben, arkadaşımın 
önergesine iştirak ettim. Yalnız, bu geçici maddede 
gönülim şunu isterdi; mademki Türkiye'de bugün, ar
tık biz vilâyetleri geçtik de köylere, her köye bir 
fabiika yapmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarımız her 
gittikleri yerde, her köye fabrika yapacağız diyor
lar, böyle iddia ediyorlar. Keşke biz bunları almaya
cağız, her köye bir fabrika yapacağız d eşeydik; ne 
güze! olurdu, ne mutlu olurdu. 

Arkadaşlar kusura bakmayın, hepinize en derin 
saygılarım sunarım, gecenin bu saatında beni dinle
diniz, en iyi geceler, en iyi günler sizin olsun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özmen. 
Sayın üyeler, 
Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Miilet Meclisi metninin 3 ncii maddesi Bütçe ve 
Plan Komisyonunun kabul ettiği metindeki 2 nci mad
de olarak, geçici madde olarak da ifade edilen mad 

I denin açık oylamasına İştirak 115; 93 kabul, 19 ret, 
3 çekinser oy ile kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi Batçe ve 
j Plan Komisyonunun kabul ettiği metinde 3 ncü mad

de olarak ifade edilen madde için İ19 iştirak; 116 ka
bul, 3 çekinser oyla kabul ..edilmiştir. 

; Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi Bütçe ve 
! Plan Komisyonunun kabul ettiği metinde 4 ncü mad

de olarak zikredilen 4 ncü maddenin açık oyiama so-
| nucu iştirak 118; 117 kabul, 1 çekinser oy ile madde 
i kabul edilmiştir. Bilgilerinize sunarım. 
i Metinlerdeki ifade ettiğim komisyon Bütçe ve 

Pian Komisyonudur, tekrar tavzihen arz ediyorum. 
Şimdi, konuşmuş olduğumuz yasanın tümü üze

rinde açık oylama muamelesine başlıyoruz : Mardin 
I Üyesi Sayın Mehmet Ali Arıkan'dan başlıyoruz efen-
I dini. 
I (?/îardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan'dan başlanarak 

oylar toplandı.) 
j BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, sonucu alma mesuli-

jet duygusu içinde burada bekleyen siz sayın üye
leri saygı ile selâmlıyorum. 

i 22 Ocak 1962 tarih ve I sayılı Kanunun 5 . 6 . 1975 
tırilt ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesine dair Kanun teklifinin, (Cumhuriyet Senato
su Sıra Sayısı : 669) Yüce Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurucunda Miilet Meclisinden gelen metni değiş
tirilerek tümü üzerindeki açık oylama sonucunu arz 
ediyorum. 

İşürak eden 132; kabul oyu 129, çekinser 3. 
Sayın senatörler, bu suretle kabul edilen kanun 

hayırlı olsun. Bu kabulün Parlamento ve parlamen
terlerin saygınlığı üzerindeki üzücü tartışmaların ke
sinlikle bitmesine vesile olmasını diliyorum. 

1 . 3 . 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üze
re ve sizleri saygılarla selâmlayarak Birleşimi kapatı
yorum. (Alkışlar) 

-j Kapanma Saati : 22.45 
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VI. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana - Kahramanmaraş ~ Ha
tay - İçel - Gaziantep illerinin taşkınlardan korunma
sı ve sulanması için ne gibi tedbirler alındığına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıcın yazdı cevabı. (7/62Q) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini rica ederim. 

Saygıyla. 1 . 11 .1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarılbrahimoğlu 

1. Adana, Ceyhan, Kadirli, Kozan, Yumurtalık 
Osmaniye ile Maraş ve Hatay illeri ile, İçel ve Gazian
tep illerinin taşkınlardan korunması ve arazilerinin su
lanması için yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ne
lerdir? 

2. Yapılmasına başlanan barajlar ve sulama te
sisleri hnng'üeridir ve yapımları hangi safhadadır? 
Plan ve projelerine uygun şekilde yapılmakta mıdır? 
İş programları zamanında uygulanmakta mıdır? De
ğilse ne gjbi müeyyideler tatbik edilmiş ve tedbirler 
alınmıştır? 

3. Özellikle Kadirli'nin Savrun suyu üzerinde ba
raj inşası düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise ha
zırlıklar ne safhadadır? Düşünülmemekte ise hangi 
nedene dayanılmaktadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 22 . 2 . 1977 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112-115/052.2-4077 

10208 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sanîbrahimoğlu'nun yazılı so
ru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . II . 1976 gün ve 10384-5071/7/620 sa

yılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yasınız ekinde Bakanlığımıza intikal 

ettirilen; Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın ; 

Kemâl Sarıibrahimoğiu'nun; Adana - Kahramanma
raş - Hatay - İçel - Gaziantep illerinin taşkınlardan ; 

korunması ve sulanması için ne gibi tedbirler alındı

ğına ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Ta'biî 

Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl 
Sarıibrahimoğiu'nun; Adana - Kahramanmaraş -
Hatay - İçel - Gaziantep illerinin taşkınlardan ko
runmasını ve sulanması için ne g^bi tedbirler alın

dığına dair sözlü soru önergesi cevabıdır. 

Soru 1. Adana, Ceyhan, Kadirli, Kozan, Yu
murtalık, Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Hatay il
leri ile İçel ve Gaziantep illerinin taşkınlardan korun
ması ve arazilerinin sulanması için yapılan çalışma
lar ve alınan tedbirler nelerdir? 

Cevap 1. Adana - Ceyhan ilçesine alt müteferrik 
su işlerinden bugüne kadar 35 adet konu DSİ Genel 
Müdüriağümüze intikal etmiş ve etüt programlarında 
yer almıştır. 

Bunlardan 13 adet taşkın koruma konusu, yapılan 
etüt neticesinde ekonomik bulunarak inşaat prog
ramlarına teklif edilmiştir. 13 adet taşkın koruma ko
nusu ct'ût sonunda münferit tedbirlerle problemin çö
zümlenemeyeceği neticesine varılarak proje çalışma
ları kapsamına alınmıştır. 8 adet kona, yapılan etüt 
sonucunda rantabi bulunmamış, bunlardan meskûn 
saha olarak 4 adedi İmar ve İskân Bakanlığına inti
kal ettirilmiştir. 1 adet sulama konusu ilgisine binaen 
Toprak - Su Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

— Kadirli ilçesine ait müteferrik su işlerinden 15 
adet konu intikal ederek, etüt programlarına alınmış
tır. 

Bunlardan 7 adet taşkın koruma konusu, yapılan 
etütler neticesinde münferit tedbirlerle problemlerin 
çözümlenemeyeceği neticesine varılarak proje kapsa
mına alınmış, 5 adedi ekonomik bulunmamış, ancak 
meskûn saha olarak 3 adedi taşkın sahasından nakle
dilmek üzere İmar ve İskân Bakanlığına intikal etti
rilmiş, 2 adedi ranta*»! bulunarak icraat programları
na teklif edilmiştir. 1 adedi ise halen etüt safhasında 
bulunmamaktadır. 

— Kozan ilçesine ait müteferrik su işlerinden 16 
adet konu intikal ederek etüt programlarına alınmış
tır. 
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Bunlardan 7 adedi etüt neticesi ranta!»! bulunarak 
inşaat programlarına teklif edilmiş, 5 adedi münferit 
tedbirlerle p ro jemin halledilmeyeceği nedeniyle pro
je kapsamına alınmış, 4 adedi etüdler sonucu ekono
mik bulunmamış ancak 1 adedi meskûn sahayı ilgi
lendirdiğinden İmar ve İskân Bakanlığıma intikal et
tirilmiştir. 1 adedi ise kalen etüt programındadır. 

— Yumurtalık ilçesine ait müteferrik su işlerinden 
11 adet konu intikal ederek etüt programlarına alın
mıştır. 

Bunlardan 5 adedi etüt neticesi rantabl bulunarak 
inşaat programlarına teklif edilmiş, 4 adedi ekono
mik bulunmamış banlardan meskûn saha olarak 
1 adedi İmar ve İskân Bakanlığına intikal ettirilmiş, 
I adedi yapılan etüt sonucu münferit tedbirlerle prob
lemin çözümlenemeyeceği neticesine varılarak proje 
çalışmaları kapsamına ahnmışhr. 1 adedi ise halen 
etüt programında bulunmaktadır. 

— Osmaniye ilçesine ait müteferrîk su işlerinden 
23 adet konu intikal ederek etüt programlarına alın
mıştır. 

Bunkrdan 7 adet taşkın koruma konusu, yapılan 
etüt neticesinde rantâbl bulunarak inşaat programla
rına teklif edilmiş, 5 adedi problemin münferit ted
birlerle halledilemeyeceği nedeniyle proje kapsamına 
alınmış, 5 adedi rantabl bulunmayarak, meskûn ma
halle ilgili 2 adedi İmar ve İskân Bakanlığına intikal 
ettirilmiştir. 3 adedi ise halen etüt programındadır. 

— Kalırsmaiîiîss:raş ili dahilinden bugüne kadar 
müteferrik su işlerinden 75 adedi taşkın koruma ve 
II adedi de sulama ile ilgili toplam 86 adat konu 
in-ikaî ederek etüt programına alınmıştır. 

Bunlardan 12 adet taşkın koruma konuşa etüt ne
ticesinde rantrb! bulunarak inşaat programlarına tek-
l;f edilmiş, 18 adedi münferit tedbirlerle problemin 
halledilemeyeceği nedeniyle proje kapsamına alınmış, 
38 adet komi rantabl bulunmamış ancak meskûn ma
halle ilgili olan 3i adedi İmar ve İskân Bakanlığına 
intikal cti'ii'iîmiştir. 7 adet taşkın koruma konusu ise 
ei'ût programındadır. 

11 adet sulama konusundan 9 adedi, Toprak Su 
Genci Müdürlüğü fonksİ3'oniarına girdiğinden mez
kur Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiş, 2 adedi ise 
ekonomik bulunmamıştır. 

— Hatay ili dahilinden müteferrik su işlerinden 95 
iidedi taşkın koruma ve 9 adedi de salama ile ilgili 
olmak üzere toplam 104 adet konu intikal ederek etüt 
programlarımıza alınmıştır. 

Bunlardan 41 adet taşkın koruma konusu, yapı
lan etüt neticesinde ekonomik bulunarak inşaat prog
ramlarına teklif edilmiş, 33 adedi rantaM bulunma
yarak meskûn mahalle ilgili 23 adedi İmar ve İskân 
Bakanlığına intikal ettirilmiş, 17 adedi problemin 
münferit tedbirlerle halledilmeyeceği nedeni ile proje 
kapsamına alınmıştır. 5 adedi ise etüt programımız
da bulunmaktadır. 

8 adet sulama konusundan 4 adedi rantabl bulun
mamış, 4 adedi ise iîgjlsi d olay isiyle Toprak - Su teşki
lâtına intikal ettirilmiştir. 

— İçel ili dahilinden bugüne kadar müteferrik su 
işlerinden 99 adedi taşkın koruma ve 31 adedi sula
ma ile ilgiüi olmak üzere top'am 130 adet konu inti
kal ettirilerek etüt programlarına alınmıştır. 

Bunlardan 27 adet taşkın koruma konusu, yapı-
fon etüt neticesinde ekonomik bulunarak inşaat prog
ramlarına teklif edilmiş, 32 adedi problemin münfe
rit tedbirlerle halledilmeyeceği nedeniyle proje kap
samına alınmış, 37 adedi rantabl bulunmayarak mes
kûn mahalli ilgili 12 adedi İmar ve İskân Bakanlı
ğına intikal ettirilmiştir. 4 adedi ise etüt programı
mızdadır. 

31 adet sulama konusundan 18 adedi ekonomik 
bulunmamış, 13 adedi ise ilgili doîayısıyîe Toprak Su 
teşkilâtına intikal ettirilmiştir. 

— Gaziantep ili dahilinden bugüne kadar mütefer
rik su işlerinden 37 adedi taşkın koruma, 5 adedi su
lama olmak üzere 42 adet konu intikal ederek etüt 
programlarına alınmıştır. 

Bunlardan 15 adet taşkın koruma konusu, yapılan 
etüt' neticesinde ekonomik bulunarak inşaat prog
ramlarına teküif edilmiş, 7 adedi probJemin münferit 
tedbirlerle halledilemeyeceği nedeniyle proje kapsamı
na alınmış; 14 adedi rantabl bulunmayarak meskûn 
mahalle ilgili 11 adedi İmar ve İskân Bakanlığına in
tikal ettirilmiştir. 1 adedi isz etüt programımızda 
bulunmaktadır. 

5 adet sulama konusundan 2 adedi ekonomik bu
lunmamış, 3 adedi ise ilgisi doJayısıyle Toprak - Su 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

Soru : 2. Yapılmasına başlanan barajlar ve sula
ma tesisleri hangileridir ve yapımları hangi safhada
dır? Plan ve projelerine uygun şekilde yapılmakta mı
dır? İş programları zamanında uygulanmakta mıdır? 
Değilse ne gibi müeyyideler tatbik edilmiş ve tedbir
ler alınmıştır? 
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Cevap : 2. Adana İ!i : 
Adana ilimle 1975 yılı sonuna karlar 23 036 000 

TL. keşif bedelli 27 adet müteferrik su işi ikmal edil-
ntfiş, 9 köy, 2 ilçe, 5 045 hektar arazinin taşkından 
korunması, 783 hektar arazinin kurutulması ve 3 430 
hektar arazinin taşkından korunması, 

Ayrıca 147 979 000 TL. keşif bedelli Aşağı Cey
han Ke»iksuyu projesinin ikmali ile 8 600 hektar ara
zilin sulanması 799 000 000 TL. keşif bedelli Aşağı 
Seyhan 1 nci merhale projesinin ikmali ile 65 000 hek
tar arazinin sulanması, 42 000 hektar arazinin taşkın
dan korunması, 118 000 000 TL. keşif bedelli Aşağı 
Ceyhan Kozan 1 nci merhale projesinin ikmali ile de 
7 430 hektar arazinin sulanması sağlanmıştır. 

1976 yılı yatırım programında 31 883 000 TL. ke
şif bedelli 5 adet müteferrik su işi yer almaktadır. Ba 
işlerin ikmali halinde 2 köy, 1 900 hektar arazinin taş
kından korunması, 2 700 hektar arazinin sulanması 
sağlanmış olacaktır. 

Büyük su işi olarak, 484 209 000 TL. keşif be
delli Aşağı Seyhan II nci merhale projesine 1975 yılı 
sonuna kadar 422 424 000 TL. sarf edilmiş, 1976 yılı 
için 47 347 000 TL. ödenek tefrik edilmiş ve proje 
1977 yılında tamamlanacak şekilde programlanmıştır. 
Projenin ikmali ile 48 600 hektar arazinin sulanması, 
3 ma'haEe ve 144 hektar arazinin taşkından korun
ması sağlanmış olacak, 350 000 000 TL. keşif be
delli Aşağı Seyhan ÎII ncii merhale projesine 1976 
yılı bütçesinden 14 000 000 TL. ödenek ayrılmış ve 
proje 1980 yılında bitecek şekilde programlanmıştır. 
Projenin ikmali ile 17 780 hektar arazinin sulanması 
sağîanmış olacaktır. 

5 000 000 000 TL. keşif bedelli Aşağı Ceyhan As-
lantaş projesine 1975 yılı sonuna kadar 514 000 000 
TL. sarfedilmiş, 1976 yılında 518 000 000 TL, tefrik 
edilmiş ve proje 1983 yılında bitecek şekilde program
lanmıştır. Projenin ikmali halinde 107 996 hektar ara
zi sulanacak, 56 950 hektar arazi taşkından korunacak 
630X106 Kwh/yıl enerji üretilecek. 

7 500 hektar arazinin sulanmasını 2 mahalle, 2 köy 
ve 750 hektar arazinin taşkından korunmasını kapsa
yan 371 000 000 TL. keşif bedelli Ceyhan Sankız 
projesi ile 56 400 hektar arazinin sulanması ve 
494X106' Kvvh/yıl enerji üretimini öngören 
4 500 000 000 TL. keşif bedelli Seyhan Çatâîan 
projesi, 837X106 Kvvh/yıl enerji üretecek oîan 
1 800 000 000 TL. keşif bedelli Ceyhan Berke proje-
sii 1976 yılı ek yatırım programına alınmıştır. 

4 920 hektar arazinin sulanmasını temin edecek 
olan 58 621 000 TL. keşif bedelli Aşağı Ceyhan Misis 
I nci merhale projesi de 1977 yılı yatırım programına 
teklif edilmiştir. 

İnşaat programında yer alan işler iş programları
na uygun olarak yürütülmektedir. 

Kahramanmaraş İli : 
Kahramanmaraş ilinde 1975 sonuna kadar toplam 

9 506 000 TL. keşif bedelli 4 adet müteferrik su işi
nin ikmali ile 2 köy, 1 mahalle ve 275 hektar arazi 
taşkından korunmuş, 2 972 hektar batakhk saha ku
rutulmuştur. 

1976 yılı yatırım programında ise 1 514 000 TL. 
keşif bedelli 1 adet müteferrik su işi yer almaktadır. 
Bu işin ikmali ile de 1 mahalle ve 20 hektar arazi 
taşkından korunmuş olacak. 

Büyük su işi olarakta : 
209 225 000 TL. keşif bedelli Kartaikaya projesi 

bu yıl sonunda ikmal edilecek ve böylece 23 368 
hektar arazi sulanmış, 8 800 hektar arazi taşkından 
korunmuş, 2 100 hektar saha da kurutulmuş olacaktır. 

Ayrıca 6 486 hektar arazinin sulanması, 260 hek
tar arazinin taşkından korunmasını içine alan 
110 000 000 TL. keşif bedelli Yukarı Ceyhan Gök
sün projesi 1980 yılımla, 

3 476 hektar sulama 338 hektar taşkın koruma 
faydalı, 110 000 000 TL. keşif bedelli Aşağı Ceyhan 
Andırın projeli 1980 yılında, 

46 430 hektar sulama ve 134X106 Kvvh/yıl enerji 
üretim faydası olan 3 500 000 000 TL. keşif bedelK 
Orta Ceyhan Menzelet projesi 1986 yılında bitecek 
şekilde programlanmış olup, proje kapsamındaki iş
ler iş programlarına göre yürütülmektedir. 

6 köy, 2 mahalle ve 950 hektar arazinin taşkın
dan korunmasını içine alan 23 000 000 TL. keşif be
delli Yukarı Ceyhan taşkın kontrolü projesi de 1977 
yılı yatırım programına teki'if edilmiştir. 

Hatay İli : 
Hatay ilinde 1975 yılı sonuna kadar toplam 

62 388 000 TL. keşif bedeBi 15 adet müteferrik su 
işinin ikmali ile 2 mahalle, 299 hektar arazinin taş
kından korunması, 7 080 hektarlık sahanın sulanması 
sağlanmıştır. 

1976 yılı yatırım programında toplam 13 106 000 
TL. keşif bedelli 5 adet müteferrik su işi yer al
maktadır. 

Büyük su işi olarakta; 
500 000 000 TL. keşif bedelli Amik Tahtaköprü 

I nci methale projesine 1975 yılı sonuna kadar 
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278 000 000 TL. harcanmış, 1976 yılı için 26 980 000 
TL. tefrik edilmiş ve proje 1983 yılında bilecek şe
kilde programlanmıştır. Projenin ikmali ile 11 900 
hektar arazinin sulanması, 8 480 hektar arazinin taş
kından korunması, 20 000 hektarlık sahanın kurutul
ması mümkün olacaktır. 

53 200 000 TL. keşif bedelli Samandağ proje
sine 1976 yılı bütçesinden 18 700 000 TL. tefsik edil
miş ve proje 1977 yılında bitirilecek şekilde program
lanmıştır. 2 165 hektarlık sulama sahasını içine al
maktadır. 

İçel İli : 
İçel ilinde 1975 yılı sonuna kadar toplam 20 683 090 

TL. keşif bedelli 14 adet müteferrik su işinin ikmali 
ile 3 mahalle, 3 köy ve 306 hektar arazinin taşkından 
korunması, 3 550 hektar arazinin sulanması sağlan
mıştır. 

Büyük su işii olarak; 
3 775 hektarlık sulama, 570 hektarlık taşkın ko

ruma sahası olan Anamur projesi 63 000 000 TL. 
sarfedilerek, 2 080 hektar sulama sahası oîan Mer
sin Limonlu projesine 12 803 ööö TL, sarf ederek , 
500 hektar sulama sahası oîan Giîindere projesine 
1 986 000 TL. sarfedilerek, 6 000 hektar salama, 
200 hektar taşkın koruma sahası oîan Aşağı Göksu 
projesine 39 617 000 TL. sarfedilerek. 

16 585 hektar sulama, 2 500 hektar taşkın koru
ma, 5 265 hektar kurutma sahası olan Berdan I nci 
merhale projesi 67 647 000 TL. sarfedilerek ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. 

1976 yılı yatırsın programında; 
Toplam 25 833 000 TL. keşif bedelli 5 adet mü

teferrik su işi yer almaktadır. Bu işlerin ikmali ile 4 
mahalle, 1 köy, 257 hektar arazinin taşkından koru
nup 193 hektar arazinin sulanması sağlanmış olacak
tır. 

Büyük su işi projelerinden 1 200 000 000 TL. ke
şif bedelli Berdan II nci merhale projesine 1975 so
nuna kadar 15 778 000 TL. sarf edilmiş 1976 yılı için 
128 525 000 TL. tefrik edilmüş ve proje 1981 yılında 
ikmal edilecek şekilde programlanmıştır. Projenin i'k-
mrfi ile 15 171 hektar arazi sulanacak ve 1 şehir ta.ş-
ksndan korunacak ayrıca 66,6X106 m'/yil içme suyu 
teinin edilecektir. 

270 000 000 TL. keşif bedelli Lamas projesi 1976 
yılında başlanıp 1981 yılında ikmal edilecek şekilde 
programlanmıştır. Projenin ikmali ile 9 324 hektar 
arazi sulanmış olacaktır. 
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Gaziantep İli : 
Gaziantep ilimle 1975 yılı sonuna kadar toplanı 

14 876 000 TL. keşif bedelli 7 adet müteferrik su 
işinin ikmali ile 1 ilçe, 4 köy ve 588 hektar arazinin 
sulanması, 2 000 hektarlık sahanın kurutulması sağ
lanmıştır. 

1976 yılı yatırım programında ise; 
Toplam 7 978 000 TL. keşif bedelli 8 adet mü

teferrik su işi yer almaktadır. 
Büyük su işi olarakta 500 000 000 TL. kesif be

delli Gaziantep içme, kullanma ve endüstri suyu I nci 
merhale projesine 1975 yılı sonuna kadar 117 939 000 
TL. sarfe'dilmiş, 1976 yılı için 79 600 000 TL. ayrıl
mış ve proje 1978 yılında ikmal edilecek şekilde prog
ramlanmıştır. Projenin ikmali ile 41X106 m3/yıl içme 
suyu temin edilmiş olacaktır. 

Ayrıca 12 800 hektarlık sahayı sulayacak olan 
630 500 000 TL. keşif bedelli Hancağız projesi de 
1977 yılı DSİ Genel Müdürlüğümüz yatırım progra
mına teklif edilmiştir. 

Soru : 3. Özellikle Kadirlimin Savrun suyu üze
rinde baraj inşaası düşünülmekte midir? Diişünüînıek-
te ise hazırlıkları ne safhadadır? Düşünülmemekte ise 
hangi nedene dayanmaktadır? 

Cevap : 3. Kadirli'nîn Savrun çayı üzerindeki ba
raj, Savrun proje sahasını sulamak anıacıyle planlan
mıştır. Halen bu sahanın Aşağı Ceyhan Asîaniaş pro
jesi kapsamındaki Cevdetiye sağ sahil kanalından 
pampa] la sulanması için lüzumlu planlama revizyon 
çalışmalarına devanı edilmektedir. Bu sebeple Savrun 
barajının bugün için inşası gerekli görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Bahriye Üçok'un, Lise ikinci sınıflar 
için 1976 yılında Diyanet İşleri Başkanı ve iki ar
kadaşı taarfından hazırlanmış olan Din Bilgisi ki
tabına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdemin yazılı cevabı. (7/652) 

15 . 11 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İÜ •sikteki serumun yazılı oîarak cevaplandırılmak 

üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın AH Naili Erdem'e 
iletilmesi için gerekli işleme izin vermenizi takdirle
rinize arz ederim efendim. 

Kontenjan Senatörü 
Doç. Dr. Bahriye Üçok 
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Sayın Ali Naili Erdem 
M Ü H Eğitim Bakanı 
Lise ikinci sınıflar için 1976 yılında Diyanet İş

leri Başkam Süleyman Ateş ve iki arkadaşınca hazır
lanmış Din Biigisi kitabının 72 ve 73 ncü sayfaların
da oruç konusu yer almaktadır. Orucun bozulma
sına neden olan haller anlatılırken bunlardan hangi
sinin kazayı gerektireceği hangilerinin kefaretle kar-
şî'anacağı madde madde sıralanmaktadır. 

Dokuzuncu sırada aşağıdaki açıklama yer al-
mek tadır: 

«Lezzet aldığı birinin tükrüğünü lezzet ile yutma» 

1. Bu gibi hususların okullarımızda 15 - 16 yaş
larındaki çocuklara öğretilmcsiyle bunların dinsel ve 
shlâksaî yönden yükselmelerinin sağlanacağı kanı
sında mısınız? Ahlâka ve sağlık korumaya ters 
düşen bu kuralların genç kuşaklara öğretilmesinden 
yana değilseniz, buna karşı ne yapmayı düşünü
yorsunuz? 

Onuncu sırada da «karnında veya başında bulu
nan yaraya dökülen ilâcın mideye gitmesi de orucu 
bozmaktadır» denmektedir. 

2. Acaba ilâç başta veya karındaki yaradan mi
deye hangi yolla ulaşmaktadır? Açıklayabilir misi
niz? Biyolojik olarak bunu açdîiayamayacagınıza 
göre böyle doğaya aykırı kuralların din olarak öğre-
tiFmesinden dinsel bir yarar ummakta mısınız? 

Saygılarımla. 
Doç. Dr. Bahriye Üçok 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22 . 2 . 1977 

Bakanlık Müşavirliği 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İîgi : 17.11.1976 gün ve 10595-5152/7-652 sayılı 

yszıhız. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Bahriye 

Üçck'un lise ikinci sınıflar için 1976 yılında Diya
net İşleri Başkanı ve iki arkadaşı tarafından hazır-
üsrcmış olan Din Bilgisi Kitabına dair yazılı soru 
önergesi iSe ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Müiî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatcsu Kontenjan Üyesi Bahriye 
Üçck'un yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

L Önergenin birinci bölümünde ileri sürülen 
hususların ders kitabında yer alıp almaması ile ilgili ; 
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cüarak kitap üzerinde gereken inceleme ve tetkik ye
niden yapılmaktadır. 

2. Din Bilgisi Kitabında yer alan «Karında ve
ya başta bulunan yaraya dökülen ilâcın mideye git
mesi de orucu bozmaktadır» tarzındaki ifadeyi esas 
alarak «Acaba ilâç başta veya karındaki yaradan 
mideye hangi yolla ulaşmaktadır» sorunuz Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Faküîtesi Dekanlığından sorulmuş 
oiup, alınan cevapta: 

«Başta, karında veya vücudun herhangi bir ye
rindeki bir yaraya tatbik edilecek bir ilâcın o böl
gedeki vücut sıvısına karışması ve bu yoldan gerek 
kapiîler damarlara gerekse lenf damarlarına geçmesi, 
bu suretüe kalbe dönmekte o'an kana karışması 
mümkündür. Bundan sonra da atar damarlara ge
çerek bütün vücuda ve organlara yayılması müm
kündür.: Bu anlatılanlardan ilâcın herhangi bir or
gana erişebilecek miktarının fevkalâde cüz'i olacağı 
ve içi boş bir organın içine geçmeyebileceği anlaşı
labilecektir. » denilmektedir. 

Saygılarımla. 
AM Naili Erdem 

Mîllî Eğitim Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çetikbafın, 28 Kasım 1976 tarihli 
bazı gazetelerde çıkan bir habere dair soru önergesi 
ve içişleri Bakanı Oguzhan Asiltürk'ün yazdı ceva
bı. (7/661) 

Cumhuriyet Senatosu Başkankğîna 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya

zdı olarak cevaplandınîmasma delâlet buyuruîmasî-
nı sajgı ile arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çelik baş 

28 Kasım 1976 tarihli bazı gazetelerde çıkan bir 
haberde Bakanlığınızca vazifelendirilen iki müfetti
şin İstanbul Belediyesinde işçi kadrosundan kesilen 
paralarla yevmiyeli personel kullanıldığı yazılmıştır. 

1. Bu haber doğru,mudur? 
2. Doğru ise bu yolla istihdam edilen müşavir 

uzman vesair nanılardaki personelin adedi ne kadar
dır ve bunlara ödenen yevmiyenin asgarî ve azamî 
haddi nedir? 

3. Bahis konusu personele 1975-1976 yıllarında 
Belediye bütçesinden ödenen meblağ ile her türlü 
yan ödeme sosyal yardım ve sair adlar aitmda yapı
lan masrafların nakit tutarı nedir? 



C. Senatosu B : 39 24 . 2 . 1977 0 : 2 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Malı. İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : Bel. Prs. İşlemler 

524.602.1/ 
Konu : Soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 10 . 12 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 10757-5205-7/661 sayılı yazı
nız. 

b) 3 . 1 . 1977 gün ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 10757-5205-7/661 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu üyesi Sayın Fethi Çelik-
baş'm İstanbul Belediyesinde işçi kadrosunda yük
sek ücretlerle bazı personelin istihdam edildiği hak
kındaki gazete haberlerine ilişkin olarak hazırladığı 
soru önergesi hakkındaki cevabımız aşağıda arz edil
miştir : 

1. İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'm 
Belediyenin aslî ve sürekli kamu hizmetlerinde me
mur yerine işçi çalıştırmakta olduğu hakkındaki ba
zı iddialar Bakanlığımıza intikal etmekle konunun 
bir Mülkiye Müfettişi marifetiyle soruşturma konusu 
yapılması uygun görülmüş ve Eylül ayında bir mü
fettiş bu amaçla görevlendirilmiştir. 

Müîkiye Müfettişi 15 gün süre ile ilgili Belediye
de yaptığı soruşturma sonunda düzenlediği fezleke
sinde sonuç olarak 1975 ve 1976 maiî yılları içinde 
Belediye Başkanının tensip ve onayı ile gerçekten iş
çi kadrolarında bazı kimselerin çeşitli gündelik üc
retlerle çalıştırılmakta olduğunu tespit etmiştir. 

2. Bu yolla istihdam edilen kimselerin görevle
rini, statüsünü ve kendilerine verilen gündelik üc
reti ve bu hizmete tayin edildikleri tarihi gösteren 
bir cetvel aşağıdadır. 

Halen Yapılan Görev Statüsü 

Riyaset Müşaviri 
Topoğraf 
Bölge Mühendisliği 
Temizlik İşleri Müdürü 
Kısım Mühendisi 
Mıntıka Mühendisi 
Gazi Osman Paşa Kısım M. 
Mıntıka Mühendisi 
Bakırköy İmar İşleri 
Kısım Mühendisi 
Kısım Mühendisi 
Mıntıka Mühendisi 
Mıntıka Mühendisi 
Planlama Müdürlüğü 
Teknik Elemanı 
Planlama Müdürlüğü 
Teknik Elemanı 
Üsküdar Belediye Şube Mü
dürlüğü Kısım Mühendisi 
Beyoğlu Belediye Şube Mü
dürlüğü Mıntıka Mühendisi 
Mıntıka Mühendisi 
Üsküdar Belediye Şube Mü
dürlüğü Mıntıkası Mühendisi 

Vasıflı İşçi 
Vasıflı İşçi 
Vasıflı İşçi 
Vasrflı İşçi 
Geçici Vasıflı İşçi 
Geçici Vasıflı İşçi 
Geçici Vasıflı İşçi 
Geçici Vasıflı İşçi 

Geçici Vasıflı İşçi 
Muvakkat Vasıflı İşçi 
Geçici Vasıflı İşçi 
Geçici Vasıflı İşçi 

Geçici Vasıflı İşçi 

Geçici Vasıflı İşçi 

Geçici Vasıflı İşçi 

Geçici Vasıflı İşçi 
Geçici Vasıflı İşçi 

Geçici Vasıflı İşçi 

3 
3 
5 

31 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

Onay 
Tarih 

. 5 . 

. 10 . 

. 9 . 

. 10 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

i 

1975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 

1976 
1976 
1976 
1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
1976 

Verilen 
Gündelik Ücret 

Lira 

500,— 
80,95 

150,— 
250,— 

86.— 
86.— 
86.— 
86.— 

86.— 
86.— 
86.— 
86.— 

86.— 

86.— 

86.— 

86.— 
86.— 

1 . 3 . 1976 86.— 
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3. Mülkiye Müfettişi fezlekesini tanzim eder
ken sayın senatörün soru önergesi henüz Bakanlığı
mıza intikal etmediği için bahis konusu personele 
1975 ve 1976 yıllarında Belediye Bütçesinden çeşitli 
adlar altında yapılan ödemelerin nakit tutarını araş
tırması söz konusu olmamıştır. 

Bu hususta İstanbul Valiliğinden bilgi istenmiş, 
cevabî yazısında Valilik; İstanbul Belediyesinden alı
nan bilgilere istinaden, Belediyenin işçi kadrolarında 
uzman, müşavir, v. b. adı altında kadro unvanı mev
cut bulunmadığından bu nitelikteki elemanların ta
yinlerinin bahis konusu olmadığı, yetenekleri nis
petinde işçi kadrolarında bulunan personelden ya
rarlanıldığını belirterek, Belediyenin 1975 ve 1976 yı
lı kesin hesapları henüz çıkanlamadıgmdan istenen 
bilgilerin sunulmasına imkân olmadığını bildirmiş
tir. 

Soruşturmayı yapan Mülkiye Müfettişi İstanbul 
Belediye Başkanının yukarda söz konusu tasarrufunu 
mevzuat açısından tahlil ederek tasarrufun 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun 4 ve 5 nci mad
delerine aykırı olduğu ve bu sebeple görevini kötü
ye kullandığı kanaatine vararak hakkında T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması 
gerektiğini ifade etmiş; 

Düzenlediği fezleke üzerine İstanbul İl İdare 
Kurulu Belediye Başkanı Ahmet İsvan hakkında 
10 . 11 . 1976 gün ve 327 sayıh kararı ile hakkında 
ilk soruşturmanın gerektiğine karar vermiş; dosya 
ilgilinin itirazı üzerine ikinci derecede tetkik edil
mek üzere İstanbul Valiliğinin 28 . 12 . 1976 gün ve 
976/327 sayıh yazısı ile Danıştay'a intikal ettirilmiş
tir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum İli ve İlçelerine yaz
dan itibaren bugüne kadar gönderilmiş olan odun, 
kok ve linyit kömürü miktarına dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Ki 
lıç'ın yazdı cevabı. (7/680) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 
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Bu günlerde Doğu Anadolu bölgesinde şiddetli 
soğukların devam ettiği; ısının-30 dereceye kadar düş
tüğü; Kar yağişîarı ve şiddetli fırtınalar nedeniyle 
soğuk havanın bölgede hayatı felce uğrattığı ulaşım 
hizmetlerinin de aksadığı gazete yayınları arasında 
artmış bulunmaktadır. 

Bu arada bölgede kömür sıkıntısının bütün şid
detiyle hüküm sürdüğü Erzurum, Sivas, ve Kars il
lerine günlerden beri yeterli miktarda kömür gönde
rilmediği nedeniyle halkın ev eşyalarını yakarak ısın
mağa çalıştığı da yazılmaktadır. Odun ton fiyaü-
nın 2 000 ve Cizre kömürününde karaborsa 1 500 
liradan satıldığı da öğrenilmiştir. 

Soru 1. Erzurum'da her kış yakacak sıkıntısı 
olduğu bilindiğine göre neden zamanında yakacak 
temin edilmemiştir? 

Soru 2. Erzurum ve ilçeleri için yazdan itiba
ren şu tarihe kadar çeşitli kaynaklardan gönderilmiş 
ve temin edilmiş olan odun ve kömür (kok) ve linyit 
kömürü miktarları nedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 23 . 2 . 1977 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112-115/052.2.2.-61-10372 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazı

lı soru önergesi hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İigi : 12 . 1 . 1977 gün ve 11109-5316/7-680 sa

yılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde bakanlığımıza gön

derilen Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nun «Erzurum ili ve ilçelerine 
yazdan itibaren bugüne kadar gönderilmiş olan odun, 
kok ve linyit kömürü miktarına» dair yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'nun «Erzurum iK ve ilçelerine yaz
dan itibaren bugüne kadar gönderilmiş olan odun, 
kok ve linyit kömürü miktarı» na ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Soru : Bu günlerde Doğu Anadolu bölgesinde 
şiddetli soğukların devam ettiği; ısının —30 dereceye 
kadar düştüğü; kar yağışları ve şiddetli fırtınalar 
nedeniyle soğuk havanın bölgede hayatı feîce uğ-
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rsttığı ulaşım hizmetlerinin de aksadığı gazete yayın
ları arasında artmış bulunmaktadır. 

Bu arada bölgede kömür sıkıntısının bütün şid
detiyle hüküm sürdüğü Erzurum, Sivas, ve Kars 
föîerine günlerden beri yeterli miktarda kömür gön-
deriîmediği nedeniyle haîkm ev eşyalarını yakarak 
ısınmaya çalıştığı da yazılmaktadır. Odun ton fiya
tının 2 000 Tl. ve Cizre kömürünün de karaborsa 
1 5GÖ liradan satıldığı da öğrenilmiştir. 

Soru 1. Erzurumda her kış yakacak sıkıntısı ol
duğu bündiğine göre neden zamanında yakacak te
min edilmemiştir? 

Soru 2. Erzurum ve ilçeleri için yazdan itiba
ren şu tarihe kadar çeşitli kaynaklardan gönderilmiş 
ve temin edilmiş olan odun ve kömür (kok) ve lin
yit kömürü miktarları nedir? 

Cevap : 
Sorulan iki hususa dair TKİ Kurumumuzla ilgili 

açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 
1. BİMİndiği üzere memleketimizin nüfus artış 

hızı, süratli şehirleşme, hayat standardının yük
selmesi, ormanın korunması maksadıyle tahditü 
odun kesimi, tezeğin yakıt yerine gübre olarak top
rağa verilmesi sonucu ısınma için kömür talebi son 
yslîarda hızla artmış ve üretim imkânlarının ötesin
de bir seyir göstermektedir. 

1977 yılı için memleketimizin, 
10 milyon ton ev ısıtması, 3 milyon ton sanayi, 

5 milyon ton elektrik üretiminde olmak üzere top
lam 18 müj'on ton linyite ihtiyacı vardır. 

TKİ Kurumumuz 9,5 milyon ton linyit üretimini 
prevü etmiş bulunmaktadır, 4,5 milyon ton da özel 
sektörün üreteceği tahmin edilmekte olup, toplam 
14 milyon ton üretim imkânına karşılık 18 milyon 
ton ihtiyaç vardır. Böylece, memleketimizin 1977 
yılında 4 milyon ton linyit açığı olacağı hesaplan
maktadır. Bu açığın kapatılabilmesi, prevü edilen 
kömür miktarının üzerinde üretim yapılması ve hal
kın yakıtı daha tasarruflu kullanman ile mümkün 
ek'bilecektir. 

TKİ Kurumu 9,5 milyon ton/yıl üretim progra
mının üzerinde üretim yapabilme imkânlarını ara
maya devam etmektedir. Ancak, kömür madenci
liğinde büyük miktarlardaki açığm üretimle kapa
tılabilmesi kömür madenciliğinin bir özelliği olarak 
kısa sürede mümkün olamamakla beraber TKİ iieriki 

yıllarda açığın büyümemesi için kömür üretim im
kânları aramaya devam etmektedir. 

Yakacak meselesi yalnız Erzurum i!i için söz 
konusu olmayıp, Türkiye'nin en büyük meselele
rinden olmakla beraber Erzurum halkının daha iyi 
b*r teshin yıîı geçirebilmesi bakımından TKİ geçen 
yıldan daha fazla kömür tahsis ve teslimine çalış
mıştır. 

2. TKİ Kurumumuz kömür üretim ve stok du
rumuna göre hazırlanan 1976 - 1977 teshin yılı kö
mür dağıtım programında Erzurum iline geçen sene 
ile mukayeseFi olarak; 

1976 - 1977 1975 - 1976 
Kontenjanı Kontenjanı 

Kok 36 000 21 000 
'Tsşkömürü 
(Atatüık Üniversitesi dahil) 5 000 10 000 

Toplam 41 000 31 000 

Şİ İ . Linyiti 19 500 20 750 
ŞLİ. Linyit (Askerî birlikler) 6 500 6 500 
Briket 8 000 8 000 
Bıîket (Askerî bîr^kler) 12 000 12 000 
Bakaya Linyiti 3 000 — 

Linyit toplamı 49 000 47 250 
Muhtelif tür yakıt toplamı 90 000 78 250 
Linyit cinsleri topîamı 131 000 109 250 

Muhtelif tür olarak 12 bin ton, linyit cinsinden 
ise 22 bin ton daha fazla kömür tahsisi yapılmış bu
lunmaktadır. 

Bu tahsislere mukabil 11.1.1977 tarihi itibariyle 
geçen sene aynı dönemle mukayeseli olarak teslim 
edilen kömür miktarları; 

İ L İ . 1977 11.1.1976 
teslimatı tes'imatı 

Kek 32 442 15 225 
Trşkömürü 
(Ataiiirk Üniversitesi dahil) 3 306 11 873 

Topîam 35 748 27 098 
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11.1,1977 11.1.1976 
tcs'imatı tcsüimatı 

ŞLİ. Linyiti 
ŞLİ. Linyiti (Askerî birlikler) 
Bsîkaya 
Briket 
Briket (Askerî birîikler) 
ŞLİ. Linyiti FOW 

7 362 
6 00Ö 
1 735 
1 727 
3 824 
3 500 

9 406 
6 000 

— 
623 

8 958 
— 

Linyit toplamı 24 148 24 987 
Muhtelif tür yakıt toplamı 59 896 52 085 
Linyit cinsinden toplam 95 644 79 183 

Adı geçen ile TKİ Kurumumuzca muhtelif tür 
kömür cinsinden 7 811 ton, linyit cinsinden ise 
16 461 ton daha fazla kömür teslimatı yapılmış ayrıca 
aynı tarih itibariyle 532 ton Şırnak yakıtı teslim 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sefahattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Millî Savunma Bakanlsğı 
Değişiklik Yapılması Halikında Kanun Tasarısının Açık Oylama Sonucu (S. Sayısı; 668) 

Kısmında 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABİÎ Ü Y E L E R 
E k r e m Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atak l ı 
Vehbi Ersi i 
Suphi Gürsoy t rak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavel ioğhı 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
H a y d a r Tunçkana t 
Muzaffer Yurdaku le r 

A D A N A 
Kemâl Saınihrahirnoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanl ı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karayiğ i t 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
T u r h a n Kapanl ı 
Yiğ i t Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 
Şerafet t in P a k e r 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 14(> 

Kabul edenler : 138 

Reddedenler : 6 

Çekinserler : 2 

Oya ka t ı lmayan la r : 36 
Açık üyelikler : 2 

(Kabul Edenler) 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

A Y D I N 
İskender Cenap Ege 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Er i ş 
Neja t Sarlıcalı 
t Sıtkı Yırcalı 

B İLECİK 
i îehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
T u r g u t Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yı lmaz türk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kaya la r 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadet t in Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhat t in Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz E r g e n d i 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

E R Z U R U M 
Sakıp Ha tunoğ lu 
Hi lmi Nalban t oğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucıızal 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik Ku t l a r 

GİRESUN 
Ali Cüceoğîu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıeoğlu 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İ Ç E L 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Beiül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
F ik re t Gün doğan 
Ali Oğuz 

Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mus t a fa B o z o ki a r 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelânıoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

A d n a n Karalküçük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 

Muzaffer ŞâmJloğld 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğîu 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkaibaşı 
Osman Nur i Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fak ih özlen 
Mehmet Varış l ı 

K Ü T A H Y A 
Osman A l b a y m k 
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MALATYA 
Nure t t in A k y u r t 
Haraçlı Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğji ı 
A. Orhan Süersan 
R u h i Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali A r ı k a n 
Sai t Mehııit-;oğlu 

MUÖLA 
H a l d u n Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki A ta sağun 

ORDU 
Seiâhat t in Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Rcfet Rendeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

U E F A 
Abdulgarıi Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

V A N 
Ferid Mekn 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cishat Alp an 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fe th i Çelikbaş 
Özer Derbi l 
Nihat E r im 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahr iye Üçok 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

[Reddedenler] 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

S İVAS 
Âdil Alt.ay 

ZONGULDAK 
Mölınıet Ali Pesti lci 

(Çekinserler) 

TABİÎ Ü Y E L E R 

K a d r i Kap lan 
Cevdet Sunay 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİÎ Ü Y E L E R 

Emanul la l ı Çelebi 
Sami Küçük 
Seiâhat t in Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 

M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet l)naldı (Bşk. V.) 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

B U R D U R 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamulîaoğlu 

ÇANAKKALE 
İsmail Ku t luk 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Tekiıl Anburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KARS 
Sırr ı At alay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Doğan Baru tçuoğ lu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

Nİ Î İDE 
Ergun Özkan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Veli Uya r 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Erg in 
Sabahattin Özbek 
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[Açık Üyelikler] 

Aydın 1 
İzmir 1 

Yekûn 2 
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2% Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 5.6.1975 Tarih Ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 1 nci 

Maddesine Verilen Oyların Sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
E k r e m Acuner 
Refet Aksoyoğîu 
Mucip Atak l ı 
Vehbi E r s ü 
Suphi Gürsoy t r ak 
Suphî Karaman 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özdilek 
Mehmet Özgüneş " 
Selâhat t in Özgür 
Cevdet Sunay 
H a y d a r T u n e k a n a t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y u r d a k u l e r 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırrı Turan l ı 
AFYONKARAHİSAFÜ 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağae l ı -
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

A M A S Y A 
Marit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kö'ker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 
Şerafct t in P a k e r 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 129 

Kabu l edenler : 128 

Reddedenler : -

Çekinserler : 1 

Oya ka t ı lmayan la r : 53 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul e 

A Y D I N 1 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral | 

B A L I K E S İ R 1 
Hikmet Aslanoğlıı 
Raif Er iş 
İ. Sıtkı Yırcah 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Alfı/eddin Yı lmaz türk 

BURSA 
j . Sabri Çağlayangil 
Şeref Kaya l a r 1 

Ç A N A K K A L E 
İmadettirı E lmas 
İsmail K u t l u k 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

D E N İ Z L İ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
1 Sabahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz E r g e n d i 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
| Niyazi Unsal 

denlerj 

ERZURUM 1 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 
Hilmi Nalbantoğıu 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevf ik Ku t l a r 
Salih Tanyer i 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlıı 

İSPARTA. 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İS T A N B U L 
Solmaz B<elül 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Mehmet F e y y a t 
F i k r e t Gün doğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mivkelâmeğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
A d n a n Karaiküçük 

j Hi lmi Soydan 

K A R S 
Sırr ı A ta lay 
Yusuf Ziya Ayr ım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusre t T u n a 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğiu 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmerc 

K O C A E L İ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

K O N Y A 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nur i Canpolat 
Mehmet Varışl ı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcıı 

M A L A T Y A 
Nure t t i n Akyı ı r t 

MANİSA 
Doğan B a n ı t ç u o ğ h ı 
Oral Karaosımanoğîıı 
Ruh i T u n a k a n 

MARDİN 
1 Mehmet Ali A r ı k a n 

Sait Mehmetoğlu 
MUĞLA 

Ha ldun Manteşeoğkı 
MUŞ 

İsmail İ lhan 
N E V Ş E H İ R 

[ I. Şevki Atasağuı ı 

— 97 



C. Senatosu B : 39 24 . 2 . 1977 O : 2 

ORDU 
Şevtket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
R.efet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Abdtılgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Süleyman E. Ergin 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Dcrbil 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

TABİÎ ÜYELER 
Emanul lah Çelebi 
Sami Küçük 
M. Şükran ö z k a y a 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 

Kasım Küfrevi 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Neja t Sarheal ı 

B İ T L İ S 
Kâmran İnan 

BOLU 
T u r g u t Yaşar Gül ez 

BURDUR 
E k r e m K a b a y 

TABİÎ ÜYE 
K a d r i Kapl; 

[Oya Katıh 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 
Badas Küntay 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
S el âba tt in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuza! 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Ta-iip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

[Açık Ü: 

Aydın 
İzmir 

m 

nayanlar] 

İZMİR 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 

KAYSERİ 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Al kan 

KONYA 

Fevzi Halıcı 
Faki l ı Özlen 

K Ü T A H Y A 
Osman Albay rak 

MALATYA 
H a m d i Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

N İ Ğ D E 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

'elikler] 

1 
1 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sı tiki Baykal 

SAKARYA 
Osman Salilıoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda" 
Seîâhaddin Babüroğh 
Sait Naci Ergin 
Halil Tunç 

Yekûn 
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22 Ocak 1962 Tarih Ve 1 
desinin Değiştiriîmesi Ve 

Sayılı Kanunun 5 . 6 . 1975 Tarih Ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Mad-
Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisi 
Metninin 2 nci Maddesine Verilen Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi E m i 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgün eş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sımay 
Haydar Tunokanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğtt 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 127ı 

Kabu l edenler : — 
Reddedenler : 126 

Çekimser : ' X 

Oya 'kat ı lmayanlar : 55 

Açık üyel ik ler : 2 

[Reddea 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

AYDLN" 
İskender Cenap Ege 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslaııoğlu 
Raif Eri§ 
İ. Sıtkı Yırcah 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Al â'ed din Yi 1 m a z t ü r k 

BURSA 
İ. Sabr i Çağlayangi l 
Şeref Kayalar 

Ç A N A K K A L E 
İmade t t in E lmas 
İsmail K u t l u k 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin \.j 

D E N İ Z L İ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Sebahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergenel i 

E L Â Z I Ğ 
Hasan İl dan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

'enler] 

E R Z U R U M 
Lûtü Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 
Hilmi Na lban t oğlu. 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik K u t l a r 
Salih Tanyer i 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kılıeoğlu 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 

İ S T A N B U L 
Solmaz B'elül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
F i k r e t Gündoğmi' 

• 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelâmoğhı 
KAHRAMANMARAŞ 

A d n a n Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Ata'lay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Menim et Çaanlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu ' v 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcıı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mebmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meftıteşeoğkı 

MUŞ 
İsınıail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
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ORDU 
Şevket Koksal1 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İneıbeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullalı Celebi 
Sami Küçük 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
M. Nui'i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâli Sarıibralhimioğılu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

BURDUR 
Ekrem Kabav 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal *»>. >',„> 

TEKİRDAĞ 
Hayıi Mumcuoğln 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zilıııİ Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Ora.1 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

Y'OZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir YTıce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer De-rbil 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin özbeik 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

(Çekinser) 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

[Oya Katılmayanlar] 

BURSA İ 
Şebib Karamullaoğlu 
Barlas Küntay 

ÇORUM. 
Safa Yalçıık 

DİYARBAKIR 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin A r ıh ımın 
(Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

[Açık Ü 

Aydın 
İzmir 

İZMİR 1 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 

K A Y S E R İ 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Al k a n 

KONYA 
Feyzi Halıcı 
F a k i h Özlen 

K Ü T A H Y A 
Osman Albaynak 

MALATYA 
H a m d i Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

N İ Ğ D E 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
[ Selâhat t in Acar 
1 Bekir Sıtkı Baykal \ 

yetikler] 

1 
1 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Nure t t in E r t ü r k 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

V A S 
Ferid Melen (B.) 

CUMII URB A SK ANJ N-
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Sait Naci E rg in 
Fe th i Çelikbas 

| Hali l Tnne, 

Yekûrt 
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22 Ocak 1962 Tarilı ve 1 Sayılı Kanunun 5.6.1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik t nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 2 nci 

Maddesine Yerilen Oyların Sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tuııçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHÎSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçla 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlıı 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye s 

Oy ver 
Kabu l ec] 

ayısı : 184 

enler : 115 
enler : 93: 

Reddedenler : 19 

Çekinserler : 3 

Oya ka t ı lmay 

Açık üye' 

[Kabini 

B A L I K E S İ R 
Raif Er i ş 
Nejat Sarlıealı 
İ. Sitkı Yırcalı 

ÇANAKKALE 
İmadet t in E lmas 

Ç A N K I R I 
Gürhan T i t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Ya lçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

E R Z U R U M 
Hilm i Nalibant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevf ik Ku t l a r 
Salih Tanyer i 

H A T A Y 
Kemal Kılıç oğlu 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İ S T A N B U L 
Solmaz Belül 
F ik re t Güııd o ğ a n 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalkücük 

anlar : 67 

ikler : 2 

edenler] 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Haliil Özmeıı 

K O C A E L İ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtf i Tokoğlu 

K O N Y A 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nur i Canpolat 
Mehmet Var ış l ı 

K Ü T A H Y A 
Ahmet Özmumcu 

M A N İ S A 
Doğan Baru tçuoğ lu 
Oral Karaosmanoğlu 

M A R D İ N 
Mehmet Ali Ar ıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Hal d un Menteg e o ğ 1 u 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki A t a s a ğ u n 

ORDU 
Şevket Koksal 

R İ Z E 
Talâ t Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

Sİ İRT 
Süreyya Öner 

S İNOP 
Nâzım İnebeyl i 

S İVAS 
Âdil A l t ay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

U R F A 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

U Ş A K 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uya r 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Ba l t an 
Mehmet Ali Pest i lc i 
Ahmet Demir Yüce 
C U M H U R B A Ş K A N I N 

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Muhsin B a t u r 
Zeyyat Baykara 
Hüsame t t i n Çelebi 
Özer Derbi l 
Sadi Irmak 
Bahr iye Üçok 
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[Reddedenler] 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Cevdet Sunay 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Alâeddin Y ı lmaz tü rk 

ÇANAKKALE 
İsmail K u t l u k 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

H A T A Y 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

MALATYA 
Nure t t i n Ak vur t 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

CUM HUR BAŞ KAN I NC A 
SEÇİLEN ÜYELER 

Niha t Er im 
Sabahattin Özbek 

TABİÎ ÜYE 
K a d r i Kap lan 

TABİÎ ÜYELER 
Emanul lah Çelebi 
Mehmet Özgüneş 
M. Ş ü k r a n Özkaya 
Muzaffer Yurda kule r 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ün aldı (Bşk. V.) 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Erg ün Ertem (Bşk. V.) 

A N T A L Y A 
Şerafet t in P a k e r 

B İ T L İ S 
K â m r a n İ n a n 

BOLU 
T u r g u t Yaşa r Gülez 

B U R D U R 
E k r e m K a b a y 

BURSA 
İ. Sa'-bri Çağlayangil (B.) 
Şebib Karamullaoğlu 

(Çekinserler) 

M A N İ S A 
Ruhi T u n a k a n 

[Oya katılmayanlar] 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Cihat Alpan 

Şeref Kayalar (İ.) 
Barlas Küntay 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğln 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Ar ıbu ran 
(Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Mehmet F e y y a t 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

[Açık 
Aydın 
İzmir 

İZMİR 
Mümin Kırl ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğîu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sır r ı A t a lay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

KONYA 
Feyzi Halıcı 
F a k i h özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan S ü er san 

MUĞLA 
Fevzi özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

Üyelikler j 
1 
1 

Ergun Özkan 
ORDU 

Selâhat t in Acar 
Bekir Sıtkı B a y k a l 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salilıoğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 

S İVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

V A N 
Ferid Melen (B.) 
C U M H U R B A Ş K A N I N 

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Fe th i Çelikbaş 

j Sait Naci E rg in 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

Yekûn 

— 102 — 



C. Senatosu B : 39 24 . 2 . 1977 O : 2 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 
dcsiniıı Değiştirilmesi Ve 

Sayılı Kanunun. 5 . 6 . 1975 Tarih Ve Î905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Mad-
Bu Kamına 1 Geçici Madde Eklenmeline Dair Kamın Tasarısının 3 ncü 

Maddesine Verilen Oyların Sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Kö'ker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

Üye sayısı 
Oy ver< inler 

Kabu l edenler 

Reddedenler 
Çekinscrlcr 

Oya ka t ı lmayan la r 

Açık üyel ikler 

184 

119 
116 

— 
3 

63 

2 

[Kabul edenler] 

A Y D I N 
İskender Cenap Ege 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Er i ş 
Neja t Saı l ıeal ı 
1. Sıtkı Yırcah 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Alâ'eddin Yı lmaz tü rk 

Ç A N A K K A L E 
İ ma de 11 in Elmas 
İsmail K u t l u k 

Ç A N K I R I 
Gürhan T i t r ek 

CORUM 
M. Şevket Öz çetin 
Safa Ya lçuk 

D E N İ Z L İ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Şebabettin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz E r g e n d i 

E R Z U R U M 
Lûtfi Doğan 
Sakıp H a t u n o ğ l u 
Hilmi Nalban toğ lu 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik K u t l a r 
Salih Tanyer i 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

H A T A Y 
Mustafa Doiiveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Relül 
F i k r e t Gündoğain 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
KAHRAMANMARAŞ 

A d n a n Karajküçük 

K A R S 
Sı r r ı A t a lay 
Yusuf Ziya Ayrım. 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öz men 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin) Akyıırt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
O rol Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsfnıail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 
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SİİRT 
'Süreyya Öner 

S İNOP 
Nâzımı îııöbeyli 

S İVAS 

Âdi l A l t ay 
Kâzım Kangal -

T E K İ R D A Ğ 
H a y r î Mumcuoğlu 

TOKAT 
CVvdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinci oğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Namı Taşan 

U R F A 
Abdulcaııi Demirkol 

U Ş A K 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 

E. Süleyman E r g i n 
Veli U y a r 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Ba l tan 
Mdhmet Ali Pestilci 
Alım et Demir Yüce 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Muhsin Bahir 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Niha t E r im 
Sadi Irmak 
Sabahat t in Özbek 
Şerif Tüten 
Bahr i r e Üeok 

TABİÎ ÜYE 
K a d r i Kap lan 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Emanu l l ah Çelebi 
Mehmet Özgüneş 
M. Ş ü k r a n Ö/kaya 
Muzaffer Yurdaku le r 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimıoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 

B İ T L İ S 
Kanaran i n a n 

BOLU 
T u r g u t Yaşar Gül ez 

B U R D U R 
E k r e m K a b a y 

B U R S A 
İ. Sabrı Çağlayangil (B.) 
Şebib Karamullaoğlu 

[Çekim eri er' 

MANİSA 
Ruhi Tun akan 

[Oya katılmayanlar] 

CUMHUR BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Cihat Alp an 

Şeref Kaya la r 
Barlas Küntay 

DİYARBAKIR 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

İ S T A N B U L 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

ÎZMIR 
Mümin Kır l ı 

[Açık üy 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 

— 1 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahmet Nusre t Tuna 

KAYSERİ 
Sami T u r a n 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

K O N Y A 
Feyzi Halıcı 
Fa kili Özlen 

K Ü T A H Y A 
Osman A l b a y r a k 

MALATYA 
Hamdi Özer 

M A N İ S A 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

N İ Ğ D E 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

elikler] 

1 
1 

2 

04 — 

ORDU 
Selâha t t in Aca r 
Bekir Sıtkı Bayka l 

S A K A R Y A 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Nure t t i n E r t ü r k 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

URFA 
Hasan Oral 

V A N 
Ferid Melen (B.) 
C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Fe th i Çelikbaş 
Sait Naci E rg in 

i Halil Tunç 
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22 Ocak 1962 Tarih Ve 
Maddesinin Değiştirilmesi 

1 Sayılı Kanunun 5.6.1975 Tarih Ve 1905 Sayılı 
Ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Maddesine Verilen Oyların Sonucu .' 

Üye'sayısı : 184 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : l'l 7 
Reddedenler : — 

Çekinserler : l! 
Oya katılmayanlar : 64 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Kanunla Değişik 1 nci 
Kanun Teklifinin 4 ncü 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytraki 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sıınay 
Haydar Tuııçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı .•:% 
Yiğit Köker 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Alâeddm Yılnıaztürk 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKİRİ 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatıınoğlu 
Hilmi Nalbantoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fikret Gündoğan' 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı Ataiay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğtu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Üzmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu / .> 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ora'l Kara osun an oğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 
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SİNOP 
Nâzım İııebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Kâzım K a n g a l 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 
Zihni Betil 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Emanul lah Çelebi 
Mehmet Özgüueş ; 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Y u r d a k u l e r 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Ketmâl Sanihrahim'oğiu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

A Ğ R I 
Kasrnı Küfrevi 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Ergim Ertem (Bşk. V.) 

B İ T L İ S 
K â m r a n İnan 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gül ez 

B U R D U R 
Ekrem K a b a y 

BURSA 
j . Sabri Çağlayangil (B.) 
Şebib Karamuîlaoğlu 
Şeref K a y a l a r 
Barlas Küntay 

TRABZON 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 

Naim Taşan 

U E F A 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 

E. Süleyman E r g i n 
Yeli Uya r 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Bal tan 
Mehmet Ali Pesti lci 
Ahmet Demir Yüce 

(Çeklnser) 

TABİÎ ÜYE 
K a d r i K a p l a n 

[Oya katılmayanlar] 

DİYARBAKIR 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuzal 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hay rettin Erkmen 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Mümin Kır l ı 

Orhan K o r 
Necip Mirkelâmoğlu 
K A H R A M A N MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
Sami Tu ran 

K I R K L A R E L İ 
Ali A İkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakir i Özlen 

KÜTAHYA 
0 s m an A11) a y r a k 

MALATYA 
I l a m d i Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ersun Özkan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Bay kara 
Hüsamettin Çelebi 
üzer De.rbil 
Niha t Er im 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahr iye Üçok 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Bükir Sıtkı B a y k a l 

S A K A R Y A 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Sabhoğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Nurettin Ertürk \\ 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

YAN 
Ferid Melen (B.) 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Fe th i Çelikbaş 
Sait Naci E rg in 
Sadi Irmak 
Hali l Tane 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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22 Ocak 1962 Tarih Ve 1 Sayıh Kanunun 5.6.1975 Tarih Ve 1905 Sayıh Kanunla Değişik 1 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Tümüne 

Verilen Oylann Sonucu . (S. Sayısı : 669) 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenle^ : 132 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : — 

Çeikinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 50 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan ı 
Fahri Özdü ek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan1 Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVÎN 
Recai Kocaman 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçjetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaiküçük 
KARS 

S i m Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehımetoğ]u 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İsanail İlhan 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Şevket Koksal 
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RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 

Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzum İnebeyli 

SÎVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinci oğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Ve'H Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER: 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer D er bil 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üç ok 

TABİİ ÜYE 
Kadri Kaplan 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 
Barlas Küntay 

(Çekinserler) 
YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

[Oya Katılmayanlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cihat Alpan 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Nacd Cidal 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
İzmir 1 

Toplam 2 

»»• a > - « - < t » •<•• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

ffl 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ile Millet Meclisince reddolu-
nan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/299; C. Senatosu : 
.2/109) (S. Sayısı : 647'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1977) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLLR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcah'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi, (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bül-
gen'in, Tarsus îşfetmeciliik Yüksekokulunun Ada-
na'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/64) 

X 7. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/530; C. Senatosu : 1/455) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyetti Hükümetli arasında Kültür ve 
Tanıtana Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna üsjkdn 'kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komıisıyonliarı ra
porları. (M. Meclisi: 1/268; C. Senatosu: 1/487) (S. 
Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 3 1 . 1 . 1977) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endo
nezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonılan raporları 
(M. Meclisi: 1/3; C. Senatosu 1/477) (S. Sayısı: 651) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 2 . 1977) 
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X 3. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulu
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuri
yeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metnıi ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Dişiş-
lieri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (M. Meclâsi 1/1; C. Senatosu 1/483) 
(S. Sayısı: 652) (Dağıtma tarihi: 2 . 2 . 1977) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlan
diya Cumhuriyeti Hükümetli arasında Hava Ulaştır
masına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi 1/306; C. Sena
tosu 1/480) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi: 7.2.1977) 

X 5. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bulu
nan «Türfciye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür, Dışişleri, Turizm ve Tanıtıma ve Bütçe ve 
Plan komıisyonlan raporları (M. Meclisi: 1/348; C. 
Senatosu: 1/482) (S. Sayısı: 654) (Dağıtma tarihi: 
2 . 2 . 1977) 

X 6. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey 
Protokolüne katılmanın uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
fmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/234; 
C. Senatosu : 1/490) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi: 
2.2.1977) 

X 7. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzala
nan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Sap
tanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 

Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/283; C. Senatosu : 1/485) (S. Sayısı : 656) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 2 . 1977) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakis
tan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırması Hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/479) (S. Sayısı : 657) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1977) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 tari
hinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/205; 
C. Senatosu : 1/481) (S. Sayısı : 658) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1977) 

X 10. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşme
sine katılınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 1/484) (S. 
Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudî 
Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanmış Bu
lunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim, Gençlik ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/478) (S. Sayısı : 
660) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1977) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
zalanan Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardım
laşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının MMet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları, (M. Meclisi : 1/355; C. Senatosu: 
1 /486) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi : 21 .2.1977) 
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X 13. — Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair I 

Avrupa Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanma- I 
sı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince ka- I 
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis- I 
yonlan raporları (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu: I 
1 /476) (S. Sayısı: 666) (Dağıtma tarihi: 21 .2 .1977) 

X 14. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uy
gulanması hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/344; 
C. Senatosu : 1/475) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi: 
21 . 2 . 1977) 





Topbmt,: 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 663 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin 
Millî Savunma Bakanlığı Kısmmda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 

1/530; C. Senatosu : 1/455) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-12/01277 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisine ana Bakanlar Kurulunca 10.2.1977 

tarihinde kararlaştırılan «1970 Sayılı 1976 Yıh Bütçe Kanununa Bağlı (A) IşaretM CetveEn MiMî Savunma 
Bakanlığı Kısmında Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birdjnoi ırıadde : 
MİM Savunma Bakanlığı 

Alt Ödeniefc Fa&lîiyeit HJaırcaıma 
Program Progriasm! ıTûrii Proje: Kalemi Eklemen 

106 01ı OOil! 470 7 200, 000 000 

İzahat 

1904- Sayılı Kanunla değişen 1601 
Sayılı Kanunun 1 nci maldde&inin 
vsıidüği yeltkÜıye diayanıillanak MAHî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinde bulunan 
Re-Mo programının 1976 Malî yılı 
kısmımın % 50 nispetinde artırılması 
15.4.1976 tarih ve 7/1.1/696 sayılı Ba-
(kanîiar Kurukı Kararı 'ile öngörülmüş 
olup bu sebepte 3 200 000 Q0Q, 
Söz konusu her iki kanunu değişti
ren 2020 Sayıîlı Kanun ite ide Re-Mo 
programının 1976 d'ilâima 6 040 000 000 
fedan 10 040 000ı 000. liraya çıkart
mış olduğundan aradaki fark için ise 
4 000 000 00)0, 
Lira, olmak üzere toplam olarak 
7 200 0CİQ 000 itiralık ödeneğin a)dı 
gecem iBakiaoWk ;Oari Yıl Büftçesinıin. 
106-01-2-001-470 haroama kalemine 
(eklenmeisii zorunludur. 
E k 1 e n m e s 1 zorunlu g ö r ü 1 e n 
7 200 OOÛ 0Û0 liralık ödenek Hazi
ne imkânları ilıe karşılanacaktır, 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/530 
Karar No. : 175 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

21 . 2 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 10 . 2 . 1977 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve 
Yüksek Başkanlıkça 16 . 2 . 1977 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan (1970 sayılı 1976 Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı) Millî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Millî Savunma Bakanlığı RE-MO Programının 1976 malî yılı kısmının % 50 nispetinde artırfsması 
15 . 4 . 1976 taılih ve 7/11696 sayılı Bakanlar Kurulunca karana bağlanmıştı. 

Bu nedenle M'ilî Savunma Bakanlığı 1976 Bütçe Kanununa bağk 106-01-2-001-400 harcama (kalemine 
7 200 000 000 liralık ek ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

Bu gerekçen/in ışığı askında hazırlanan (kanun .tasarısı Kotmüsyonumuzca da yeninde görülerek madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Taşanının birinci maddesi, verilen önerge doğrul füsunda Başbakanlık 1976 yılı Bütçesiyle atman öde
neklerin koordinasyon hizmetlerinin daha etkin bdr şe&ilidie yürütülmesi! ni arnaçladığından mevcut ödene
ğin yetmediğinden 101-02-1-002-300 ile 111-03-1-001-400 ve 500 harcama kalemlerine 2 350 000 Eralık ek 
ödenek eklenerek birinci madde bu deği^Mkle, 

Diğer bir önerge üe Dışişleri Bakanlığı 1976 ınaüî yılı Bütçe Kanunuma bağlı projelerde değişiklik ya
pılarak tasarıya yenli 2 ndi madde tedvin edElterdk, 

Tasarımın 2 nci madidbsi 3 ncü madde olarak, 
Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının kanun başlığı, yapılan bu değişikliklere paralel olarak yenliden dfazenitenimiiştir. 
Tasarıya bağlı 1 sayılı cetvel değiştirilerek ve yeni 2 sayılı cetvel eklenerek kabul edltaiştir., 
Genel Kurulun tasvüpleırfine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Aydın 
Halil Goral 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

tçel 
İbrahim Göktepe 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sivas 
Vahit Bozath 

Sözcü 
Manisa 

Gündüz Sevilgen 

Bursa 
Hüseyin 5. Sungur 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

istanbul 
Mustafa Parlar 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Zonguldak 
Mehmet Zeki Okur 

Ankara 
H. Turgut Toker 

C. S. Üyesi 
Zeyyat Baykara 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Zonguldak 
Sebati Ataman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 668) 



HÜKÜMET TASARISI 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Millî Savunma Bakanlığı Kısmında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1976 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmı
nın ilişik I sayılı cetvelde yazılı tertiplerine toplam 
olarak (7 200 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklikler Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin MüK Savunma Bakanlığı ve Baş
bakanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazıh ter
tiplerine toplam olarak 7 202 350 000 liralık ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının ili
şik (2) saydı cetvelde yazıh tertipleri arasında 
4 950 000 liralık aktarma yapumıştır. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

10 . 2 . 1977 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztiirk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergene kon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

İçişleri Bakanı 
O. A sil t ürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı V. 
Ş. Kazan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Balkanı 
Ş. Kazan 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Sanayi ve Tefe. Baikam 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V, Poyraz 

En. ve Tab. Kay. Bakan V. 
N. Menteşe 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
jR. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

Cumhuriyet Senatosu (S. Saıyısı : 66%) 
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TASARIYA BAĞLI CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

(A) 

Millî Savunma Bakanlığı 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşka'lâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin yeaileşitirilmesi 7 200 000 000 

01 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden tesküatlannıası, silâh, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi 

2 
001 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge

reçlerinin yenileştirilmesi 
400 Tüketim maları ve malzeme alımları 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderleri 7 200 OÖG 000 

TOPLAM 7 200 000 00(1 

Cumhuriyet Senatosu f(S. Sayısı : 668) 
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HİZMETİN TERTİBİ İŞLEM -a 
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^ AÇIKLAMA EKLENEN 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 
(1) SAYILI CETVEL 

(A) 

MüH Savunma Bakanlığı 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerimin yenileştirilmesi 

01 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve ge
reçlerinin yenileştirilmesi 

2 
001 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silah, araç ve ge

reçlerinin yenileştirilmesi 
400 Tüketim mallan ve malzeme alımları 
470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderleri 

Başbakanlık 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
02 Destek hizmetleri 

002 Donatım (Levazım) ve bakım onarım hizmetleri 
300 Hizmet alımları 
320 Ulaştırma giderleri 
360 Makine, teçhizat ve taşıt onarımı 

111 iBakanhklararası işbirliğini sağlamak ve Hükümetin genel si-
yasesünii izlemek 

03 Resmî Gazete ve düsturların hazırlama ve yayıırım düzenlen
mesi ve Başbakanlık Basımevi Döner Seımayesinin yönetimi 

1 
001 Resmî Gazete ve düsturlann hazırlama ve yayanın düzenlen

mesi ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye istetmesinin 
yönetkna 

400 Tükettim mallan ve malzeme alımları 
410 Kırtasîye ve benzeni emtia alımları He baslkı ve yayın giderleri 
500 Demirbaş alınılan 
510 Büro malzemeleri aihrnlan 
520 Büro makineleri alımları 

7 200 000 000 

7 200 000 000 

1 450 000 

850 000 
600 000 

900 000 

750 0C0 

139 000 
11 000 

GENEL TOPLAM 7 tn 350 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 668) 



Dışişleri Bakanlığı 

HİZMETİN TERTİBİ 

•İ 
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(2) Sayılı Cetvel 

(A) 

10.1 Genel yönetanı ve destek hdzıme$er<i 4 950 00Ö 
02 Destek hiizmetleri 

008 Çankaya yıalbancı konulkl&r köşjkü kamulaştırma 
900ı Transferler 
910 Kamulaştırma 4 950 000 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 000 000 
02 Destek hizmetleri 

2 

009 Kuveyt'in Anıkara Büyülkalçligine tahsis edi
lecek arsanın kamulaştırılma projesi 

900 Transferler 
910 Kamulaştırma 2 000 000 
010 Genel sekreterlik konutu satmalmmasi projesi 
9GÖ, Transferler 
910 Kamulaştırma 2 950 000 

Toplam 4 950 000 4 950 000 

—mmm ı ı 

Cumhuriyet Senatosu <S. Sayısı : 668) 
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Toplantı : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 669 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 Tar ih ve 
1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 

i Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
t ve Bütçe ve Plan Komisyonları 
eclisi : 2 /772; . C. Senatosu : 2 / 1 

Bu Kanuna 1 G 
Millet Meclisince 

rasa ve 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 454) 

16 
Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 5591 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mület Meclisinin 15 . 2 . 1977 tarihli 45 nci Birîeşirainde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 22 Ocak 1962 
tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, dosyası ile biriikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 26 . 1 . 1977 tarikinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 10, 
15 . 2 1977 tarihli 44 ve 45 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 454) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve hu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair hazırlamış olduğumuz kanun teklifi ge
rekçesi ile. birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 26.1.1977 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

Urfa Milletvekili 
Abdillkadir Öncel 

Van Milletvekili 
Gerekçenin, 2 nci sayfasında (bir 
örnek verilmek gerekirse) şek
linde başlayan paragrafın muh
tevası, şu anda kesinlikle açıklığa 
kavuşmadığından gerekçenin bu 

kısmına katılmıyorum. 
Salih Yıldız 

Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen 
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GEREKÇE 

Anayasanın 82 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleriyle yolluklarının kanunla 
düzenleneceğini belirttikten sonra, bir tavan çizerek ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun al
makta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin yansını aşamaz kaidesini koymuştur. 

Anayasa gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri ve yollukları önce 1 sayılı 
Kanunla düzenlenmiş daha sonra 657 sayslı Kanunun 236 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ve 1905 sayılı 
Kanunla bu düzenlemeye değişiklikler getirilmiştir. 

Halen yürürlükte bulanan 1935 sayılı Kanuna göre, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, ödenekle
rinin tespitine dair Anayasanın 82 nci maddesindeki miktar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyle gös
terilen en yüksek gösterge ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği yapılan ödemeler ve 
diğer kanunlarla aylıklara eklenen ödemelerin tutandır.» 

Uygulama 1905 sayılı Kanunun sakıncalarını ortaya çıkarmıştır. 1970 yılından beri Devlet Personel Reji
minde ve özellikle yan ödemelerde ve istihkaklarda meydana gelen artışlar bu sakıncaları büsbütün ağırla-«-
tırmıştır. 

Türlü gerekçeler ve değişik adlar altında yüksek mevkilerdeki kamu görevlilerine yapılan yan ödemele
rin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yansıması hali bir çok güçlükler yaratmıştır. Bu yüzden kanun
larda herhangi bir değişiklik yapılmadığı halde kararnamelerde vaki değişiklikler sebebiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödenek miktarları kamuoyunda münakaşa edilir duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan çeşitli kamu hizmetlerinde, Anayasamızın'117 nci maddesindeki tarife uygun şekilde kamu 
görevi yapan Devlet memurlarının hizmet gördükleri yer, görülen hizmet, öğrenim durumları, hizmetin ta
şıdığı önem gözönünde tutularak kararnameler ve diğer kanunlarla aylıklarına eklenen ilâve miktarları ke
sin olarak tespit etmekte büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Şöyleki : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları 3'er aylık olarak ödendiği dik
kate alındığı takdirde her yeni çıkan kanun ve kararnameye göre bunların intibakının yeniden düzenlenme
si gerekmekte ve büyük güçlükler doğurmaktadır. 

Bu konuda bir örnek verilmek gerekirse; 1991 sayılı Kanuna tabi bir öğretim kuruluşunun başında bu
lunan görevli, Devlet Memurları Kanununda gösterilen en yüksek gösterge ve ek gösterge tutarı olan 
(1 200) e ilâveten bu miktarın % 40'mı tam gün çalışma karş-lığı, yine aynı miktarın % 40'mı iş güçlüğü, 
is riski, teminindeki güçlük zammı ve 2/3'ünü makam tazminatı olarak almakta buna ilâveten yukarıdaki 
miktarların toplamını aşmamak üzere döner sermaye tazm;natı eğer fiilen elerse giriyor ise haftada 3 ders 
hesabı ile 1512 TL. sı almakta buna mukabil mahrumiyet bölgesinde yine aynı Kanuna göre hizmet gören 
başka bir üniversite rektörü ise yukarıda tadat edilenlerin dışında 7 500 TL. sı da mahrumiyet yeri tazmina
tı almaktadır. Bugün için katsayı 9 olduğuna göre üniversite profesör ve rektörlerinin maaşlarının % 100'ünü 
ve hatta % 200'ünü aşacak nispette yan ödeme ve istihkak aldıkları da bir vakıadır. Ayrıca 657 sayılı Ka
nuna tabi Devlet Memurîannm bir kesiminin de maaşkırınm % 75'inin üstünde yan ödeme aldıkları, bu 
miktarların Kamu İktisadî Teşebbüsleri sevk ve idare kademesinde bulunan memurlar da iştiraklerdeki ek 
görevle, teşvik ikramiyeleri, kârlılık ve verimlilik halinde verilen ikramiyelerle birlikte c/c 300'ün üzerinde bir 
miktar olduğu da her türlü izahtan varestedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri, aslında Anayasanın 82 nci maddesiyle tespit edilen 
tavan rakamının uzun bir süreden beri altında bulunmasına rağmen Anayasanın 117 nci maddesinde tarifi 
yapılan Devlet memurlarının aldıkları miktarların, daha açık bir 'ifade ile ellerine geçen miktarın kamuoyun
ca tam manasıyle bilinememesi neticesinde ve aynı zamanda yolluğun ödenekle birlikte mütalaa ve takdim 
edilmesi yüzünden ve mukayesede yolluk alanın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri farz olunarak 
Devlet memurlarına ödenen ve bazı görevler için devamlılık arz eden yollukların hesaplarda nazara alınmaması 
sonucu yanîış değerlendirmelere ve haksız eleştirilere rastlamak mümkün olmuştur. Bu sebeple, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının, münakaşa konusu olmaktan çıkarılmasını teminen hazır
ladığımız ve ilişikte sunduğumuz dört maddeden ibaret kanun teklifi maddeler itibariyle şu esasları ve yeni
likleri getirmektedir. 
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1. —- 1 nci madde üç fıkradan ibaret olup bunlar dan (a) ve (b) fıkraları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyle- belirlenen ek gösterge ile birlikte aldığı ay
lık tutar ve buna ilâveten bu tutarın % 50'sini aşmamak üzere yan ödemeler karşılığı en yüksek Devlet 
memuruna yapılan diğer ödemeler toplamı olduğunu belirtmekte 3 ncü fıkra ise (a) ve (b) fırkalarına göre 
tespit olunan ödeneğin yarısının yolluk olarak ödenmesini öngörmektedir. 

2. — 2 nci madde ile 1905 sayılı Kanunla değişik 1 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi ve bu 
geçici madde ile 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis kararma göre uygulanması sonucunda 1976 
Malî Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışların, 
Hazineye 'isnat kaydolunacağını bu ödenek ve yolluk farklarını almış bulunanlardan aldıkları farklarm 
1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren alacakları ödenek ve yolluklardan mahsup suretiyle bu mümkün olmadığı 
takdirde 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunacağını hükme bağlamıştır. 

3. — 3 ncü madde yürürlük tarihiyle ilgilidir. 
4. — 4 ncü madde yürütmeyle ilgilidir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet 19 . 2 . 1977 
Komisyonu 

Esas No. : 2/114 
Karar No. : 21 

Yükseli Brışkankğa 

Millet Meclisinin 15 Şubat 1977 tarihli 45 nci Bir'a;iminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 22 Ocak 
1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Şubat 
1977 tarihli ve 5591 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
19 Şubat 1977 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Teklifin 1 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının Anayasanın 
82 nci maddesinin kabul ettiği tavanın çok altında bir miktar olarak tesptini öngörmektedir. 

Tavanın altındaki bir düzenleme biçimi Anayasaya aykırı değildir. 
Partiler arası anlaşma ile düzenlenen bu madde, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
2. Teklifin 2 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında hüküm 

ihtiva etmektedir. 
Anayasanın 78 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan işler konusunda özel 

bir kanun konulmasını amir bulunmakladır. 
Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra bu konti;'a çeşitli çalışmalara başlanılmış ancak mevzuun girift 

karakteri nedeni ile kanunun konulması imkânı elde edilememiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları ile ilgili bir teklifin müzakeresi nedeni ile 

bu girift mevzuun halledilmesi gerek Anayasa gerek hukuk tekniği bakımından mümkün görülernemeiktedir. 
Kaldı ki, Millet Meclisinde kabul edilen hüküm, Ana} asa koyucusunun bu konudaki amacım aşan hususları 
ihtiva ettiği gibi Anayasaya mutlaka aykırılık teşkil eden esasları da içine almıştır. 

Bu nedenler ile ihtiyacı karşılayabilecek, Anayasanın esprisine uygun bir kanunun süratle çıkartılması için 
temennide bulunulması ve 2 nci maddenin teklif metninden çıkartılması kararlaştırılmıştır. 

3. Yürürlükteki 1905 sayılı Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin Devlet Me
murları Yasası ile gösterilen en yüksek gösterge ile bu ya-saya dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği ya
pılan ödemeler ve diğer yasalarla aylıklara eklenen ödemelerin' tutarından oluşmasını emretmektedir. Devlet 
Memurları Kanununun dışında diğer kanunlarla bir ödere kabul edildiği takdirde bunun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin ödeneklerinin miktarının hesaplan lasında nazara alınmasının gerektiği açıktır. 

Cumhuriyet Senr.tcsu {S. Sayısı : 669) 



Nitekim, 1S71 sayılı diğer bir Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin miktarının 
tespiti bu kanunun öngördüğü esaslara uygun olarak yapılmış ve kazanılmış haklarda topluca ödenmiş ye 
ödenekler buna göre ayarlanmıştır. 

Son defa çıkan 1991 sayılı diğer bir Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinin mik
tarının tespitinde esas Olacak tutarın bu kanun esaslarında hesaplanması zorunlu hale gelmiştir. Kanunun 
bahşettiği bu hakkın fazla olacağı düşüncesi ile de görüşmelere konu olan işbu kanun teklifi getirilmiştir. 

Fakat yürürlükteki 1905 ve 1991 sayılı kanunlar ile kazanılan hakların Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri için bir hakkı müktesep haline geldiği açıktır. 

Müktesep bir hakkın da hak sahibinin rızası olmadan bir kanun ile elinden alınması Anayasanın 2, 11 ve 
36 ncı maddelerine muhalif görülmüş ve bu yolun ilerideki tatbikat için çok kötü bir örnek teşkil edeceği 
görüşü- üstün gelmiş ve ödemenin önlenebilmesi için hak sahiplerinin yazılı muvafakati şartının aranması 
ve bu feragatten dolayı da vergi alınmaması esası kabul edilerek madds, buna göre tanzim edilmiştir. 

İşbu raporumuz, gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Pvefet Rendeci 
Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğîu 
Oylamada bulunmadı. 

Samsun 
Şaban D e mira ağ 

Tekirdağ 
Üçüncü maddeye karşıyım. 

Hayrı Mumcuoğlu 

Bu Kanunda Başkan ve 
Sözcü 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

Manisa 
Üçüncü maddeye karşıyım. 

Doğan Barutçu oğlu 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Oylamada bulunamadı 

Tokat 
Tasan teklifinin Komisyonda kabul 

edilen 3 neü maddesine karşıyım. Kar
şı oy yazım eklidir. 

Zihni Betil 

Kâtip 
İstanbul 

Ali Oğuz 
Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

İmzada bulunamadı. 

Niğde 

Ergim Özkan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tunceli 
3 ncü maddeye karşıyım. 

Nalın Taşan 

KARŞI OY YAZISI 

1. Yürürlükteki Anayasamn 82 nci maddesi; T. B. M. M. üyaerins ödenek ve yolluk Verilmesini öngörmüş, 
ödeneğin aylık tutarının en yüksek devlet memurunun aCrnakta olduğa miktarı ve yolluğun da odene-
ğ'n yarısını aşamayacağını ilke olarak saptadıktan sonra konunun yasa ile düzenlenmelini emretmiştir. 

Konu ile (ilgili olarak yürürlükte bulunan yaısa, 22 . 1 . î962 ıtaıih ve 1 saytlı Yabamın 1 nci mad
desini değiştiren 5 Haziran 1975 tarih ve 1905 sayilı Yasadır. 

Bu Yasaya göre Anayasanın 82 nci maddesindeki ödenek miktarı, (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile gösterilen en yüksek gösterge ile bu kanuna dayanılarak ç;kanian 'kararnameler gereği yapılan ödcnekler 
ve diğer kanunlarla aylıklara eklenen ödemelerin tutarıdır.) 

T. B. M. M. üyelerinin ödenek yoluklarını taıh'iki:uk ettirme ve ödetme yetkisi, 1050 sayılı Muhasc6e-i 
Umumiye Kanununa göre Amiri ita olan C. Senatosu ve Millet MeciOai •Başkanlarına aittir. 
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Başkanlar; ödenek ve yoHuikîain, 1905 ayılı Yasadaki (diğer kanunlarla ayaklara eklenen ödcır-d-er tu

tarı) hükmüne dayanarak 2556 sayılı Hâkimler Kanununu değiştiren 1871 sayılı Yasaya göre yeniden ta
hakkuk 'ettirmiş ve ödeümiişlerdlr. 

Bu uygulamadan sonra, 926 'sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununu değiştiren 1923 sayılı 
Yasa 'kabul olunmuştur. Başkanlar, bu Yasa nedeniyle yeni bir uygulamaya geçmcmiişieıfdir. 

Daha sonra da, 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununu değiştiren 1991 sayılı Yasa 'kabul edilmiştir. Baş-
İkanlar, ıbu yasa nedeniyle de uygulama yapmamışlardır. 

Bu hal, konunun tartışılmasına neden olmuş ve tartışma sürüp giderken, C. Senatosu ve Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceteane Kornisycnlain; görevleri gereği olarak 'konuyu incelcmiiş, ödenelk ve yollüiklaırın 1905 
sayılı Yasadaki (diğer ıkanunilarîa ayliiklara eklenen ödemeler tutarı) hükmüne uyulması ve 1991 sayılı Yasa
nın öngördüğü ödemelerden tümünün değil sadece 'bir ksamının verilmesi ve suretiyle tahalkkulk ettirilmesi 
va ödleninıesiii igesrelktiği igörüş ve kanasına varmış ve bu yolda ^düzenledikleri raporları C. Senatosu Millet Mec
lisi başkanfeiklarma sunmuşlardır. 

Millet Meclisi Başkanı; bu raporu 6 . 1 . 1977 tarihinde Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine ve 
oyuna sunmuş ve Genel Kurulda benimsemiştir. 

Bu işlem kamu oyunda ve basınida geriliş ölçüde tepki doğurmuştur. Ayrıca, T. B. M. M. de üyeleri 
(bulunan siyasal partilerden birisi de alınan kararın iptali için Anayasa Mahkemesine dava 'açmıştır. Dava. he
nüz bir sonuca bağlanmamıştır. 

'•Bu sırada, T. B. M. M. ide üyeleri bulunan Siyasal Partilerimizden 5 ide; ibirer temsilci seçerek Millet 
Meclisi Başkanın'ın 'başkanlığında çalışmak ve 1905 sayılı Yasanın değiştirilmesi için bir önerge hazır
lamak üzere 'bir ıkoımıisyon ıkurmuş ve bu Siyasal Partilerin Genel Başkanları; ayrıca, ödenek ve yollukların 
Millet Meclisince 6 . 1 . 1977 tarihinde alınan kararla ıbelirlenen miktar üzerinde değil, o tarihten önceye 
ait uygulamadaki miktar üzerinden tahakkuk ettirilip ödenmesini ı ve Millet Meclisince 6 . 1 . 1977 tarihin
de 1905 sayılı Yasaya göre alınan ikamda 1976 malî yılı İçin tahakkuk ettiüiiecek artışların partilerine mensup 
T. B. M. M. üyeleri tarafından alınmamasını kararlaştırdüklarını kamu oyuna açılkl'aimışîardır. 

Komisyonu oluşturan 5 siyasal parti temsilcisi de; bu iikeye uygun olarak hazırladıkları yasa teklifini, 
üyesi bulundukları Siyasal Partilerin muvafaicatlainnı aldıktan sonra, imzalayarak Millet Meclisi Başkanlı
ğıma sunmuştur. 

Komisyonun bu yasa teklifi], Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında önerilen ve kabul 
edilerek tdklifte ikinci madde biçiminde yer alan metinle birlikte 15 . 2 . 1977 tarihinde Millet Meclisi Ge
nel Kurulsunun açık oyuna sunulmuş ve oylamaya 'katılan 264 üyeden 257'sinİn olumlu oyu ile kabul olun
muştur. 

2. iBizler; C. Senatosu Anayasa ve Adadet Komisyonu tarafından, yasa teklifinin 3 ncü maddesinde 
geçici madde olarak yer alan ve Millet Meclisince 6 . 1 . 1977 tarihinde İ9G5 sayılı Yasaya göre alınan 
kararla 1976 malî yıli için tahakkuk ettirilecek artışların hazineye iıat kaydedilmesinin, T. B. M. M. üye
lerinin yazı 3e hazineye bağışta bulunabilmeleri biçiminde değiştirilmesine karşıyız. Nedenlerine gelince: 

I. — Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporunun Millet Meclisi Genel Kurulunun sa
dece bilgisine sunulması, ayrıca oyuna sunulmaması gerekir idi. Zira, M-Mıst Meclisinin, 1906 sayılı yasanın 
uygulama biçimi hakkında ikarar alması, yasanın yoru ımu sayılır. Oysa, Anayasa yasa yorumunu yasaklamış
tır. 

II. — Mifet Meclisince 'alınan bu karar, yasa değişikliği niteliğinde de sayılamaz. Çünkü, - yasaların na
sıl yapılacağı ve nasıl değiştirileceği Anayasanın 91 nci ve sonraıki maddelerinde açıkça gösterilmiştir. 

III. - Kaldı ki, Millet Meclisi Genel Kurulunca 6 . 1 . 1977 tarihinde benimsenilen Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu, ödenek ve yollukları, 1991 sayılı Yasanın ödenmesini öngördüğü paraların hepsini değil, 
bir kısmını gözönüne alarak hesaplamıştır. Hesaplanan ve basına da yansıyan miktar, 1991 sayılı Yasanın 
öngördüğü ödemeler toplamının çok altındadır. Bu durum karşısında, Millet Meclisince 6 . 1 . 1 9 7 7 tarihinde 
alınan kararla kabul edildiği söylenen ödenek ve yoll ık miktarını belli olmuş, sabit ve hukuken geçerli bir 
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miktar olarak kabul etme olanağı yoktur. Zira, T. B. M. M. üyelerinin, Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu tarafından düzenlenen raporda 1991 sayılı Yasanın ödenmesini öngördüğü paraların hepsinin de
ğil, sadece bir kısmının hesaplandığını ve hesaplanmayan kısmının da ödenmesi gerektiğini ileri sürmeleri müm
kündür. 

IV. - C. Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu tarafından aynı konuda düzenlenen ve Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporunda açıklanan görüş ve kanıya varıldığını ifade eden rapor C. Sena
tosu Genel Kurulunun bilgisine de sunulmamıştır. 

V. - T. B. M. M. üyelerinin ödenek ve yolluklarını tahakkuk ettirme ve ödetme yetkisinin 1050 sayılı Mu-
hasebe-i Umumiye Kanununa göre amir-i ita olan C. Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarına ait olduğu 
yukarıda arz edilmiş idi. 1905 sayılı Yasayı, yasa koyucusunun amacına göre anlama ve uygulama yetkisi de 
Başkanlarındır. Başkanların bu konuya ait tasarruflarının (idarî tasarruf) olduklarında kuşku yoktur. Başkan
lar; 1905 sayılı Yasada (diğer kanunlarla aylıklara eklenen ödemeler tutarı) biçiminde yer alan hükmü, Î923 ve 
1991 sayılı yasalar nedeniyle uygulamamalardır. Anayasaya ve yasalara aykırı idarî tasarruflar için Anayasa, 
yargı yolunu açık tuttuğu halde, Başkanların bu idarî tasarrufları aleyhinde T. B. M. M. üyelerinden hiçbiri bu 
yola başvurmamıştır. 

VI. - Bir ihtimal olarak, 1905 sayılı Yasada (diğer kanunlarla aylıklara eklenen ödemeler tutan) hükmü
nün 1923 ve 1991 sayılı yasalar nedeniyle de uygulanması için yasa değişikliğinin zorunlu görülmesi düşünül
düğü takdirde, 'bu yola gitmek gerekir idi. Bu yola da gidilmemiştir. 

Yukarıda 1 nci maddede verilen bilgilerden ve 2 nci maddede yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır 
ki, Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu tarafından düzenlenen raporun Millet Meclisince 6.1. 1977 
tarihinde benimsenilmiş olması, T. B. M. M. üyeleri için miktarı belli ve hukuken geçerli bir kazanılmış hak 
doğuramamıştır. 

3. Burada, C, Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabulünden doğan bir çelişkiye ve siyasal 
partiler rejimi de diyebileceğimiz özgürlükçü, demokratik parlamenter rejimimizi ilgilendiren bir noktaya kısaca 
değinmekte de yarar görüyoruz : 

I. - 1905 sayılı Yasanın uygulama biçimi hakkında Millet Meclisince 6 . 1 . 1977 tarihinde alınan karar 
üzerine doğan durum karşısında, bir yandan ödenek ve yollukların bu kararla belirlenen miktar üzerinden 
değil, 6 . 1 . 1977 tarihinden önceye ait uygulamadaki miktar üzerinden tahakkuk ettirilip ödenmesini öngö
ren yasa teklifinin 1 nci maddesinin komisyonca aynen kabul edilmesi, öte yandan sözü edilen kararla 1976 
malî yılı için tahakkuk ettirilecek artışların T. B. M. M. üyeleri tarafından alınabilmesi veya yazılı istekleriyle 
Hazineye bağışlanabilmesi imkânlarının eşit tutulması, 1905 sayılı Yasada yapılan değişiklikle güdülen amaç 
bakımından önemli bir çelişki ifade etmektedir. Bu hal, T. B. M. M.'nin saygınlığına gölge düşürülebilir. 

II. - T. B. M. M.'de üyeleri bulunan 5 siyasal partinin genel başkanları; Millet Meclisince 6 . 1 . 1977 tari
hinde alınan kararla 1976 malî yılı için tahakkuk ettirilecek artışların partilerine mensup T. B. M. M. üyeleri 
tarafından alınmamasını kararlaştırdıklarını açıklamaları karşısında, Komisyonca, yasa teklifinin 3 ncü madde
sinde geçici madde olarak yer alan hükümde yapdan değişiklik de, Anayasaya göre siyasal hayatın vazge
çilmez unsurları olan siyasal partilerin saygınlığına gölge düşürebilir. 1 9 . 2 . 1977 

C. S. Manisa Üyesi C. S. Tokat Üyesi 
Doğan Barutçuoğlu Zihni Beîil 

C. S. Tekirdağ Üyesi C. S. Tunceli Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu Naim Taşan 
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Biiîçe ve İ^an Komîsryöhu Röpöıfu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/114 22 . 2 . 1977 
Karar No. : 47 

Yük&ek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 Şubat 1977 tarihli 45 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 22 Ocak 
1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Şu
bat 1977 tarihli ve 5591 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumu
zun 21 Şubat 1977 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarına dair 1 sayılı Kanunun 1905 
sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin yeniden düzenlenmesini ve : 

a) Ödenek ve yolluk miktarının hesaplanmasında, Devlet Memurları Kanununda belirlenen en yüksek 
devlet memurunun ek gösterge ile birlikte aldığı aylık ile bu aylığa c/c 50'si nispöttnddki fri'Jktann eklen
mesi ile oluşan tutarın esas alınmasını, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri lehine Anayasanın 82 nci maddesi gereğince ve Anayasanın 
117 nci maddesi uyarınca ve 1905 ve 1991 sayılı kanunlar ile 1 Haziran 1976 tarihinden geçerli olmak 
üzere kazanılmış bulunan hakların Hazineye intikal ettirilebilmesi için gerekli hukukî imkânın sağlanmasını, 

Öngörmektedir. 
Teklif, Anayasanın 82 nci maddesi gereğince ve Anayasanın 117 nci maddesi uyarınca ve 1905 ve 1-991 

sayılı kanunlar ile 1 Haziran 1976 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
lehine kazanılmış haklar ile ilgili olarak sürdürülen tartışmalara ve istismara son verilebilmek amacı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde grupu bulunan siyasî partilerin temsilcileri tarafından hazırlanmıştır. 

Teklif, Komisyonumuzca, sürdürülen tartışmalara ve her şekildeki istismara son verebilecek hüviyeti 
gözetilmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüce mevkii her şeyin üzerinde kabul edilmek sureti ile 
benimsenmiştir. 

II -• Miilat Mteclisli metniinin değarkmıdiriilmesi : 
Madde 1. — Kamıiısıyoouırnuz, ödenıdk ve yolluk, rrröfctıapımım hesaplanimasınlda iorîtaya. çıkan görüş fıarîc-

(Mıikiaranı, tartışmaları ve istöısman gözetmiş ve bu görüş fanklıMdarmı, tartışmaları ve istismarı giîdefici 
ıhüviiyette büliumıan ve hesapüiarniada baz olarak Ikıalbul ettiği mikifcar iMbarı ile Anıayıasıanım öngörmüş clldıuğu 
ffculfcaraı ancak yanış jmın, esas laforimiası 'hükmümü ihıüiva öden 1 nci -maddeyi, Tüttkiye Büyük M'ilieit Meclisi 
üyelerimin ibu îkomuidaiki fieidalkânhklıarının camlı büır dte'ili kabul etmek sureti ile Millet Meclisi metnini be-
nıiımlsielm'̂ ş 'Ve mıaidldeıyi ayman klaibul lettmiişHür. 

Gerçekten, iteikMf ikamunfoştığında -9- ıkıait sayısı esaslarımda ödaneik mBcıbarı bürüt 16 200, iıira 'olacaktır 
'kil, Aniayasianım 117 moi (maddesinde tamımı yapılan m emurfıarldan Anayasamın 82 nci miaddeısiimde sözü edi
len - en yüksaık dsykıt (memurunun - yine - 9 - kat sayısı esaislarında taıylılk miktarı, !bürüıt 26 640 unadır. 
Bu rnûk'tar !da filem •Ödetrürroelkiteidiir. 

Maldda 2. — Mlaidde (a), (ib) ve (e) işaretli hüküm lari ihtiva ©dair biçfimde v'e biır önerge ile Mlilfet Mec
lisi Ganıal Kuıaıiluınidia ttlklf e dklenımlişıt'ir. 

(a) işiaratUli hüküm, Anayasanın 82 ndi maddesi uyarımca ve 'bu madde ıhüfcmü ile sınırlı olanak geır-
çdkteiŞtiriilm'esd lioap ©den bir Ikanunilıaşıtırimia işttemiiöde, Anayasanın 78 mel miaddiasümde sözü eid'Jlem ve özel 
'b'iır Ikanuın ila diüzenıliemıaye talbi 'tutulması istenilen husuıs'ıafin, görüşülmekte d a n ve 'beüritiilldiği üzene Ana
yasamın 82 mcli mıaddasli lile sınırlı tek'Ef mietaimde yar ialîmaaı* Anayasanın 82 nci madldasi (ie 78 ndi ımıad-
ıdasimıdle önigöridüğü amaç aile (bağdaştırıiarnıamış ve hat tâ mavcut düzenletme şjelkM itibarı (ie uty^ulîlaırnaSda ayrı-
calılkUaria m'eiden ıteşklil eidaceği ve Anayasanın 12 nci rnıaddasliınde ifıaıdasiimii buiîıan - teanıuıriar önümde eşit
lik - ülkesine aykırı sonuçlar doğuracağı görüşleri İte Komisyonumuzca bianimsemmıemiıştir. 

BefJiftaıeklts ve tespit ©Smıdkte zaruret varıdır ki, Anayasa, Türkiye BüyLilk MiHlelt Meclisi üyeliğini belli 
bir öğ;:er£ım şartıma ve masîlake bağlamamış, Türlkiya Büyük Millet Meclisi üyeliğimi gelir getirici bir mü-
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es&ese kaıbuil etmemiş ve üydıane yapiıacak paraisaU ödemeler hakkınıda da öze lMe - ödariek - ıtaibirM 
kulanmış ve doğrudan 'doğruya üyelik sıfatı tile birlikte mütalaa etmıişüiir, 

(b) İşaretli hüküm, mevcut metni itibarı ile Anayasanın 80 nci maddesindeki usul ve esaslar yönünden 
Anayasaya uygun olmayan düzenleme getirmektedir. Hükmün mevcut metni, Anayasanın 80 nci maddesin
de ancak ilgili Yasama meclisinin kaldırılabileceği emredilen üyelik sıfatı hakkında - kanunla düşürme - esa
sını getiren bir hukukî yapıda görülmüş ve bu nedenle Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

(c) İşaretli hüküm, Anayasanın 48 nci maddesi ve ilgili sosyal güvenlik kurumu kanunları uyarınca de
ğerlendirilmiş ve ilgili kanunlar gereğince bütün yükümlülükleri yerine getirilmek sureti ile kazanılan ve özel
likle devletin teminatı altında bulunan sosyal güvenlik haklarına bu yolda kayıtlama getirmenin Anayasaya 
uygun olmayacağı ve metnin mevcut şeklinin uygulamada ortaya koyacağı ayrıcalıklar ile Anayasanın 12 nci 
maddesinde ifadesini bulan - kanunlar önünde eşitlik - ilkesine aykırı sonuçlar doğuracağı görüşleri ile Ko
misyonumuzca benimsenmemiştir. 

-Komisyonumuz, teklife, Millet Meclisi Genel Kurulunda bir önerge ile eklenen 2 nci madde hakkında 
Anayasa yönünden yaptığı bu eleştirilerin yanı sıra mezkûr maddenin, kapsamı itibarı ile belli bir amaç ve 
belli bir düzenleme ile sınırlı bir teklifin metnine eklenmesinin - hukuk tekniği - yönünden de uygun olmadı
ğı görüşünde- birleşmiştir. 

Madde, arz edilen gerekçeler ile metinden çıkartılmıştır. 
Madde 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca 2 nci madde olarak ve Anayasa

nın 82 nci maddesi gereğince ve Anayasanın 117 nci maddesi uyarınca ve 1905 ve 1991 sayılı kanunlar ile 
1 Haziran 1976 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri lehine kazanılmış hak
ların, üyelerin mamelekine dahil olmuş ve kazanılmış hak hüviyetini iktisap etmiş hukukî niteliğine rağmen 
sırf sürdürülen istismara bir son verebilmek amacı ile ve bu tutarın Hazineye irat kaydedilmesi yolundaki 
siyasî takdir nedeni ile aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 4 ncü ve 5 nci maddeleri, 3 ncü ve 4 ncü maddeler olarak Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

112 - Teklifin düzenleme amacının zaman ile kayıtlı olduğu keyfiyetini gözeten Komisyonumuz, Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Selâhaddin Babüroğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Kâtip 
Balıkesir 
Ra'f Eriş 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Fethi Çelikbaş 

Aydın 
Halil Goral 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Geçici maddenin (artışların Hazineye 
irat kaydedileceği) hükmüne aynen 
katılıyorum. Ancak aynı maddenin 
ikinci fıkrasındaki şekle taalluk eden 
hüküm üzerinde söz hakkımı mahfuz 

tutuyorum. 
Z ey yat Bay kara 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Gümüşhane 
Kazanılmış hakların bir kanun zoru 
ile değil, serbest irade ile Hazineye 

intikali görüşündeyim. 
Ö. Naci Bozkurt 

K abraman m araş 
A dnan Karaküçiik 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı. 

Kütahya 
Akımı Öznntmcıı 

Tabiî Üye 
Hav dar Tnnçkcmat 

Trabzon 
Hasan Güven 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ AHMET DURAKOĞLU 
C. SENATOSU ANKARA ÜYESİ YİĞİT KÖKER. 
URFA MİLLETVEKİLİ ABDÜLKADİR ÖNCEL, 
KONYA MİLLETVEKİLİ ÖZER ÖLÇMEN, VAN 
MİLLETVEKİLİ SALİH YILDIZ'IN TEKLİFİ 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Saydı Kanunun, 5.6. 1975 
Tarik ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 Sayılı Ka
nunla değişik 1 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenekleri; 

a — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, 
ve onu değiştiren kanunlarla belirlenen en yüksek 
Devlet memurunun, ek gösterge ile birlikte aldığı 
aylık tutar, 

b — (a) bendine göre bulunacak aylık tutarının 
% 50'sini aşmamak üzere 657 Sayılı Kanunla ve 
ona dayanılarak çıkarılan kararnamelerle en yüksek 
devlet memuruna yapılan diğer ödemeler, toplamına 
eşittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluk
ları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin ya
rısına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedile
mez. 

MADDE 2. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 Sayılı 
Kanunla değişik 1 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6. 1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5.6.1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşa-
ğidaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ödenekleri; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve 
onu değiştiren kanunlarla belirlenen en yüksek Dev
let memurunun, ek gösterge ile birlikte aldığı aylık 
tutar, 

b) (a) bendine göre bulunacak aylık tutarının % 
50'sini aşmamak üzere 657 sayılı Kanunla ve ona da
yanılarak çıkarılan kararnamelerle en yüksek Devlet 
memuruna yapılan diğer ödemeler, 

Toplamına eşittir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yollukları, 

yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin yarısına 
eşittir. Bu yolluklar hiç bir suretle haczedilemez. 

MADDE 2. — a) T. B. M. M. Üyeleri, Meclisle
rin çalışmaları ve ödevleri dışında gelir sağlayıcı hiç 
bir iş yapamazlar, yazıhane, muayenehane, ticaretha
ne ve benzeri işyerleri açamazlar ve bunlardan hiç 
bir şekilde gelir sağlayamazlar, özel gayret ve çaba 
ile gelir sağlayıcı girişimlerde ve ortaklıklarda bu
lunamazlar. Acentelik, mümessillik ve benzeri girişim
lerde bulunamazlar. 

b) (a) fıkrası kapsamı içerisinde faaliyet yaptı
ğı tespit edilen T. B. M. M. üyelerinin üyelik sıfat
ları düşer. 

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 
herhangi bir şekilde emeklilik aylığı almakta iken 
T. B. M. M. üyesi olanlar, T. B. M. M. üyelikleri 
devam ettiği sürece emeklilik aylığını alamazlar. 

MADDE 3. — 5.6.1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

(S. Sayısı : 669) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 sayılı Kanunun 5.6.1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Madde-
desinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 Geçici Mad

de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6.1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı 
Kanunla değişik 1 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi, 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 669) 



Teklif 

GEÇİCİ MADDE — 1905 Sayılı Kanunun 6 Ocak 
1977 tarihli Meclis kararma göre uygulanması so
nucunda 1976 Malî Yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana 
gelen artışlar Hazineye irat kaydedilir. 

Söz konusu ödenek ve yolluk farklarını almış 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
almış oldukları farklar, 1 . 3 . 1977 tarihinden iti
baren alacakları ödenek ve yolluklarmdan mahsup 
edilerek Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri 
alınamayan meblâğlar 6183 Sayılı Amme Alacakla
rının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 
1 . 3 . 1977 tarihinde, geçici maddesi yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. Bu Kanunu, Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanları yürütür, 
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j Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 
j 1977 tarihli Meclis kararına göre uygulanması so

nucunda 1976 Malî Yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana 
gelen artışlar Hazineye irat kaydedilir. 

Söz konusu ödenek ve yolluk farklarını almış bu-
j lunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış 

oldukları farklar, 1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren ala-
ı cakları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek Ha

zineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınamayan 
meblâğlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarsmn Tahsili 
Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

i MADDE 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1977 
l tarihinde, geçici maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe 
I g^er. 

i MADDE 5. — Bu Kanunu, Cumhuriyet Senatosu 
! ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 669) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇtCl MADDE. — 1905 sayıh Kanunun 6 Ocak 
1977 tarihli Millet Meclisi kararına göre uygulan
ması sonucunda 1976 malî yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödenek ye yolluklarında 
meydana gelen artışların Hazineye irad olarak kay
dedilmesi, hak sahibinin yazılı talebine bağlıdır. 
Hazine lehine yapılan feragat halinde vergilendir
me işîemi uygulanmaz. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi, 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi, 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi, 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi, 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»e^es*— 
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