
CİLT : 22 TOPLANTI: 14 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

63 ncü Birleşim 

10.6.1975 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 

Sayfa 
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IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula su
nuşları 312 

1. — Hatay Üyesi Kemal Kılıçoğlu'nun, is
kenderun Üçüncü Demir - Çelik tesislerinde ça
lışmakta olan işçilerin işten çıkarılmaları konu
sunda gündem dışı demeci. 312:313 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, memur 
nakilleri konusunda gündem dışı demeci. 313:315 

3. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un, 
Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Karabiga bu
cağında vukubulan sel felâketi konusunda gün
dem dışı demeci. 315:316 

4. — Çanakkale Üyesi îmadettin Elmas'ın, 
Çanakkale iline bağlı Biga ve Gelibolu ilçeleriy
le Karabiga bucağında vukubulan sel felâketi 
konusunda gündem dışı demeci. 316 

5. — îmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un, 
Çanakkale üyeleri tsmail Kutluk ve îmadettin 
Elmas'ın, Çanakkale iline bağlı Biga ve Gelibo-

Sayfa 
lu ilçeleriyle, Karabiga bucağında vukubulan 
sel felâketi konusundaki gündem dışı demeçle
rine cevabı. 316:317 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelik-
baş'ın, 5 - 6 Haziran 1975 günlerinde TRT İda
resinde geçen olaylar konusunda gündem dışı 
demeci. 317:320 

7. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, pan
car müstahsilinin içinde bulunduğu sıkıntılı du
rum konusunda gündem dışı demeci. 

8. — Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'nun, 
Sakarya'da TÖB - DER mensubu bir elemanın 
öldürülmesi konusunda gündem dışı demeci. 

V. — Görüşülen işler 
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1. — Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/212; C. Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 
481) 321:332,336:349 

2. — 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıb
rıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensupla-
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rınıh aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve 

birliğin başka giderleri hakkındaki Kanunun 1 

nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 

geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 

Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 

Sayfa 
1/199); C. Senatosu : 1/345) S. Sayısı : 491) 332: 

333,333:335,349:350 
3. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile 

bu kanuna bağlı <A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/293, 
C. Senatosu : 1/353) (S. Sayısı : 495) 333,334: 

336,351:352 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, hafta içinde ya
ğan dolu sebebiyle afete maruz kalan köylerin duru
mu ve Tarım Sigortası Kanunu teklifinin biran ev
vel kanunlaşmasına dair gündem dışı bir demeçte 
bulundu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu Başkanlığının, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten'in Gruplarına 
katıldığına; 

içişleri Komisyonu Başkanlığının, komisyonla
rının görev bölümüne; 

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyon Başkanlığına Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın seçildiğine dair tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 
dört arkadaşının Hükümetin yargı organlarının ka-
rarlarıyle ilgili tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi okundu ve gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

Cumhurbaşkanının İran'a yapacakları resmî ziya
rete Kastamonu Üyesi Mehmet Çamlıca'nın katılma
sı hakkında Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Sayın üyelerden bazılarının Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin ve, 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan Niğ
de Üyesi Hüseyin Avni Göktürk'e ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
(S. Sayısı : 486); 

6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanuna Ek Ka
nun (S. Sayısı : 487); 

5247 Sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Hakkında Kanuna Ek Kanun (S. Sayısı : 488); 

24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve Ti
cari İlimler Akademisi Kadro Kanununa Ek Kanun 
(S. Sayısı : 489) tasarılarının Gelen Kâğıtlardan Gün
deme alınıp diğer işlere takdimen görüşülmeleri onay
lanarak, maddeleri kabul olundu ve tümleri açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarıların kabul 
olunduğu bildirildi. 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın Değişik 
1 nci Maddesinin Değiştirilmesine Ait Yasa teklifi
nin (S. Sayısı : 490) Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
maddeleri ve tümü kabul olundu, teklifin kanunlaş
tığı bildirildi. 

Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affına 
Dair Kanun teklifinin (S. Sayısı : 481) diğer işlere 
takdimen görüşülmesi onaylandı, tümü üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

10 . 6 . 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17,25'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet Ünaldı Hüsamettin Çelebi 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

310 — 
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SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-

di Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik İşletmelerinin 
Malatya İlinde kurulması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına gönderilmişti.r (7/363) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Ankara - Keskin - Kırşehir - Kayseri asfalt 
yoluna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/364) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege'nin, Atatürk Orman Çiftliğine dair 
yazılı soru önergesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/365) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege'nin, Atatürk Orman Çiftliğine dair 
yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/366) 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba

zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. 
Meclisi : 1/253; C. Senatosu : 1/352) (Sosyal İşler 
ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 3'er 
gün.) 

Raporlar 
2. — 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gön

derilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve 
ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka gi
derleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/199; C. Senatosu : 1/345) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 6 . 1975) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İn
şası ve Baraj Gölünün Teşekkülü konusunda İşbirli
ğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonla
rı raporları. (M. Meclisi : 1/6; C. Senatosu : 1/346) 
(S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1975) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergi
lendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların 
Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi 1/64; C. Se
natosu 1/347) (S. Sayısı : 493) . (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975) 

5. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/101; C. Se
natosu : 2/88) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975) 

GELEN KÂĞITLAR'A EK 

Rapor 
1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu 

kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/293, C. Senatosu : 1/353) 
(S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1975) 

*a«>SPB» 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saaii : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekîii Necip Mirkelâmoğiu 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cnmfaurbar^iimınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 63 ncü Birleşim için yoklama yapıla- ] Sayın, üyeler; 
çaktır. 

(Yoklama yapıldı} 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 63 ncü Birle

şimi açıyorum. 

Gündem dışı söz istemleri vardır. Çok kısa ol
mak kaydıyîe ve söz alma amacı sınırları içinde kal

mak istirhamıyle sayın üyelere söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Hatay Üyesi Kemal Kınçoğlunun, İskende- \ yayınlanan her türlü mevkutelerden gazete, kitap ve 
run Üçüncü Demir - Çelik tesislerinde çalışmakta olan S dergileri okumak her şahsın en doğal hakkıdır. 
isçilerin işten çıkarılmaları konusunda gündem dışı \ ,T , , ., . , . , 

i Vatandaşlara iKtıdar yanında yer alacaksın ve sa-
| dece iktidar taraflısı yayınları okuyacaksın, muhale-

1975 gün- \ fet yanlısı yayınları okumayacaksın ve muhalefet 

demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, « 3 . 6 1 
lü Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul toplantısında, \ yanlısı da olmayacaksın gibi bir tutum ve davranışta 
İskenderun Üçüncü Demir - Çelik Fabrikaları mües- j bulunmak; Türkiye'de var olduğuna bütün 'kalbimi z-
scsesinde işçilerin işten çıkarılması hakkında gündem I le inandığımız özgürlükçü demokrasiye, parlamenter 
dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ede
rim.»' 

Buyurunuz Sayın Kılıçoğlu. 

KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Sayın Balkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Şimdi arza çalışacağım bir olayı sanırım sizler de 
günlük mevkutelerin haber sütunları arasında görmüş 
ve okumuşsunuzdur. Bundan 17 gün kadar önce İs
kenderun Üçüncü Demir - Çelik Fabrikaları mües
sesesinde çalışmakta bulunan işçilerin barındıklar; 
baraka, yatakhane ve müştemilâtında, MİT mensup
larıyla idarenin de iştiraki sayesinde geniş çapta ara
ma tarama yapılmış ve neticede ise, sadece Sayın Bü
lent Ecevit'in resimleri, günlük mevkuteden «Sol ya
yın» diye adlandırdıkları Yeni Ortam Gazetesi, bazı 
kitap, dergi ve broşürler toplatılmış ve bunları oku
yanlar görüldüğü takdirde de işlerine son verileceği 
ilgililerce beyan olunmuştur. 

Sayın senatörler; 
İlgililerin bu tarzdaki tutum ve davranışları doğ

rudan doğruya vicdanlara ve aynı zamanda kişilerin 
okuma ve söz hürriyetlerini takyit için yapılan bir 
baskıdır. Bu memîc'kette basın yasalarına istinaden 

rejime, sosyal hukuk devleti ilkelerine ve de temel 
hak ve hürriyetlere ters düşen b;r zihniyettir. 

Saygı değer senatörler; 
İskenderun Üçüncü Demir - Çelik Fabrikaları 

müessesesi iş yerinde vukuubulmuş haksızlık zinciri
nin diğer bir halkasına da değinmek istiyorum. 

Asgarî 1,5 ve âzami 3 yıldan beri aynı müessese
nin mekanik atelye kısmında çalışmakta olan ve 
isimleri mahfuz bulunan 5 işçi ve diğer ünitelerden 
de keza 20 kadar işçi ile 2 mühendis, sebep gösteril
meden ve savunma hakkı da verilmeden İş Kanunu
nun 17 nci maddesi hükmüne tabi tutularak hiç bir 
hak ve hukuk tanınmadan işlerine son verilerek, aç
lık ve sefalete terk edilmişlerdir. 

Ayrıca, bundan 1,5 ay kadar önce mezkûr mües
sesenin muhtelif ünitelerine imtihanla teknik işçi alı
nacağına dair idare tarafından yapılmış ilan sonunda, 
250 kadar işçi müracaat etmiş ve yazılı sınavları ya
pıldıktan sonra kazananlar bu kere sözlü müiâkata 
çağırılmış ve fakat ne garip tecellidir ki, bu mülakat
ta işçilere meslekleriyle ilgili sorular sorulması yeri
ne, gizli bir odada «(A) dan mısın yoksa (H) den mi
sin?» gibi. âdeta bir şifrenin çözümü sorulmuştur. 

— 312 
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«(A)danım» diyenler derhal işbaşı yaptırılmış, bu
na karşın «(H) denim» veya «Hiç birisinden değilim» 
diyenler ise işe alınmamıştır. Burada, (A) Adalet 
Partisi, (H) ise Cumhuriyet Halk Partisi rumuzu imiş. 
îşte size adaletten, faziletten ve eşitlikten bahseden 
bir iktidarın acıklı ve esefle karşılanacak bir tutumu 
ve tasarrufu... 

Bir ahlâk ve fazilet rejimi olan ve adına «Demok
rasi» denilen açık rejimlerde, hiç bir iktidarı, kendi 
parti sloganlarını vatandaşlara zorla kabul ettirdiği 
veya ettirmeye çalıştığı şimdiye dek görülmemiştir. 
O halde, bu çıkarcı küçük hesaplarla uğraşmak, uğ
runa baş verdiğimiz demokrasinin özüne indirilen bir 
darbeden başka ne olabilir?.. 

Sosyal hukuk devletinin görevlerinden biri ve 
en önde gelen başlıca hedefi, bir toplumda yaşayan 
bütün vatandaşların bugünlerini ve yarınlarını güven
ce altına almak, ekonomik, sosyal ve kültürel saha
larda ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamaktır. Sosyal 
hukuk devleti, çalışabilecek herkese, insan, vakar ve 
haysiyetine yaraşır bir yaşam ve olanak temin et
mek için gerekli her türlü tedbiri almakla ve ayrıca 
sosyal, güvenceyi sağlamakla da yükümlüdür. 

Muhterem senatörler; 

Türkiye'de tek partili siyasî hayata veda edeli 
25 yıl olmuştur. 25 yıldan beri «Çok partili hayat» 
dediğimiz demokrasiye geçilmiştir. Sırf siyasî mülâ
hazalarla bir bütün olan Yüce Milletimizi, en çok 
birleşmeye muhtaç olduğumuz bu nazik dönemde 
kamplara ayırmaya hakkımız yoktur. Hepimiz bu 
ülkenin evlâtlarıyız. Parolamız, «Birimiz hepimiz, 
hepimiz birimiz için» olmalıdır. 

Temennim odur ki, Devlet kapısında vatandaş
lara, teşıdıkları siyasî kanaat ve rozetlere göre değil 
ve fakat hak ve adalet ilkelerine uygun biçimde işlem 
yapılsın. Tarihten öğrendiğimize göre, hak ve ada
letin yüceliğine ve vatandaşlarının haklı ve acıklı 
sızlanmalarına kulak tıkayan iktidarlar, hiç bir za
man müstemir olmamış ve yıkılmış gitmiştir. 

Bugün, kendisinin ve aile efradının günlük maişe
tini sadece çalışmasıyle temin eden Türk işgücünün 
saygıdeğer üyeleri işçilerimizi, siyasî baskı altına 
almak hiç bir fayda temin etmez, işçilerimize, ya
bancı ülkeler/e çalışma imkânı verilmiş olduğu bir 
dönemde, biz, kendi memleketimizde ve hem de ka
mu sektöründe çalışan işçilerimizi sebepsiz işten 
çıkarmamız hazin bir manzaradır. 

| Say m senatörler; 
I Şurası katiyetle bilinmelidir ki, insanlık dışı bü-
I tün baskı ve çabalara rağmen, ilâhî nizam ve haki-
I kat dimdik devam edecekitir. 
I Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Doğru, 
I doğru!...» sesleri ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

I 2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, memur na-
I killeri konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk, memur na-
I killeriyle ilgili gündem dışı konuşma talebinde bu-
I lunmuşlardır. 
I Buyurunuz Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
j Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

I Anayasamızdaki önemli hükümlerden olan yasa-
I ma, yürütme ve yargı erki gibi temel hukuk kurai-
I lan, yönetim sorumlularını ve kişileri bağlayıcı içe-
I rik ve nitelikler taşmıaktadır. Bu hüküm ve kuraî-
I lara en çok uyması gerekenler de elbette ki, Türki-
I ye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle bu güce dayanı-
I larak kurulan hükümetlerdir. 

I Gerçek bu iken, Anayasa hüküm ve kurallarına 
I dayalı demokratik düzen ve yasalarına, bu düzenin 
I gereği olan hoş görülü, haklara saygılı olma geleneği 
I son günlerde keyfî bir partizanlık uğruna iyice bo-
I -mlmuş, Devlet personel sisteminde bir anarşi yara-
I tılmıştır, insafsızca ve sorumsuzca davranılarak, çok 
I iyi yetişmiş Devlet memurları sebepsiz yere ve par-
I tizanca görevlerinden alınarak, yasalar da bu işlem-
I lerle çiğnenmiştir. 
I Bu seçkin memurların yerlerine, yetersizlikleri ve 
I şaibelilikleri yanında, partizan davranışlarıyla bili-
I nen kişiler getirilerek belli kural ve yasalara ters 
I düşen bir amaca göre bir kadro oluşturulmak isten-
I mektedir. Atatürkçü Devlet memurları görevlerin-
I den alınıp, yerlerine Ortaçağ zihniyetini taşıyan ki

şiler yerleştirildikçe, Devlet daireleri birer birer mes-
I çit haline getirilmeye başlanmıştır. 
I Atatürk'ün üzerine titrediği ve en çok önem 
I verdiği lâik Cumhuriyet ve Devlet anlayışının çiğ-
1 nenmesinde sakınca görülmediği anlaşılmıştır. 
I Diğer bir kanat, cepheci Hükümet içinde Turan

cılık ve ırkçılık sloganlarıyla nasyonal sosyalizmi sa-
I vunmaya başlamıştır. Başka ülkelerdeki yüz milyo-
I nu aşkın Türk'ü esir kabul ederek, kurtarılmasını sa-
J vunmaya başlamış, bu kafadaki insanlar Devlet 
j memurluklarında önemli yerlere atanmaya başlan-
| mıştır. 
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Sanki, biz ülkemizdeki 40 milyonu aşkın vatan
daşımızı açlıktan, sefaletten kurtarmışız da, Rus-
ya'daki 60 milyonu veya filan yerdeki 10 milyonu 
kurtarmanın arkasında olan insanlarla Devlet daire
lerinde karşı karşıya kalıyoruz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Türk'e 
acımak ayıp mı, Hüseyin Bey?.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, efen
dim. 

Devam buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti olarak önce yurttaşlarımızın 
bu sorunlarını; yani içinde bulunduğu sorunları 
(Her halde ötekinden çok daha önce gelir) hallede
lim, o sonra düşünülecek iş; ama Atatürk bize «Bun
ları düşünmeyin» demiş. 

Atatürkçü memurların yerine, Atatürk'ün nefret 
ettiği imgeci düşüncenin arkasında olan bu kafa 
yapısına sahip kişileri önemli Devlet memurluğu gö
revine getirme yarışı başlamıştır. 

Cephe Hükümetinin diğer kanadı ise, sermaye 
çevreleriyle yakınlığı bilinen kimseleri önemli me
murluklara atamaya çalışmaktadır. Bu yarışta Mil
lî Selâmet Partisi önde, hemen onun yanı başında 
Milliyetçi Hareket Partisi gitmektedir. Yarışı onlar 
kazanmış durumdadır. 

Halktan, işçiden, dar gelirliden yana olan Ata
türkçü, devrimci memurlara görev vermekten kaçın
manın yaratacağı rejim buhranının sorumlusu olan
lar, bir gün gelip yakayı kurtaramayacakları gün 
yine sığınacakları yer bugün çiğnedikleri yasalar ola
caktır. 

Hele görevden sebepsiz yere alman memurların 
alınış nedenlerinin yasa ve hükümlere uymayışı, 
başarısızlığı ve politika anlayışlarının kanıtlanması 
gibi somut deliller yoksa, yasaları yapanların onla
ra uymayışlarının rejim bakımından zararlarını, ya
salar bakımından cezalarının ağırlığını tartışmak 
mümkün değildir. 

Bir Devlet memurunun atanmasında veya azlin
de yasalar her memurun uyması gerekeni, ceza ve 
takdir işini saptamıştır. Buna rağmen tarafsız ve iyi 
yetişmiş, görevinde başarılı birçok memuru keyfî 
ve yasa dışı bir davranışla görevinden alırsanız, bu
nu çirkin ve hasta bir siyasî düşünce sistemi içinde 
yaparsanız, bu işlem büyük bir memur kıyımı ola
rak halkın sağduyusunda yerini alırsa, (ki alıyor) iş
te o zaman bu halkın elinden yakanızı kurtaramaz
sınız. 

Devlet personel rejimi de yetersiz, acemi, partizan 
kafalı insanlarla karmakarışık bir duruma sokula
cağından, verimlilik derecesi düşecek, böyle hasta 
bir Devlet personel düzeni içinde çalışma da, başarı 
da elbetteki olamıyacaktır. Çünkü, iki aylık bir azın
lık Hükümetinin yaptığı memur kıyımı, hiçbir Hü
kümetin yaptığıyla kıyaslanamayacak kadar dehşet 
verici olmuştur. Devletin çok nadir yetiştirdiği üs
tün yetenekli memurlar hallaç pamuğu gibi atılmıştır. 

Bu kürsüde ağır eleştirilere konu olan Sayın 
Ecevit Hükümetinin yaptığı atamaları iki ay içinde 
yüz misli fazla olarak yapan bu oluşumun karşısın
da, o gün burada fikirlerini rahat rahat söyleyen ar
kadaşlarımı bu kıyım karşısında gerçek ve yasalara 
uygun bu konuşmayı, bu fikri savunmaya davet 
ediyorum. 

Hükümetin şube müdürlüklerine kadar süratle in
dirdiği değişiklikler, partizanca sürdürülen tutumlar; 
Devlet memurlarındaki tedirginliği, huzursuzluğu, 
Devlete güvensizliği son safhasına ulaştırmış ve bir 
şaşkınlık yaratmıştır. 

Antidemokratik bir görüşle Cephe Hükümetince 
değiştirilen ve Meclislerden de oy çoğunluğuyle ge
çirilen 12 Sayılı Yasa Gücündeki Kararname tam bir 
memur kıyımı yapacak duruma getirilmiştir. Bu Ka
rarnamenin 68 nci maddesinde, Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarı döneminde birinci ve ikinci derecelere bir 
memur atanabilmesi için 10 yıl hizmet görmesi ge
rekiyordu; yasa böyle çıktı. Üçüncü, dördüncü de
recelere atanması için de en az 7 yıl başarılı Devlet 
memurluğu yapması zorunlu kılınmıştır. Bu Karar
nameye rağmen, Resmî Gazetede yayınlanması gecik
tirilerek yürürlükteki bir Kararnameye göre o kısa 
süre içerisinde birinci ve ikinci derecelere 6-8 yıllık 
hizmeti olan, başarısı olmayan, tahkikatı olan, hatta 
idarî hizmette çalışmaması gerekir diye sicilli olan 
insanlar genel müdürlüklere getirilmiştir. Bunlardan 
birkaç tanesini şurada saysam; bilhassa ilköğretimde, 
ortaöğretimde getirilenleri saysam, insan meslektaşı 
olarak üzülüyor. Meselâ İlköğretim Genel Müdürlü
ğüne getirilen arkadaşımız 8 yılını doldurmamış bile; 
birinci dereceye gelmesi için 10 yıllık olması gerekir 
ki, 6 yıllık öğretmen getirilmiş konmuş; arkasında bir 
sürü tahkikat var, bir sürü meselesi var... 

Görevlerinden hiçbir somut delil gösterilmeden 
alman başarılı devlet memurları, yasaları tahrif eden 
Cepheci Demirel iktidarının haksız işlemlerine göre 
mahkemelere baş vuruyor ve yürütmeyi durdurma ka
rarı alıyorlar. Hükümet bu kararlara uymamakta, ya-
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saları ve Devletin yaşamında temel olan hukuku tek
rar çiğnemekte sakınca görmüyor. Böyle bir Hükü
metin demokratik esaslara, yasalara, Anayasaya, Ana
yasa kurumlarına uyduğu savunulabilir mi? Buna uy
mayan bir Hükümetin memlekete anarşiyi kendi eliy
le getirmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmaz mı? 

Demokratik bir devletin temellerini teşkil eden 
yasalar yürütme gücünü elinde bulunduran siyasî ik
tidarlarca bugünkü gibi çiğnenirse, hukukun üstünlü
ğü partizanlığın baskısı altında bırakılırsa; demokra
siye inancı olmayan çevrelerin bu konudaki güvencini 
daha çok artırmaz mı? 

Hükümetin bilhassa bu konuda daha çok dikkatli 
olarak yasaların uygulanmasında önde gitmesi ve mu
halefet partilerine, basına, tüm kurumlara öncü olması 
gerekir. Oysa ki, basını takip ediniz, çok acı, toplu
mu çok etkileyici yazılarla karşı karşıyayız. Bunların 
rejim için ne kadar zararlı olduğunu hepiniz takdir 
edersiniz. 

Anarşi; hukuka, yasalara karşı olunduğu zaman
larda doğar. Böylece Hükümet anarşinin sebebi olu
yor. Anayasanın 132 net maddesi idarenin mahkeme 
kararlarına uymasını zorunlu kılmıştır; yani açık kapı 
bırakmamıştır. Bu kararları değiştirme ve yerine ge
tirilmesini geciktirmede idareyi de men etmiştir; ida
renin bunlarda da yetkisi yoktur. Öyle ise, idare bun
lara uymalı. 

Danıştay Yasasının 95 nci maddesine göre alman 
kararlara, Anayasanın 132 nci maddesi hükmü içeri
ğinde idarece uyulmasını zorunlu hale koymuştur. Uy
gulama işini geciktirmenin bile yasalara ve hukuka 
dayalı olarak işleyen düzeni yönetime karşı bir çıkış 
olduğundan, Anayasaya uymamak, Anayasa hükmü
nü ihlâl ve anarşik ortamı yaratmak, idarenin içine 
düştüğü bir hata oluyor. 

Özet olarak, sayın Demirel iktidarının, sayın De-
mirel Hükümetinin bu şekildeki uygulamasının rejim 
bakımından, memleket bakımından, Devlet persone
lindeki verim bakımından büyük bir zarar getirdiği 
ve buna sayın Demirel'in kendisinin sahip olamadığı, 
kanat partilerin bu işte tahribatı çok kötü bir şekilde 
devam ettirdiği, bu şekilde devam ederse, şüphesiz ki, 
Devlet dairelerinde çalışan insanların hiçbir şekilde 
kalmayan güvenleri karşısında, randımanın da çok 
düşeceği, dünya kadar yatırım yapsanız, onların elin
den çıkacağı için, bir kısmı yeni gelmiş, beceriksiz, 
bundan anlamaz; öbür kısmı küskün durumda bıra
kılmış bir hali ile Türkiye'de kalkınma konuşulan gi-
h: olamayacak ve hüsran büyüyecektir, acı büyük 

olacaktır; hem Hükümet için olacaktır, hem memle
ket için, hem de millet için olacaktır. 

Hükümetin ve bilhassa sayın Başbakanın bu ko
nuda dikkatini çekmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

. 3. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutlufcun, Çanak
kale ili Biga ilçesine bağlı Karabiga bucağında vukıı-
bulan sel felâketi konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Kutluk, 6 . 6 . 1975 
tarihinde Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Karabiga 
bucağında ve çevresinde şiddetli yağmurlar sonucu sel 
felâketi vukubulmuş olması ve iki vatandaşımızın da 
sel sularına kapılarak ölmüş bulunmaları ve bu ko
nuda Hükümeti uyarma maksadı ile söz talep etmiş
lerdir. 

Buyurunuz sayın Kutluk. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka

nım, değerli senatörler; 

6 Haziran Cuma günü Çanakkale ili Biga ilçe
sine bağlı Karabiga bucağımızda çok şiddetli ya
ğan yağmurlardan sonra sel felâketi meydana gel
miştir. Alınan bilgilere göre 12 ev tamamen yıkılmış, 
80 civarında ev de oturulamayacak derecede büyük 
hasar görmüş, bir o kadar ev de küçük hasara uğra
mış bulunmaktadır. 10 binlerce dönüm ekili arazi su
lar altında kalmış, milyonlarca liralık maddî zarar, 
ziyan meydana gelmiş bulunmaktadır. Üzüntümüzü 
en çok yaratan husus da, maalesef 50 yaşında bir ka
dın ile 70 yaşında bir erkek kardeşimizin sel sularına 
kapılarak hayatlarını kaybetmiş bulunmaları hususu
dur. Kendilerine rahmet, kederli ailelerine ve Kara-
bigalı kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Bundan bir müddet evvel cereyan eden zelzelenin 

Çanakkale havalisinde ve çok dağınık köyler üzerin
de yaratmış olduğu tahribatı gidermek üzere (bölge-
vî mahiyette telâkki edilmek üzere) bütün çevre köy
lerinde zararların en kısa zamanda giderilebileceği 
yönünden vukubulan değerli çalışmalarından ve hiz
metin en kısa zamanda zelzele mıntıkasına götürül
mesinden dolayı da duyduğumuz memnuniyeti, şükra
nı burada arz etmek istiyorum. Çok çalışkan ve de
ğerli İmar ve İskân Bakanımız sayın Nurettin Ok be
yefendinin, olaydan hemen sonra aldıkları ilk tedbirler 
ve ekiplerin, karagün dostu Kızılayımızm yardımla
rının mahalline ulaştırılmış olmasından duyduğumuz 
memnuniyeti ve derin teşekkürlerimizi huzurlarınızda 
ifade etmek istiyoruz. 
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Sular altında kalan arazilerimize, vukua gelen za- s 
\ 

rar ve ziyanımız ile Marmara Denizine sel suları ile \ 
sürüklenen yüz kadar meskenin hasar tespitlerinin de 
aynı şekilde tez elden yapılacağına, felâketzede kar
deşlerimizin gönüllerine merhem olunacağına, yarala
rının acilen sarılacağına gönülden inancımız vardır. 

Sayın senatörler; 
Sayın İmar ve İskân Bakanına ve âcil yardımların

dan dolayı Kızılay Derneğimize tekrar teşekkürleri
mi sunar, Karabigalı kardeşlerimize başsağlığı diler, 
Karabigalı hemşerilerimizin geçirmiş olduğu bu afet
ten dolayı kendilerine geçmiş olsun demek suretiyle 
üzüntülerimizi belirtirken, Yüce Tarı'dan yurdumuzu 
böylesine âfetten korumasını niyaz eder, sizleri de
rin saygıyla selâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — Çanakkale Üyesi İmadettin Elmasın, Çanak
kale iline bağlı Biga ve Gelibolu ilçeleriyle Karabiga 
bucağında vukubulan sel felâketi konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İmadeitin Elmas; «Çanakka
le - Biga ve Gelibolu ilçelerimizde vukubulan sel fe
lâketinde maalesef iki vatandaşımız vefat etmiş ve 
mahsul harap olmuştur.» Bu konuda Hükümeti 
uyarma amacıyle söz isteminde bulunmuşlardır. 

Buyurunuz sayın Elmas. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Sayın arkadaşımız Çanakkale Senatörü İsmail 
Kutluk bu konuda gerekli görüşmeyi yapmıştır. 

Yalnız ben bir konuyu ilâve etmek için huzurunu
za çıktım; yoksa hiç çıkmayacaktım. 

Hükümetin alması icabeden tedbirler arasında, 
eğer bu seli doğuran derede gerekli ıslahat yapılma
yacak olur ise, önümüzdeki senelerde ve günlerde yi
ne aynı yerlerde sel felâketine uğramak doğaldır. 

Bunun için istirhamım, bu dere ıslahlarına bu 
yaz mevsiminde süratle geçilerek yapılmasıdır. 

Saygılar sunarını. 

5. — İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un, Ça
nakkale üyeleri İsmail Kutluk ve İmadettin Elmasın, 
Çanakkale iline bağlı Biga ve Gelibolu ilçeleriyle, 
Karabiga bucağında vukubulan sel felâketi konusun
daki gündem dışı demeçlerine cevabı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Bu konuda söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu konuda gündem dışı söz mü is
tiyorsunuz Sayın Ok? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz İmar ve İskân Bakanı 
Sayın Nurettin Ok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Hakikaten 6 Haziran 1975 günü Çanakkale'nin 
Biga ilçesine bağlı Karabiga bucağında fevkalâde 
üzüntü yaratan bir su baskını olayı zuhur etmiş ve 
bu afet sırasında iki vatandaşımız maalesef İ c a t l a 
rını kaybetmişlerdir. 

Çanakkale bu yıl içinde ikinci büyük afetle karşı 
karşıya bulunmuş durumdadır. Bundan iki ay önce 
Umurbey, Gelibolu, Yeniköy mıntıkasında vücut bu-

I lan bir deprem afeti neticesinde birçok vatandaşımız 
| evsiz - barksız kalmış, ekonomik hayatları büyük 

çapta sekteye uğramıştır. Bu deprem afetinin vücuda 
getirdiği sıkıntılı durumu mahallinde incelemek ve 

j gerekli tedbirleri bizzat yerinde müşahade etmek üze-
| re Çanakkale ili içinde ve dolaylarında yapmış oîdu-
| ğum bir gezide, bu felâketzede, bu afetzede vatan-
[ daşlanmı teselli etmeye çalışmıştım ve Devletin ya-
| ralannı sarmak için kanunlar muvacehesinde elinden 
j gelen bütün gayreti göstereceğini kendilerine beyan 
i etmiştim. Bu defa da, deprem sonunda vücuda gelen 

birçok sıkıntılı durumları aşabilmenin planlarını yap
tığım bir sırada, hadiseden üç saat sonra telefonla 
Karabiga'da büyük bir su baskınının, bir sel afeti
nin vücut bulduğunu öğrendim. 

Depremin Çanakkale dolaylarında yaratmış ol
duğu büyük yıkıntı, büyük bina kaybı, ağır hasar orta 
hasar ve yıkılan evler muvacehesinde izlenimlerini 
ortadan kaldırmak çok zor idi. Genel hayata etkili 
mahiyette bir kasabada veya bir köyde meseleyi te
lâkki ettiğimiz anda, diğer bir köyde 3 - 5 ev tama
men yıkılmış olmasına rağmen, o köyde genel hayata 
etkili olduğu faraziyesinden hareket edemediğimiz 
için, bunun tedbirini almakta müşkülât çekiyorduk. 
O sebeple, Afetler Kanunu muhtevasına göre, gön
dermiş olduğum hasar tespit ekipleri, Çanakkale'de 
vücut bulan depremin bölgesel mahiyette telâkki edil
mesi suretiyle, Çanakkale'de deprem dolayısıyle ne
rede bir vatandaşımızın evi yıkılmışsa, Afetler Kanu
nu muvacehesinde onun evini tekrar eski hale getire
bilmenin çabası içinde meseleyi planladık ve yıkılan 
evlerin yerine 40 000 liraya yakın (Afetler Kanunu 
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muvacehesinde) ücret vermeyi; ağır hasar görenleri 
daha başka bir nispet dahilinde, hafif ha3ar görenleri 
ondan daha aşağı seviyede bir miktar dahilinde kar
şılama yolunda çalışmalarımızı bitirmiştik. 

Bu defa yeni bir olay çıktı ve maalesef 2 vatan
daşımız da kaybedilmiş durumda. 

Hadiseyi haber aldığım andan itibaren günbegün 
Vali ve yakın teması muhafaza ettim ve aynı gün Kı
zılay ile yaptığımız temas sonucu 100 çadırı vaka ma
halline göndermiş bulunuyoruz. 50 000 lira âcil yar
dım fonundan süratle ve günlük hayatı sekteye uğrat
mamak için yiyecek maddelerinin temini sadedinde 
bir parayı Valilik emrine göndermiş bulunuyorum. 
Aynı zamanda merkezden; Genci Müdürlükten ha
sar tespit heyetini de vaka mahalline göndermiş bu
lunuyorum. 

Hadise üzücü, hadise bütün milletçe büyük üzün
tü duyduğumuz bir olay, ama bu göndermiş olduğu
muz hasar tespit heyeti 7 269 sayılı Kanunun 1051 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi uyarınca 
hazırlanan, afetlerin genel hayata etkilerine ilişkin 
temel kurallar hakkındaki * yönetmelik esaslarına göre 
incelenecek; su baskını afetinin konutlarda yaptığı 
hasar genel hayata etkili görüldüğü takdirde, (ki, gö
rüleceği anlaşılıyor) konutları yıkılan afetzedelerden, 
Afetler Kanununa göre hak sahibi kabul edilenler 
için konut yapımı 1975 yılı programına alınacak, ta
lep ve taahhütname alımı, yer seçimi, harita, kadast
ro, kamulaştırma ve plan gibi önçalışmalar süratle 
yerine getirilecek ve şu anda çadırda oturmak mec
buriyetinde kalan sel afetinin muhatapları evlerine 
yerleştirilecek hale sonhabarda getirilecektir. 

Çalışmalarımız hadisenin anından itibaren sürat
le devam etmektedir. Bütün günleri bu felâketzede, 
bu afetzede vatandaşlarımızın içinde bulundukları 
felâketten kurtulabilmelerini temine mütevakkıftır. 
Bu şekilde planlı ve metotlu bir surette Çanakkale' 
nin gerek depremden, gerekse 3 günden beri sel afe
tinden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sar
maya çalışmaktayız. 

Sayın Kutluk arkadaşımın beyan ettiği husus çok 
yerindedir. Bu su baskınlarının, sel afetlerinin önüne 
geçmek için alınacak her tedbir palyatif mahiyette
dir; devamlı, derinliğine ve uzun vadeli bir tedbir 
almak isteniyorsa mutlaka selin geldiği mansıpta dü
zenleme çalışmaları yapmak lâzım, teraslama yap
mak lâzım, banketleme yapmak lâzım. Devlet Su İş
lerinin havzaya girmek suretiyle teressübatı getire
cek faktörlerden uzaklaştırması lâzım. Eğer bir de

re, mansıbından itibaren rüsup getirecek bir mahiyet
te fonksiyonel halde olursa, bu yıl alacağınız tedbir 
yeterli değildir, gelecek yıl yine yağışlar, yağmurlar, 
dolu gibi sular ağaçsız tepeleri aşındıracak, bir eroz
yon olayı içerisinde önüne kattığı taşı, kumu alıp 
getirip derenin ulaşabildiği yerine kadar ulaştıracak
tır. O sebeple arkadaşımın görüşüne hak veriyorum. 
Havza çalışmaları yıl içinde etüdü de yapılmak sure
tiyle başlatılmalıdır. Bu da uzun vadeli bir girişim 
olarak, tahmin ediyorum, bahtsız Karabiga vatan
daşlarının uzun vadeli tedbirlerle bahtsızlığını yene
cek bir mahiyet arz edecektir. 

Teşekkür ederim (A. P. sıralarından alkışlar) 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fcihi Çelikbas'ın, 
5 - o Haziran 1975 günlerinde TRT idaresinde geçen 
olaylar konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, 5. - 6 Hazi
ran 1975 günlerinde TRT idaresinde geçen olaylar 
üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir. 

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

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Devlet idaremiz bakımından son derece esef verici 
davranışlar ve olaylar geçen günlerde; 5 ve 6 Ha
ziran günlerinde Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu Genel Müdürlüğünde cereyan etmiştir. 

Vazifeye tayini, Millet Meclisinde uzun müzakere
lerden sonra usulsüz olduğu, kanunlara tecavüz edile
rek yapılmış olduğu iddia edilen bir genel müdür, 
nihayet Anayasanın Meclise verdiği yetkiye dayanıla
rak kanun kuvvetindeki kararname de reddedilmek 
suretiyle vazifesine son verilmiş iken, Türkiye Cum
huriyetinde ilk defa olarak Hükümetin esbabı muci-
besini, gerekçesini Resmî Gazetede neşretmek sure
tiyle vazifesine son verdiğini ve usulüne uygun ola
rak bir umum müdür tayin edilmesi karşısında Danış
tay, icranın tehirine karar vermiştir. 

Anayasamızın 135 nci maddesi; duruşmanın açık 
ve kararların gerekçeli olması maddesi, son fıkrasın
da «Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerek
çeli olarak yazılır» dediği halde, (Bunu eleştirmeye
ceğim, bilahara söyleyeceğim, arkadaşların düşünmesi 
için belirtiyorum) Danıştayımız bugüne kadar tehiri 
icra kararlarının hiç birisinde gerekçe yazmamıştır. 

Türkiye'de, hamdolsun büyük önem atfettiğimiz 
idarî kaza ve onun üst mercii Danıştaydan beklediği
miz vazifelerin bihakkın yapılabilmesi, bu tarz sür
tüşmelerin sona ermesini içtenlikle isteyen bir Da-
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nıştay mensubu, Sayın Danıştay Başkan Yardımcısı 
Muammer Oytan, 1973 yılında bir eser neşretmiştir 
ve benim bildiğime göre Türkiye'de bugüne kadar ic
ranın durdurulmasıyla alâkalı tek ilmî eser budur. 
Adı; «Danıştayda görülen davalarda yürütmenin dur
durulması» Fransaya gitmiş, iki kere uzun tetkikler 
yapmış ve Fransız Danıştayında arşivlere girerek, her 
olayı inceden inceye eleştirmiş, tetkik etmiş. 

Asıl mevzuum bu değil, ileride konuşulacağı için 
arkadaşlar üzerinde dursunlar diye arz ediyorum. Tür
kiye'nin idarî kazayı mehaz olarak aldığı Fransa'da, 
Danıştayı mehaz olarak aldığı Fransa'da Danıştay 
kurulaiıberi; (133 ncü sayfa 5 nci bölüm) «Fransa'da 
yürütmenin durdurulması : 

1. — Yürütmenin durdurulması istisnaî bir tedbir, 
2. — (Sayfa 136) Memur işlerinde asla yürütme

yi durdurma kararı verilmemiştir.» Bunu bırakıyo
rum. 

Arkadaşlar, hangi partiden olursak olalım, devleti 
ayakta tutabilmek için, müstakil yargı organları kar
şısında icrayı yürütebilmek için mehaz olarak aldığı
mız memleketi öğrenmekte büyük fayda var. Bu iti
barla bu mehazı veriyorum, arkadaşlar tetkik etsinler, 
bu tetkikler sonunda, gündemimizde bir mevzu var, 
eğer genel görüşme açılırsa o zaman genişçe konuş
ma imkânını buluruz. 

Şimdi hadisemize geliyorum : 5 Haziranda Danış-
taym yürütmeyi durdurma kararına tebellüğ eden 
TRT eski Genel Müdürü Sayın İsmail Cem İpekçi 
hakkında (Milliyet Gazetesinden okuyorum, zabıtla
ra geçmesini istiyorum, Türkiye nelerle meşgul olu
yor, gelecek nesiller görsün.) 6 Cuma 1975 Haziran 
tarihli Maliyet Gazetesinde büyük başlıklarla şu ya
zı var : 

«Danıştay kararı tebliğ edildi ve İsmail Cem TRT' 
ye gitti. 

Damştaym yürütmeyi durdurma kararım alan İs
mail Cem dün saat Î6.05'de, beraberinde avukatı Do
ğan Tanyer ve Uğur Mumcu olduğu halde TRT'ye 
gelmiştir. 

Saat 16.05'de TRT'ye gelen İsmail Cem'i kapıda 
Genel Müdür Yardımcısı Hıfzı Topuz, Tarcan Gö
nenç, Ruha Tezcan ve Ergun Aymergen karşılamışlar
dır. Cem, içeri girince birçok servis müdürü, (Sakın 
yerlerinizden kalkmayın, pencereleri kapatın) diye me
murları ikaz etmişlerdir. Buna rağmen, TRT perso
nelinin büyük kısmı pencerelere ve koridorları dola
şıp İsmail Cem'i görmek istemişlerdir. Cem, Hıfzı 
Topuz'a (Sakın kimse tezahürat yapmasın, tenbih et 
ses çıkarmasınlar) demiştir...» 

Nihayet orada iki saat kalmış, vaktinizi almak 
için okumuyorum. «Cem saat 18.05'de Genel Sekrete
rin odasından çıkarak asansörle aşağı inmiş ve avu-
katlarıyle birlikte taksiye binip evine gitmiştir. Cem, 
gazetecilerin soruları üzerine; göreve resmen başladı
ğını, yarın da işe geleceğini söylemiştir. Bir saat son
ra avukatlarının açıklama yapacağını, kendisinin faz
la bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirten 
Cem, (Yarın kimin odasına oturacaksınız?) sorusuna 
(Bilmem) diye cevap vermiştir.» 

Yarın geliyor; yani 6 Haziran günü, yine Milliyet 
Gazetesinden okuyorum : (Birinci sayfada.) 

«İsmail Cem, dün TRT'ye sokulmamıştır. 
Dün sabah göreve başlamak üzere TRT'ye gelen 

İsmail Cem'i Savunma Sekreteri karşılamış ve Genel 
Müdürden emir aldığını söyleyerek içeriye girmesine 
engel olmuştur. Bunun üzerine tutanak tutulmuş ve 
İsmail Cem, (TRT Genel Müdürlüğü, hukukî ve ka
nunî yetkisi olmayan biri tarafından işgal edilmiştir) 
demiştir. 

Cem'in avukatları daha sonra savcılık ve sıkıyö
netime başvurarak hakkın kullanılmasına engel olun
duğunu bildirmişlerdir. 

Saat 11.05'de İsmail Cem, yanında avukatları Do
ğan Tanyer ve Uğur Mumcu olduğu halde TRT Ge
nel Müdürlüğüne gelerek görevinin başına oturmak 
istemiştir, ismail Cem'i kapıda karşılayan Sivil Sa
vunma Sekreteri Turgut Tuna, Nevzat Yaîçmtaş'tan 
emir aldığını bildirerek, içeriye giremeyeceksiniz de
miştir. Bu durum bir zabıtla tespit edildikten sonra 
İsmail Cem, saat 11.25'de TRT Genel Müdürlüğün
den ayrılmıştır. 

İçeride zabıt tutulurken bir kısım TRT mensubu 
İpekçi'nin yanına gelmiş ve kendisini alkışlamak iste
miştir. Sivil Savunma Sekreteri, (Burası reklâm yeri 
değil) diyerek, gösteriyi engellemiştir. 

İsmail Cem TRT'den ayrılırken şunları söylemiş
tir : (TRT şu anda hiçbir hukukî ve kanunî yetkisi 
olmayan bir kişi tarafından işgal edilmiştir ve benim 
kanunen taşıdığım sıfatlar ve kanunen yapmam gere
ken göreve gelişim bu kişi tarafından engellenmiştir. 
TRT bir Anayasa kuruluşudur ve TRT ile oynan

maz. TRT'ye ilişkin olarak yapılan bu işgal Ana
yasayı ihlâl anlamındadır)» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Türkiye mevzuatında avukatlık da kamu hizmeti 

niteliğinde bir meslek olmakla beraber, avukatlar bil
meyebilir; ama Devlet memuru bilmeye mecburdur 

j ki, ilâmı ele almak kendisi tarafından infaza yetki ver-
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mez. Bu ilâm Hükümete, ilgili bakanlığa tebliğ edi
lir; ancak o Bakanın tebligatı ile vazifeye başlanır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın İsmail Cem İpekçi'nin memur statüsünde 

bulunmasına rağmen, tayin edildiği günden bu yana 
bu ilk kanuna karşı davranışı değildir. Sayın Ecevit 
Hükümeti zamanında sürekli olarak kanunu ihlâl et
miştir ve Meclisteki müzakerelerle alâkalı olarak 
«Halkıma hesap veriyordum» diye radyoda konuşa
rak, gene bir Devlet memurunun yapmaya yetkili ol
madığı bir konuşma yaparak, Sayın Irmak zamanında 
da kanunu ihlâl etmişti. Hâlâ kanunu ihlâl etmekte 
devam etmektedir. Halbuki bu bir Devlet memurudur. 

ilgili olarak söyleyeceğim; «Devletin idaresini bu 
şekilde zor yürütürsün» dedikten sonra, «memleke
tinizde bir memur, mensup olduğu Hükümetin poli
tikasını, memuru olduğu Hükümetin politikasını, Ba
kanlığın politikasını tenkit ediyor, beyanat veriyor 
ve arkadaşından istifa ediyor, gidiyor. Bu böyle 
olmaz...» dediğinde, «E, canım istifa etmiş gitmiş 
daha ne istiyorsunuz?»» dedim, «Kafi gelmez. Bir 
memurun idare hukuku bakımından memuriyetini 
ifa ettiği bakanlık ve Hükümetin politikasına aykırı 
yazı yazması memnudur. Cezaî takibatı, disiplin 
takibatını gerektirir. Bu memur disiplin takibatına 
verilir, tarddedilir. Aradaki fark şuruh.» dedi.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Habeşistan'da. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Fransa'da... 

Sırrı Bey, dil bilmediğiniz için takip edemiyorsu
nuz. 

«Fransa'da bu memur disiplin kuruluna verilir, 
tardedilir. Aradaki fark şudur : 

İstifa edip giden memur tekrar devlet memuriye
tine alınabilir; ama disiplin kurulu karanyle tarde-
dilen bir memur, tekrar memuriyete alınmaz.» dedi, 
arkadaşlar. Yani, memleketimizde birtakım patırtılı, 
gürültülü işlere kendimizi verirken Devletin, Milletin 
mühim işlerini ihmal ediyoruz. Yüreğim paralanı
yor arkadaşlar. Şimdi 5 günden beri Türkiye'de mu
halefet, basın (Neyse, iktidar o kadar meşgul de
ğil) TRT ile meşgul oluyor, başka iş kalmadı ar
tık... 

Sayın arkadaşlarım; 
Eğer Türkiye'de, nüfusu böylesine artan bir ül

kede bu derece halli, çözümlenmesi müstacel konu
lardan kendimizi sıyırır da böyle konulara mesaimizi 
teksif edecek olursak... (C. H. P. sıralarından anlaşı
lamayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız lütfen, lüt
fen müdahale etmeyiniz Sayın Sarlıcalı, rica ediyo
rum efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Endişe ede
rim ki, Türkiye'de meseleleri çözümleme imkânı kal
maz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) ^ 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama Ana
yasanın 132 nci maddesi var... 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın hatip. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaşlar, 

Sayın Sırrı Atalay'm bir sorusu var; demin söyle-
I dim... 

Ben Hükümetten öğrenmek istiyorum, kanunu 
ihlâl eden memurlar hakkında disiplin kovuşturması 
diye bir şey yok mudur Türkiye'de arkadaşlar? Niçin 
disiplin takibatı yapılmamaktadır? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ev
velâ Hükümet 132 nci maddeye riayet etsin... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu itibarla, 
evvelâ Hükümet Devlet memurluğu vasfında olan bu 
kişi hakkında disiplin takibatı yapmalıdır, bir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hü
kümet, 132 nci maddeye saygı göstersin. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, rica ederim.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İki, yeni TRT 
Genel Müdürü de, bu kadar kanunlar ihlâl edilerek 
illâ bu makamda kalmak istemesinin birtakım başka 
sebepleri olmak lâzım gelir. Kaldı ki, TRT ile alâ
kalı birtakım genel görüşme ve araştırma takrirleri
miz vardır. Yeni TRT Genel Müdürü de süratle 
Maliye Bakanından müfettişler talep ederek bu ida
renin malî ve gerekiyorsa, kendi cephesinden, idarî 
yönlerinde bir tetkikat ve tahkikat yaptırmalıdır, 
arkadaşlar. Türkiye'de kanun hakimiyetini bendeniz 
böyle anlarım. 

Bu itibarla bugünkü Hükümeti yapmış olduğu 
icraatta bu konuda kanunları uygulama bakımından 
yetersiz görüyorum. Behemahâl inzibatî mekanizma 
işletilmelidir ve bunu bendeniz icat etmedim. Bir 
başka vesile ile huzurunuzda anlattım, Türkiye'de 
personel teşkilâtı kurulacağı zaman, zamanın Hükü
meti .1960 yılında, Paris'teki İktisadî İşbirliği ve Ge
lişme Teşkilâtından bir mütehassıs istemiş ve bu teş
kilât Fransız Danıştay Üyesi Ms. Gregoire'ı gönder
miş. Bu zat 1963 yılında ayrılmadan evvel bende
nizi görmek istedi. Konuştuğumuzda birtakım be
yanları olduğu, hepsini söylemeyeceğim, konumuzla 

— 319 — 
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BAŞKAN — Sorulara cevap vermek mecburiye
tinde değilsiniz efendim. Siz lütfen Genel Kurula 
hitap buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Genel görüş
me açıldığı takdirde muhterem arkadaşlar, ilmî mes
netlerini göstermek suretiyle bu durumun tahlilini 
bendeniz yapacağım, ama arkadaşlarınım da aynı 
ilmî mesnetlerle çıkmasını kendilerinden bilhassa ri
ca ediyorum. Onu konuşacağız. 

Yalnız şurada bu Danıştay mensubunun duyduğu 
ıstırabı dile getirmek istiyorum: «Memleketimizde 
tehiri icra kararlarında bir doktrin, bir jurisprudence 
teessüs edememiş ise, bunun sorumlusu, doktrini tees
süs edecek olan ulema ve jurisprudence teessüs ede
cek olan hakimlerinıizdir» diyor; ıstırap duyuyor. 
Onun çeresini bu vesileyle bulursak, bu memleket 
bundan faydalanır arkadaşlar. 

Teşekkür ederim. (C. G. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar) 

7. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, pancar 
müstahsilinin içinde bulunduğu sıkıntılı durum konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, pancar müstahsilinin 
durumu hakkında gündem dışı kısa bir konuşma is
teminde bulundunuz, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Milliyetçi Partiler topluluğunun kurduğu Hükü
met, kuruluşundan itibaren geçen iki aya yakın za
man içerisinde Parlamento, Türkiye'de çalışan insan
ların geçmiş dönemlere nazaran haklarını teslim etmek 
için gayet güzel kanunlar çıkarmış ve bu kanunlardan 
haklarını alacak kişiler Türkiye'de bugün cok mem
nun durumdadîr. Hükümet de, kendi yetkisi içinde 
bulunan sahalarda almış olduğu kararlarla memleke
te huzur getirdiği bir gerçek olarak karşımızda dur
makta. 

Değerli arkadaşlarım; 
Pancar müstahsili bugün oldukça sıkıntılı bir dö

nemi yaşamaktadır. 1974 - 1975 döneminde yetiştir
diği mahsulünün bedelini ancak 1975'in Mayıs ayı 
sonuna kadar alabilmiş ve bu döneme gelinceye kadar 
da, teslim ettiği pancarın bütün bedelini, borçlanarak 
hayatım devam ettirdiği için, almış olduğu paralan, 
borçlu bulunduğu yerlere tevdi ederek borcundan kur
tulmuştur. 

1975 mahsulünü yetiştirebilmek için zamanında 
küçük, büyük pancar müstahsilinin isçiye ihtiyacı var
dır, akaryakıt bedeline ihtiyacı vardır. Bu sebeple 

gününde ve zamanında çapasını yapabilmek, mahsu
lünü yetiştirebilmek için gerekli ihtiyacı olan parayı 
yine sağdan - soldan borçlanarak devam ettirmenin 
çabası içindedir. 

Benim huzurunuzda kısaca ifade etmek istediğim 
husus şudur: Pancar müstahsili ile şeker fabrikaları 
müessesesi arasında yapılmış olan bir mukavele mev
cuttur. Uzun yıllardan beri bu müessese pancar eki
ciye Haziran ayı başına kadar iki defa, teslim edeceği 
pancara karşılık avans ödemekteydi. Bu yıl geçmiş 
yılın pancar bedelini ödemek için Hükümet, gerekli 
krediyi sağlamış ve pancar bedelini ödemiştir. Şe
ker fabrikaları müessesesinin tezelden Hükümete mü
racaat ederek, yeniden gerekli kredinin temin edil
mesini araştırmasını ve çok sıkışık durumda bulunan 
pancar müstahsiline mukavele gereğince ödemesi gere
ken iki avansın hiç olmazsa birincisini bugünlerde öde
mesi gerekmektedir.. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, çalışan 
insanların haklarını teslim eden bu Hükümetin mem
lekette yarattığı huzura müsavi olarak, ilân ettiği ta
ban fiyatlar karşısında bütün çiftçi memnun. Ancak 
pancar müstahsilinin bu sıkıntısını da önlediği takdir
de, bir eşitlik sağlayacaktır. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

5. — Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'nun, Sa
karya'da TÖB - DER mensubu bir elemanın öldürül
mesi konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşma istemi 
Sayın Osman Salihoğlu'na aittir. 

«Sakarya'da TÖB - DER mensubu bir elemanın 
öldürülmesiyle ilgili gündem dışı söz verilmesini rica 
ediyorum.» demektedir. 

Sayın Salihoğlu, bu hâdise adlî işlem safhasın
dadır Adlî işleme müessir mahiyette konuşma ya
pılamayacağı Anayasa hükmü gereğidir. Bu hatır
latma ile size söz veriyorum, buyrunuz efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Sayın Çelik'baş'ın da söylediği gibi, Türkiye'de 
sanki önemli konu yokmuş gibi, birtakım siyasî çı
karlar sağlamak için istismarların nasıl yapıldığını 
bariz bir şekilde ortaya koyan ve hepinizin geçen 
hafta gazetlerde okuduğunuz, Sakarya'da olan bir 
olayı, (adlî çerçevesini Anayasanın kayıtlarını da 
dikkate alarak) kısaca arz etmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Hepimiz sol basında okuduğumuz zaman, ben 

de Sakarya Senatörü olarak endişeye düşmüştüm. 
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Bunu Cumhuriyet Halk Partisi daha başından esa
sını, detayını öğrenmeden öylesine bir istismar ko
nusu yaptı ki, bir ölünün, şu veya bu şekilde de ol
sa istismar, konusu edilmesi elem ve esef vericidir. 

Konu bundan birkaç gün evvelden tamamen bel
li olmuştur. Tabiî nihayet bir ölü, rahmetle anmak 
gerekir; ama konu ahlâk kuralları dışında bir dav
ranış neticesinde, kendisinin öldürüldüğü şeklinde 
belli olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, müsaade buyu
rur musunuz? 

Sayın Salihoğlu, nasıl oldu kim vurdu, kim öl
dürdü, ne şekilde öldürüldü; bunları adlî işlemin 
sonunda hâkim bulup çıkaracaktır. Sizden rica edi
yorum efendim. 

' OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Anlıyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi efendim, hâdisenin siyasî vaziyetini arz 
etmek istiyorum. Bursa'dan ve çevre illerden bin
dirilmiş kıta halinde (öğretmen veya değildir, mes-
lekdaşlarıdır veya arkadaşıdır); hazır kuvvet halin
de gelen birtakım kişiler Sakarya'da bir sessiz yürü
yüş yapmışlardır. Bu sessiz yürüyüşten 50 - 60 ta
ne pankart var; fotoğraflarını gördüm. «Faşist ik
tidar», «Cani iktidar» gibi pankartlarla, artık her 

gün kullanılan ve âdet haline gelen çok ağır ithamlar
la yapılan bu yürüyüşe, övünerek söyleyeyim, Sa
karya'nın öğretmenlerinden ço'k büyük ölçüde olan
ları; yani tandansı şu veya bu şekilde olmasına rağ
men, katılmamışlardır ve Cumhuriyet Halk Parti
sinin de merkezden on tane kadar idarecisi Sakar
ya'ya gelmişlerdir. Halk hâdiseyi bildiği için gülerek 
ve üzülerek durumu seyretmiştir. Neticede bir ce
nazeyi kaldırma meselesinde, o ölen kişinin ailesi her
kesi reddetmiştir ve malûm şekilde köyünde defne-
dilmiştir. 

Arkadaşlar; Şimdi, bu acıdır ve Halk Partili Sa
karya milletvekili arkadaşlarımın hepsi üzülmüştür; 
ama başından, işin neticesini almadan ne diye bu 
mecraya girersiniz? İyi olmamıştır. Halkı tahrik 
ve tehyic edici davranışlara girilmiştir. 

Hüseyin Öztürk demin buraya geldi; faziletli, şe
refli, ulema, alimler alınıyor, öbürleri veriliyor 
şeklindeki konuşmalarıyle bu davranışlar çelişki teş
kil ediyor. Ben tabiî, hukukçu olmadığım için fazla 
da konuşamıyorum. İşin adlî safhası var. Bu ka
dar malûmat vermekle yetiniyorum. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af- i neticelendirmek zorunluğu vardır. Bunu hatırlatı-
fına dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul nm. Aksi takdirde İçtüzüğe aykırı hareket etmiş 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve i olacaksınız. 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. j BAŞKAN — Sayın Atalay, içtüzüğün o hükmü 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) (1) \ yerine gelmiş ve genel görüşme istemi Gündeme gir-

„ . ™, * ^r ^ • mistir efendim. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. * 
481 Sıra Sayılı, Devlet Memurlarının Disiplin 

Cezalarının Affına Dair Kanun teklifinin bundan 
evvel başlamış olan müzakerelerine devam ediyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz gündemle ilişkin olarak bir hususu arz 
edeyim. 

İçtüzüğün 128 nci maddesine göre; Genel görüş
me önergesi verildikten sonra ilk Birleşimde gündeme 
alınır, görüşülür, âmir hükmü mevcuttur. Bu se
bepten, Gündemde yarıda kalan bir şey de olsa, 
İçtüzüğün 128 nci maddesine göre genel görüşmeyi, 

(1) 481 S. Sayılı basmayazı 5 . 6 . 1975 tarihli 62 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «Görüşülür» diyor 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur musu
nuz? 

Şimdi, İçtüzüğün başka hükümleri de var. Önce
lik alarak 'konuşulmaya başlanmış bulunan bir konu, 
görüşülmesi bitinceye kadar önceliğini muhafaza 
eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen İçtüzüğü oku
yunuz, ben madde gösterdim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Şimdi, bir nezaket lâzimesini yerine getiriyorum. 
Sayın üyeler; 
Şu anda değerli misafirimiz Bulgaristan Ralk 

Cumhuriyeti Millet Meclisi Heyeti, Millet Meclisi 
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Başkanı Sayın Doktor Vladimir Bonev Başkanlığın
da Yüce Senatomuzu ziyaret etmiş bulunuyorlar. 
Kendilerine Yüce Senatomuz adına «Hoş geldiniz»1 

deriz ve saygı ile selâmlarız. (Alkışlar) 
Sayın Atalay'ın yapmış olduğu müdahalenin çözü

mü konusunda arz ediyorum : 
Bundan evvelki Birleşimde öncelik alarak ve 

«Her şeye ta'kdimen görüşülmesi» kaydına bağlana
rak müzakeresine başlanmış olan konu, «Her şeye 
takd.'men» kaydını taşıdığı için, Gündemde ilk sırayı 
işgal etmiştir. Yaptığımız işlem İçtüzüğe uygundur. 
Yapılacak başka bir şey yoktur. 

Devam ediyoruz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 58 nci 

maddeye göre, Gündemle ilgili olarak bu davranışınız 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında söz is
tediniz. buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

İçtüzüğün 127 ve 128 nci maddeleni sarihtir, uyul
ması gereklidir ve şimdiye kadar genel görüşmeler 
için uygulanmış hükümdür. 127 nci madde, genel gö
rüşmenin neyi kapsadığını ifade eder; hükümetin si
yaseti hakkında 5 üye genel görüşme talebinde bu
lunurlar. 

3 28 nci maddede, genel görüşme isteyen önerge, 
Başkanlığa verilişini takip eden ilk Birleşimde günde
me ahnır ve görüşülür kaydı mevcuttur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görüşülür... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan: 

Bu kadar sarihtir ve şimdiye değin verilmiş olan 
genel görüşme önergeleri, bu muameleye tabi tutul
muştur; yani genel görüşme önergesi Başkanlığa ve
rildikten sonra ilk birleşimde görüşülür. İçtüzüğün 
amir hükmü bu. 

Şimdi Sayın Başkan diyorki, İçtüzüğün başka bir 
hükmü de vardır. Der ki, «Başlayan bir şey devam 
eder...» Başlayan bir şey o birleşimde devam eder. 

Birleşimler başlı başına birer gündemle görüşülür. 
Gündem, yeni bir gündür, o gün içerisinde tanzim 
edilen gündeme ve İçtüzüğün emredici hükümlerine 
göre tatbik edilir. İçtüzüğün emredici hükmünü orta
dan kaldırır. 

Sayın Başkan lütfen bir İçtüzük hükmü okuma 
zorundadır ve göstermek zorundadır; İçtüzüğün şu 
maddesi demektedir ki, başlayan bir yasa görüşmesi, 
daha önceki Birleşimde devam ettiğine göre, diğer 
kendisini takip eden birleşimde, İçtüzüğün emre t ti-

| ği görüşülmesi zorunlu konu olsa dahi, devam eder 
j şeklinde bir İçtüzük maddesi... Sayın Başkan lütfen 
I gösterin... İçtüzük maddesi gösteremezsiniz; İçtüzük

te böyle bir madde yok. Aksine İçtüzüğün 128 nci 
maddesi, genel görüşme için kesin, istisnasız ve şart
sız bir hüküm getirmiştir. Bu hükme Sayın Başkan, 
riayet etmek zorundasınız. 

I Bu sebeple siz, «zabıtlara geçti, aleyhte konuşui-
I du, ben devam edeceğim» derseniz, (Biraz önce bu

rada Sayın Çelikbaş hukuktan, çeşitli konulardan 
bahsettiler) bir Mecliste yasama organı bizatihi ken
disi yasalara, geleneklere ve İçtüzüklere uymaz, mü
eyyidesini sadece İçtüzük hükümlerinin şu maddesi 
diye göstermeden, «zabıtlara geçti»1 diye meseleyi bu 
şekilde zapta havale yoluyle İçtüzük çiğnemekler de
vam ederse... Sayın Başkan, Başkanlığınızda 11 sayılı 
Yasa Gücündeki Kararnamenin iptali burada görüşü
lürken, siz aynı taktiği güttünüz... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Usul hak
kında söz aldı beyefendi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz aynı taktiği 
güttünüz, 1 nci ve 2 nci maddeyi birleştiren 1 nci 
maddeyi Milliyetçi Cepheye ait senatörlerin önergesi
ni kanun diye çıkardınız. 1 nci madde Cumhuriyet 
Senatosunun oylarına arz edilmemiştir... (A. P. sırala
rından «Ne alâkası var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. lütfen konu içinde ka
lır mısınız efendim, rica ediyorum sizden... 

j SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet Se-
j natosunun oylarına da yanmamıştır. Bu derece keyfi

lik, bu derece yasalar dışı ve İçtüzüğü bir kenara iten 
ı bir zihniyetin içerisine düşülürse, hele bunu yasama 

organı yaparsa, gerçekten Sayın Demirel'in geçen 
hafta cuma günü dediği gibi... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Cumhuriyet Se
natosu seçimlerini değiştirdiğiniz gibi değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal müdahale etmeyiniz 
j efendim, rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Akılların başa top-
( lanması gerekir. 

Sayın Başkan; 
İçtüzüğün 128 nci maddesine uyma zorundasınız. 
Bu sebeple, gündeme daha önce alınmış ve yarıda 

! bırakılmış bir konuyu değil, İçtüzüğün 128 nci mad
desinin gereğini yerine getirmek zorundasınız; ama 
diyeceksiniz ki, ben zabıtlara geçti diyeceğim ve ge
rekirse... 

BAŞKAN — Benim ne diyeceğimi bana bırakınız 
I lütfen Sayın Atalay, kendi diyeceğinizi ifade buyu-
I run efendim. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve gerekirse, 
Cumhuriyet Senatosunda 12 Ekim 1975 tarihine ka
dar çoğunluğu hasbelkader elinde tutmuş olacak olan 
A. P.'nin MC'nin oylarına dayanarak görüşmeyi bir 
başka şekilde devam ettireceksiniz... (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, Sa
yın Atalay... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama bu hukuk 
dışıdır, yanlıştır, hatalıdır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üç ay kaldı, 
üç ay!.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat! 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başka yere gi
din; kehanetinizi, falcılığınızı başka yerde yapın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üç ay kaldı!.. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum. 
Sayın üyeler... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nasıl değiştirdi

niz Cumhuriyet Senatosu seçimlerini.... 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Atalay'm işaret ve ifade buyurdukları nok

taya cevap sunuyorum : 
Her ne kadar, İçtüzüğümüzün 127 nci ve takip 

eden 128 nci maddesi, şimdi arz edeceğim hükümleri 
ihtiva ediyor ise de : 

«Genel görüşme 
Madde 128. — Genel görüşme, en az beş üyenin 

imzalayarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına vere
cekleri bir önerge ile istenir.» İstenmiştir. 

«Bu önerge, verildiği günden sonraki ilk gündeme 
alınır.» Alınmıştır. 

«O gün, önergede imza sahibi olanlardan biri din
lendikten sonra lehte aleyhte birer üyeye söz verilir.» 
diyor ve devam ediyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — «O gün görüşülür.» 
cümlesi var. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sus biraz, dinle! 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, de

vam ediyorum : 

«Genel görüşme açılmasının kabul veya reddi işa
rı oyla karara bağlanır.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — 128 nci maddedeki 
«Görüşülme» kelimesini atladınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, aynen okuyo
rum, atlamadan okuyorum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle şey. 
Onun kafasında yazılı, İçtüzükte yazılı değil. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Ucuzal, 
ben konuşuyorum efendim. 

«Genel görüşme, en az beş üyenin imzalayarak 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verecekleri bir 
önergeyle istenir.» istenmiştir. 

«Bu önerge, verildiği günden sonraki ilk gündeme 
alınır.» Alınmıştır. 

«O gün, önergede imza sahibi olanlardan biri din
lendikten sonra lehte aleyhte birer üyeye söz verilir.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani bu
gün... 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Niye sabredemiyor
sunuz, dinleyin... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Şimdi, eğer gündemde, bundan evvel öncelik alan 

ve her şeye takdimen görüşülmesi Yüce Senatonun 
iradesine ve kararına bağlanmış bulunan ve bugüne 
sirayet eden bir kanun olmasaydı, bu görüşme yapı
lacak idi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen kaynağını gös
terin... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, arz 
edeyim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —• Sen aksini söy
le. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 45 nci maddesinin, 
öncelikle görüşme kararını tedvin eden ibarelerini arz 
ediyorum : 

«Hükümet veya komisyon tarafından yazılı ve 
gerekçeli bir istek üzerine, Cumhuriyet. Senatosu, 
uygun görürse bir tasarı veya teklifin diğer işlerden 
önce görüşülmesine karar verebilir.» 9 sayılı dip 
notu, bu öncelik kararının, görüşülen konunun neti-
celeninceye kadar gündemdeki her şeye takdimen ve 
öncelikle görüşülme sırasını muhafaza edeceği kay
dım taşımıştır, taşımaktadır ve bu kayıt, Yüce Sena
tonun oylarına iktiran ederek bir İçtüzük hükmü 
halinde kullanılma kudretin dedir; Başkanınız da 
onu uygulamaktadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 128 nci madde ol
masaydı... 

BAŞKAN — Sayın Atalay'm, biraz evvel ifade 
buyurdukları 11 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin Yüce Senatoda görüşülmesi esnasında Baş
kanlığın tutumuna mütedair vermiş olduğu sözlü 
sorusu, Başkan adına bendeniz tarafından cevaplan
dırılacaktır. O zaman, Sayın Atalay'm ifade buyur
dukları hususlar ve bendenizin sunacağım cevaplar 
Yüce Senatonun bilgileri içine girecektir. Ben, bu 
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görevi üzerine almış bir arkadaşınız olarak, gündeme 
girdiğinden itibaren her Salı günü huzurunuza geli
yorum, komryu takip ediyorum. Muhtelif neden
lerle şimdiye kadar o konu konuşulamadı. Konu
şulduğu zaman o konudaki cevaplarımızı da Yüce 
Senato görmüş, duymuş ve bilmiş olacaktır. 

Sayın Ünaldı, söz talep ettiniz. Hangi konuda?... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, sa

dece bir hususu hatırlatmak istedim. 
BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden buyurunuz 

efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 128 

nci maddeye göre görüşülmeyecek demek değildir. 
Öncelik kararı alınan bir meselenin görüşülmesi öne 
alındığı takdirde, Sayın Atalay tarafından verilmiş 
bulunan önerge görüşülmeyecek demek değildir. 
Öbürü görüşülüp bittikten sonra sıra ona gelecek, 
aynı günde görüşülecek demektir. 

Bu itibarla, üzerinde münakaşayı mucip her 
hangi bir hâdise olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Elbette efendim. 
481 S. Sayılı kanun teklifinin görüşülmesine ge

çiyoruz. Sayın Hükümet ve Komisyon lütfen yerle
rini alsınlar. 

Bu kanunun müzakeresinde Hükümeti Ceza İş
leri Genel Müdürü Sayın Nusret Hergüner temsil 
edeceklerdir. 

Söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'ındır. 
Buyurunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Disiplin cezalarının affı geçen yıl Büyük Millet 

Meclisinde görüşülmeye... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Değerli senatörler, sayın misafirlerimiz salonu 
terk etmektedirler. Kendilerine iyi dileklerimizi, iyi 
temennilerimizi sunuyoruz. Güle güle gitsinler. (Kar
şılıklı alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Geçen yıl 

reddedilmiş sayılmayacak bir şekilde hukuk ve Par
lâmento tasarruflarında hiçbir örneği verilemeyecek 
bir biçimde görüşülmemiş sayılabilir. Bu itibarla, bu
nun bir yıl içinde görüşülmeyeceği hususundaki gö
rüşün tamamiyle gereksiz olduğu kanaatindeyim. 

Bir defa, disiplin cezalan ile Türk Ceza Kanunu 
hükümleri muvacehesinde bir mukayese yaparsak; 
disiplin cezalarının özelliği, kendine has niteliği mey
dana çıkar. 

Disiplin cezaları, Devlet memurları için uygula
nan bir müeyyidedir. Bir defa memurların durumla
rı ve mükellefiyetlerini birkaç şıkla sistematize ede
biliriz. 

Memurların, idareye karşı müspet borçları vardır. 
Amme hizmetinin görülmesinde memur için esas il
ke, karnu yararının özel yararların üzerinde tutulma
sı keyfiyetidir. Bunun dışında hizmetin eksiksiz ve 
devamlı olarak şahsen bizzat kendisi tarafından ifa 
edilmesi söz konusudur. Tabiî yetki devri bunun dı
şında mütalâa edilir. Ayrıca, hiyerarşiye uymak; ya
ni mafevk? itaat, maduna da öğretici ve yol gösterici 
davranışta bulunması, hizmetin görülmesinde feda
kârlık zorunîuğu bir memur için bir mükellefiyettir. 
Bunun dışında, Devlet sırlarını saklaması, ketum bu
lunması da önem taşır. 

Bu arz ettiğim hususlar, bir Devlet memurunun 
idareye karşı müspet borçları, mükellefiyetleridir. Bu
nun dışında, memurların menfi borçları da vardır, 
bunlara da uyması gerekir. Bir defa, bir memurun 
ikinci bir görev yapmaması; yani ikinci bir işe gir
memesi; ayrıca bir sanat veya ticaretle meşgul olma
ması, siyasî faaliyetlerde bulunmaması gibi menfi 
borçları vardır. 

İste, bu «siyasî faaliyetlerde bulunmaması» key
fiyeti maalesef Türkiye'nin en üstün kademelerinde, 
ilim sahasında yeterli bilgiyi aldığı halde, belli sevi
yeye yükseldiği halde, üstün saygınlıktaki kariyerde 
bulunduğu halde, politika ile iştigal edenleri bu ko
nuyu samimî olarak ifade etmemektedirler. 

Siyasî faaliyetten ne kastettiler, siyasî faaliyet 
Devlet memurları için nedir?.. Özellikle bu disiplin 
cezalarında da kıskanç davranan bazı sayın parla
menterlerin bu konu üzerinde hassasiyetle durdukla
rı gözden kaçmamıştır. 

Bir defa bir devlet memurunun siyasî faaliyetler
le ilgili tutumu hakkında üç kıstas vardır ve ayrı ay-

i rı ülkelerde, rejimlerde uygulanır : 

Memurun Hükümet partisine sadakat ve parti le-
| hine faaliyet göstermesi keyfiyeti. Bu, bazı sistemler-
j de caridir; hepimizin bildiği faşist ve komünist re-
i jimierde devlet memuru hükümetin mensup olduğu 

siyasî partinin faal bir unsurudur ve onu aslî görevi 
gibi korumakla mükelleftir, aktif politikanın içerisin
dedir. 

Özellikle bunun, klasik demokrasilerde de çok 
suiistimal edildiği gözden kaçmamıştır. Taşraya git
tiğiniz zaman partili bir vatandaşın «Bu bizdendir»; 

i hele o vatandaş bir siyasî partinin dinî veyahut da 
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sair alışkanlıklarına uymuşsa «Tam manasıyle biz
dendir» düşüncesiyle her yönüyle değerlendirilerek 
ona devlet kadrosu içerisinde lâyık olmadığı mevki
ler verilir. Bunun örneklerinin bugün için kısa za
manda uygulanmakta olduğunu görmekteyiz. 

Bu itibarla, «bizdendir - sizdendir» kavramının 
faşizmin, komünizmin bir inikası olduğunun farkına 
varmayan ebleh politikacıların bu memlekette mev
cut olduğunu müşahade etmeliyiz. Çünkü, komünist 
ve faşist partilerde «bizdendir, aktif faaliyette bulu
nabilir» düşüncesini bugün maalesef uygulamada 
görmekteyiz. 

Bir liderin arkasında namaz kılıp da umum mü
dürlüğe kadar yükselenlerin isimlerini verebilirim. 
işte bu davranışla faşizan ve komünizan davranış ara
sında hiçbir fark olmadığını bilhassa arz etmek iste
rim. 

Belki büyük parti olan A.dalet Partisi ve Cumhu
riyet Halk Partisi içerisinde ele ufak - tefek aksaklık
lar olmuştur; ama bu iki partinin dışında bazı ide
olojik davranışlar içerisinde devlet memurlarını faşi
zan ve komünizan metot içerisinde hamur gibi yo
ğurmak isteyenler vardır bugünkü bu Hükümetin 
kanadı içerisinde. Bunda zerre kadar endişem yok
tur, bu tehlikenin içerisine girmiş durumdayız; fakat 
komünizm düsturu başkadır, faşizm düsturu başka
dır, arkada namaz kılanın düsturu da başkadır; ama 
metot aynıdır. 

Bu itibarla, taşraya, köylere, şuraya, buraya gi
dip de şuna faşist, şuna komünist dediği zaman ken
disinin de aynı davranış içerisinde olduğunun izahına 
da gerek yoktur. Ben, Trakya göçmenlerinden; Bul
garistan'dan yeni gelmiş göçmenlerden bu vesileyle 
bahsetmek istiyorum. Bilhassa köylere gittiğim zaman 
gördüğüm durum şu idi : Köy idare kurulu toplanır
dı bu yeni gelen göçmenlerle ilgili olarak. Bu göç
menler, göçmen olarak Türkiye'ye gelmeden evvel 
Bulgaristan'da ve bilhassa Yugoslavya'daki komünist 
rejimlerin baskıları altındaydılar. Bu göçmenler Tür
kiye'ye geldiklerinde yerleştikleri köylerde köy idare 
kurulunu âdeta bir genelkurmay reisi, bir vali yahut 
da en üst kademedeki bir makam sahibi kadar ve 
onun üzerinde olmak üzere, bu kişileri bir tehdit aracı 
olarak görmekteydi. Çünkü geldiği ülkelerdeki mahal
lî taşra teşkilâtlarının komünist partiye üye taraflar
ca yönetildiğinin etkisi altından sıyrılamadığı içindir 
ki, kendisini de aynı baskı altında hissederdi. Zaman
la bu göçmen kişiler Türkiye'de olduklarının bilincine 
vardıkça bu tehdit ve tehlikeden ari olduğunu idrak 
etmişlerdir. 

İkinci kıstas; Devlet memurlarının muayyen parti 
ve partilere iştirakleri men edilmiştir. Meselâ, bir 
devlet memurunun komünist partiye veyahut da fa
şist partiye veyahut da şeriat ile ilgili herhangi bir 
parti varsa; diyelim ki, Hıristiyan Demokrat Partisi
ne veyahut da bir şeriat partisine - mukayeseli bir şe
kilde arz ediyorum - giremez diye önceden noter se
nedi gibi kendisinden ya belge alınır veyahut da aslî 
görevidir ve bu husus yasalara ve mer'i hukuka yer
leştirilmiştir. Bu da, Portekiz'de ve hatta Belçika'da 
son zamanlara kadar uygulanmıştır. 

Üçüncü sistem; Devlet memurunun hiçbir partinin 
leh ve aleyhinde siyasî kanaatlerini izhar etmemesidir. 
işte, Türkiye... Türkiye'miz bu sistemi kabul etmiştir. 
Ben bu konuşmamda bilhassa devreleri arz edeceğim; 
Adalet Partili sayın senatörlerin de fikrime iştirak et
meseler dahi bana hak vereceklerine ve biraz anlayış
la karşılayacaîkarına eminim. Cumhuriyet Halk Par
tisine eskiden olsun; belki de şimdi olabilir, Adalet 
Partisinde olsun, belki ufak - tefek aksaklıklar vardır; 
ama diğer partilerin durumlarının kendileri için de, 
memleket için de bir tehlike olduğunu arz edeceğim. 

Klâsik demokrasilerde; yani Türkiyemizde Dev
let memurlarının aktif politika yapmaması bir aktif 
politikada bulunmaması, siyasî partiler leh ve aley
hinde bulunmamasından murat, memleket sorunları 
ile ilgili konularda konuşamaz, yazı yazamaz, fikir ve 
mütalâada bulunamaz demek değildir. Bunu, sağdu
yulu Adalet Partili ve Cumhuriyet Halk Partili ve es
ki Cumhuriyet Halk Partili mensuplarının bilhassa 
izanlarına arz ediyorum; sayın Tabiî Senatörlerle, 
Kontenjan Senatörlerini tekrara lüzum görmüyorum. 

Memleket sorunu nedir? Bir öğretmen görevi ba-
şnıda görevini yapmıştır, aktif politikada bulunmamış
tır, köye gitmiştir, «öğretmenim, hocam, ben radyo
dan böyle bir şey duydum, gazetelerden böyle bir şey 
okudum, Türkiye'de komünist partisi var mı, komü
nist var mı?» derse öğretmene, muhtar veyahut da 
bir vatandaş; idealist bir öğretmen, «Türkiye'de ko
münist partisi yotkur, mevcut partilerin hiçbirisi ko
münist olamaz ve komünist değildir. Mevcut partile
rin hiçbirisi şeriatçı değildir, şeriatçı olamaz.» derse, 
bu öğretmen aktif politika mı yapmış olur?... Olmaz. 
Bir öğretmen köyde, görevinin dışında, «Anayasamız 
demokratik sola müsaittir, karma ekonomiye müsait
tir, sosyal demokrasiye müsaittir, ibadet hürriyeti var
dır; Anayasanın 19 ncu maddesi...» derse; bir öğret
men bir kısmını derse, bir diğer öğretmen bir kısmını 
derse, suç mu işlemiş olur? 
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Eğer biz bunun üzerinde durmazsak, komünizan 
Bulgaristan'daki, Rusya'daki ve Hitler devrindeki 
militan uşakların ekmeğine yağ sürecek ve onlara fa
tiha okuyacak; hem de kendi klâsik demokrasimize, 
sosyal demokrasimize ters düşecek biçimde, hiç ol
mazsa onların rejimi onun gereğidir... 

Bu itibarla, Türkiye'deki Devlet memurlarını; 
«Bizdendir, ondandır» diye düşünmemek gerekir. Bu
nu bilhassa arz etmekte fayda vardır. 

Meselâ öğretmenler bir greve girişmiştir; evet, 
«Grev» kelimesi bugün için kullanıyorum, o zaman 
için «Grev» kelimesini kullanıyordum; çünkü bir 
mahkeme kararı yoktu. Bir savcı direniş, başka bir 
savcı «grevdir», bir başka savcı da «boykottur» der; 
şudur, budur derdi. Bu Anayasa Mahkemesine gitti, 
Anayasa Mahkemesi bir karar verdi, netice itibariyle, 
«Yasa değişikliğini gerektirir, yasa değişikliği olmadı
ğı müddetçe, öğretmenlerin yaptığı bu eylem grev ni
teliğindedir. Dolayısiyle ceza hukuku hükümlerine gö
re suçtur.» neticesine varıldı. 

Bu neticeyi alan garip bendeniz, Adalet Partisi
nin çizmeleri altında ezildim. Buyurun demokrasi an
layışını... Ama, Adalet Partisine arz etmiyorum, çev-
resindekilerine arz ediyorum. Onların çoğu süzülmüş
tür; ama şimdi sağ cephe içerisinde. Allah biran ev
vel birbirine düşürsün de, memleketi kurtarsın. 

Disiplin cezaları, memurların görevleri icabı hiz
metlerin ifasında veya görevlerinin dışında sıfatlariy-
le bağdaşmayan bazı fiillerle yaptıkları yolsuzluklar
da kendilerine uygulanan ve yetkili kurullarca alınan 
müeyyidelerdir. Bu cezalar, hizmet ve memur statü
lerine, objektif hukuk kurallarına muhalefetle aykırı 
davranışların bazı zecrî tedbirleri gerektirdiğinden, ce
za hukukunda tespit edilen genel müeyyidelere ben
zerlik arz eder. 

Disiplin cezalarıyla uygulanan müeyyideler ile ce
za hukuku kurallarına aykırı hareket edenlere uygula
nan müeyyideler arasındaki en önemli farkın, ceza
nın mahiyeti; yani özü ile hüküm tesisi yargı ile bu 
hükmün tesiri bakımından gözönünde bulundurulma
lıdır. Aradaki farkın ağırlığı.. 

Disiplin cezaları; sırf meslekî menfaat ve görevi 
gereğine yönelik; yani meslek ile görevin menafiine 
siyaneten uygulandığı halde, ceza hukuku müeyyide
lerinin uygulanmasında toplumun maddî düzenini bo
zanlarla, bazı toplumsal görevlerin yapılmasını engel
lemek ve kendine düşeni yapmamak suretiyle adalet 
fikrine aykırı davranışlarla başkasına zarar verenler 
söz konusudur. Bu iki suç ve müeyyideler arasındaki 

diğer bir fark, tespit ve hüküm tesisindeki yetkili or
ganların ayrı ayrı oluşudur. Disiplin cezalarını veren 
organlar, icranın, idarenin bünyesinde mündemiç ol
duğu halde, diğer ayrıca bağımsız, tabiî hâkimin; ya
ni yargı organının görevi içerisindedir. 

Şimdi, disiplin cezalarını ceza hukuku bünyesi içe
risindeki cezalarla eşdeğer tuttuğumuz takdirde, o 
zaman idarenin, icranın disiplin cezası verme hakkı, 
yetkisi Anayasamız gereğince kalmaz 

Bu nedenledir ki, disiplin cezalarının özelliği, nite
liği umumi hükümler muvacehesindeki suçlardan ay
rıdır ve icranın bünyesi içerisinde bu ceza yetkili ku
rullarca tanzim edilir. Ama nasıl?. Şimdi, uygulama
ya gelelim. Allah nazardan korusun.. 

Bir öğretmen boykotu olmuştu, (yine onu arz ede
yim) suçtur: kabul. Edirne'den Hakkâri'ye kadar bü
tün idareciler, maarif müdürleri ve Bakanlıktaki yet
kililerin ellerindeki kararlar; ilkokul talebesi, kopya 
kaçağı afacan talebeler gibi tek kalemden çıkmış; yani 
bir Devlet otoritesi ile Devletin büyüklüğüyle, üstün 
icra kuvvetiyle bağdaşmayacak acele, hemen bir me
muru bir an evvel sindirmek gayreti içerisinde tek el
den, tek söz. tek el halinde çıkmıştı. Düşününün, bir 
disiplin kurulu bir karar verirken bu kararın süreçleri, 
belli aşamaları vardır. Karara varmak için belli aşama
lardan geçmek lâzım; maalesef bunlar uygulanmamış
tır. Bunun istisnasını Adalet Bakanlığı bünyesinde 
(Belki başka bakanlıklar da olabilir) bulabiliriz. Haklı 
veya haksız. Adalet Bakanlığında; ki, Savcılar Kuru
lu olmadan önce dahi, haklı veya haksız verilen ceza
lar belli aşamadan geçerdi ve ciddiye alınırdı. Hakika
ten halen de Adalet Bakanlığının bünyesi budur. Sav
cılar Kurulu da, hepsi de o sıradan geçmiştir. Belki 
nitelik bakımından eşdeğerdir, ama fonksiyon bakı
mından ayrıdır. Bunu bir mantık ilâcı olarak diğer 
Devlet teşkilâtına öneririm. Teftiş Kuruluna da ma
liye müfettişlerinin yaptığı denetimin ciddîliği adliye 
müfettişleri gibi. 

Bir idareci müfettişi arz ederim size. Bir mülki
ye müfettişi bir kasabaya gider bir günde teftiş yapar. 
Bir günün yarısı da ziyafetle geçer. Diğer yarısında 
ne yapar?. Belediye, özel idare, tahrirat kalemi; daha 
bir sürü daireleri teftiş ettikten sonra fezlekesini de ya
par ve geçer gider. Düşünün, bu mülkiye müfettişinin 
burada yaptığı işten ciddiyet beklenebilir mi? Ama bir 
adliye müfettişi, bir maliye müfettişi bir görev için bir 
yere gittiği zaman, o görevin gereklerine tam mana
sıyla uyar. Haklı veya haksız o ayrı bir konu; onun 
süzgeç safhaları vardır. 
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Bu itibarla, bu tip bir idare (Daha çok misaller 
verebilirim) af buyurun, ipe sapa gelmeyen tasarruf
larla yüzbinlerce memura ceza vermiş bu tip bir ida
renin, bürokrasinin bünyesi kanser hastalığıyle mef
luç hale gelmiş. 27 Mayıs'ta bunu gördük. 27 Mayıs 
olduğu zaman, o koca koca, dev gibi zannettiğim kim
seleri, nihayet İstanbul'a Savcı olduktan sonra çok 
çömez gibi gördüm. Baktım ki, bunların hep şahıs
larına makam ve ikbâlden başka bir gayretleri olma
mıştır. Millî Birlik Komitesinde fabrika gibi her gün 
otomatik kanun çıkarma olanağı varken, memleketin 
genel meseleleri üzerinde bazı önerilerde bulunmaları 
gerekirken, Millî Birlik Komitesi üyeleri de bunlar
dan bu konuda teklif beklerken, maalesef hep şahsî 
gayretler, hep şahsî gayretler.. Maalesef şahsî gayret
ler yüzünden memleketin içinden çıkılmaz sorunların 
bugün de koalisyonlarla daha da içinden çıkılmaz 
hale gelmiştir; radikal tedbirlerden hiçbiri alınamamış
tır. 

Ben bir Adalet Bakanlığı Müsteşarı bilirim, za
manın bir Adalet Bakanını bilirim; savcı, hâkim ta
yin etmekten başka bir yetenek gösterememiştir. Bir 
Hâkimler Kanununu Millî Birlik Komitesine götürüp 
de kısa sürede çıkartmak basiretini gösterememiştir. 
Bir yandan eski Demokrat Partililere sizi kurtarmaya 
çalışıyoruz diye kur yapmak, bir yandan Millî Birlik 
Komitesine onların aleyhinde bulunmak; dörtlü, beş
li boncuk göstermekten başka bir şey değil bu. Bizim 
Siirt'te borsa etrafında yağcılar fabrikası vardır; tam 
onlara göre tipik insanlar bunlar. İşte bu memleketi 
batıranlar, bu tip insanlar ve bu tip insanların içerisine 
sözde ilim adamları da intikal etmiştir, bunlarla müte
selsil sorumluluk içerisine girmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, konuya avdet buyur
manızı istirham etsem; rica ediyorum, lütfen efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın senatör
ler; 

Bu tip cifesi çıkmış, artık bürokrasinin, normal 
ideal bürokrasinin gereklerine uymasını bilmeyen; 
bildiği halde yapmayı istemeyen, şahsî çıkarından baş
ka bir şey düşünemeyen, ancak bana bir sorumluluk 
tevdi olursa, ne olur ne olmaz, bir ihtilâlle benim ba
şım belaya girebilir; memlekette ihtilâl olmayınca be
nim başım belâya girmez diyen bir politikacıyla, bir 
mebusla, bir bakanla kendini eşdeğer tutan bir umum 
müdür, bir müsteşar, şurada burada bu tip adamla
rın, bu tip kimselerin, ki çoğunluğu kastetmiyorum, 
azınlık; azınlık da bir marazdır, bir fare bir tenekenin 

I içerisine düşmesin, hepsini bulandırır, hepsini berbat 
eder bir teneke yağın. 

Bu itibarla, azınlık da olsa hepimiz için bir teh
likedir, memleket için bir tehlikedir. İşte bunların 
verdiği cezaların da temelinde ne gibi bir haksızlık ol-

I duğunu değerli senatörlerin sağduyusuna arz etmek 
isterim. 

Disiplin cezaları ile ceza mahkemelerinin verdiği 
ceza; disiplin suçlarıyle, genel suçlar arasındaki fark
ları bu şekilde izah edebiliriz. 

Bir defa; umumîlik, hususilik arz eder, Birisi hu
susidir, diğeri umumidir. Birisi ülke çapındadır, diğe
ri belli bir meslek çerçevesi içerisinde mütalaa edilir. 

İkincisi; disiplin cezaları, meslekî hayatı etkiler, 
mesleğe yöneliktir, meslek içerisindeki durumunu et
kiler. Ceza Hukukundaki müeyyideler ise, tamamiyle 
kişisel hürriyetini, mal varlığını ve genel durumunu 
etkiler. 

Yetkili organlar bakımından da yine arz etmiştim, 
disiplin cezasını veren kurul ile disiplin cezası isteyen
lerin aynı kişide mündemiç olduğunu görürüz; hem 
kadı hem davacı durumunda.. Halbuki, disiplin ceza
larının teminatlı; yeni icra içerisinde, müstakil mah
kemeler gibi, icranın yanında ayrı bir Anayasal mües
sese olarak mütalâa etmiyorum; ama icra bünyesi içe
risinde icranın en üst kademesine niyabeten hiç ol
mazsa en yakın amirine karşı bir teminat unsuru ol
ması gerekirken, maalesef bu teşkilât da yoktur. Bu
na ait ne Memurin Muhakemat Kanunu, ne bununla 
ilgili idare mahkemeleri, ne de disiplin kurulları dü
zenlenmemiştir. İdarenin yeniden düzenlenmesi ted
vin edilmemiştir. Bütün bu aksaklıklar karşısında, di
siplin cezalarının altında yatan büyük haksızlıkları ar
tık gözönünde bulundurmamız gerekir. Disiplin ceza
lan; ihtar, kınama, maaş katı, yer değiştirme, kıdem 
tenzili, sınıf tenzili, meslekten çıkarma vesaire gibi.. 

Bir misal arz edeceğim: Ben, birazcık maddî ola
nağı olan, birazcık hasbelkader yarım yamalak eli ka
lem tutan bir kimse olduğum için, Danıştaya gittim, 

I geldim, verilen 15 tane disiplin cezasından 10'nu ip
tal ettirdim, 3'nü de Savcılar Kurulunda.. Ya Hakkâ
ri'nin Şemdinli Kazasında bir öğretmen veyahutta 
Edirne'nin Kofçaz'ındaki bir öğretmen disiplin cezası 
almışsa; Ankara'da büyük hâkimler var, bana ne.. 
Kofçaz'daki garip bir öğretmen için, büyük öğret
men varsa bana ne demez mi?.. Bu itibarla, yüce hâ
kimlerden, en ücra köşedeki vatandaşın istifade etme
siyle ancak o yüceliğin memlekete faydalı olacağı 

I söz konusu olabilir. 

327 — 
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Bu nedenle, Türkiye'de disiplin cezalarının Danış- ; 
taya götürülmemesi, küçük memurların maddî im
kânsızlıkları, Ankara'ya uzak bulunmaları, Danışta-
yın işinin çok oluşu göz önünde bulundurulursa, biraz
cık içiniz sızlarsa, bu disiplin cezalarının kaldırılması
na; yani affa dahil edilmesine her halde hak verirsi
niz. 

Umumî af, disiplin cezalarını etkiler mi konusu 
da önemlidir. Disiplin cezası, bir mahkeme hükmüne 
ve mahkûmiyet kararma dayandığı takdirde, bu ka
rarın konusu ceza, affa girmişse veya karar Yargıtay-
ca bozulmuş ise, sebep de ortadan kalkar. Sebep unsu
runa müsteniden verilen bu disiplin cezasının da affa ; 
girmesi olağandır. Çünkü. «Sebep zail olunca, mani j 
zeval bulur» görüşü, tezi de ve buna karşı görüş de j 
tartışma konusudur; îdare Hukuku doktrininde. 

Disiplin cezaları, hiyerarşi kudretinin bir sonucu i 
olmakla beraber, bu cezayı verecek yetkili merciin 
ayrı olması, amirinin takdirine terk edilmemesi gere- , 
kir. Biraz evvel arz ettim; yani disiplin cezaları, disip
lin cezasını veren amirin dışında, ona karşı bir temi
nat unsuru olması lâzım gelir. 

Şimdi böyle bir çerçeve aklıma geldi; 1950 öncesi, 
1950 - 1960. 1960 - 1961, 1961 - 1971, (ki. Adalet Par-
tisinin iktidar devresidir, iki derve) 1971 - 1972 Ab- i 
dülhamit devrini ihya devri, 1972 sonrası. i 

Şimdi bu devirlerdeki disiplin cezalarına gelelim, j 
1950 öncesi tek parti devriydi arkadaşlar; bunu acık j 
konuşacağım. Atatürk'ü saydığımız kadar, onun de
rini de, hatalar varsa îsmet Paşaya, şuna buna, bu par
tiye yüklemeyelim. Samimî isek namuslu konuşacağız. 
Atatürk devri midir?.. Günahıyla, vebaliyle Atatürk 
ve çevresine aittir; büyüklüğüyle. Kötülemekle; o za
man o kötüleyen kişi mertçe çıksın, Atatürk devrinde 
bu icraat kötüydü, 26 sene Zonguldak - Ereğli işletme
lerinde köylü, iş mükellefiyetinde çalıştırıldı, yol ver
gisi verdi, şöyle oldu, böyle oldu dediği zaman bu
nun hamisini de Atatürk veyahutta Atatürk'e yakın 
olduğunu söyleme cesaretini gösterebiliyor mu?.. Bu 
itibarla kedi yürekli, fare yürekli meydan kahraman
larına bu memlekette fırsat verilmeyecektir. Bunu açık
ça ve mertçe.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat, çok is
tirham ediyorum efendim. Acaba konuya avdet bu
yurmanızı istirham etsem, lütfen efendim. Şimdi me
murların disiplin suçlarıyle alâkalı bir kanunu konuşu
yoruz. Rica ediyorum sizden. Konu çok dağılıyor, 
tepkiler doğuyor, rica ederim efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam, ko
nuya geliyorum Sayın Başkanım. 

İkincisi; 1950 ilâ 1960 arası, Demokrat Parti dev
resi, reaksiyoner bir güç, Atatürk devrine biraz aşina, 
o zamanki devrimleri savunanlar topyekün suçlu gö
rüldü; fakat karşılıklı iyi tarafları da vardı. 1960 -
1961 üst kademenin ihmali. Biraz evvel arz ettim, 
Millî Birlik Komitesi faziletle çalıştı; hatalar varsa, 
Ankara'da üst kademelerdeki bürokratlardadır. 

1961 ilâ 1971 normal bir devre; klasik bir demok
rasi devresi. Ve ben şunu arz etmek isterim, geçen yıl 
yahutta evvelki yıl Başbakan Sayın Süleyman Demi-
rel'e Mecliste ileri geri bir laf söylendi; Cumhuriyet 
Halk Partisinden sadır olmuşsa o lafa ben de karşı
yım; ancak bir şartla. Sayın Süleyman Demirel'e bir 
iftira yapıldı ben de karşıyım, uluorta iftira yok. Ge
çen gün Mecliste de Sayın Süleyman Demirel'e bunu 
arz ettim. Köydeki bir öğretmene komünist iftirasını 
bertaraf etmediğimiz müddetçe, beş vakit namaz kı
lan bir zavallının oyunun beynamazlar tarafından is
tismarını önlemedikçe ve ona da gerici demedikçe, 
vicdan hürriyetine saygılı oldukça; memleketin üst 
kademesine bu tip iftiralar olmaz. İftira tavandan ge
liyor. 

Bu itibarla bir köydeki öğretmene vatan haini di
yeceksin, hükümet olarak bunu destekleyeceksin, bu 
iftira sana geldiği zaman dünyayı yıkacaksın.. Arka
daşlar, bunda devlet gider. Köydeki bir öğretmene ya
pılan haksız ithama bir savcıya yapılan haksız itha
ma devlet bigâne kalırsa; ya onu cezalandıracak tart 
edecektir, eğer gücü yetmiyorsa, haklı ise; ki gücü yet
mez, fâzıl devletin, fâzıl hükümetin zaten gereğidir 
bu, haklı memuru güçlü görüp gücü yetmiyor onu 
çîkaramıyorsa, disiplin cezası veremiyorsa, ona komü
nist dedirtenleri iftira cezasıyle tecrim ediyor mu, ce-
zaîandırtabiliyor mu ve bu konuda faaliyet gösteren 
Cumhuriyet savcılarına Adalet Bakanları tamim yapa
biliyor mu, hatırlatabiliyor mu; işte o zaman iftiralar 
bu Yüce Meclislere kadar sıçramaz. Aksi hâlde Sa
yın Ecevite de iftira sıçrar, Sayın Süleyman Demirel'e 
de sıçrar; ama bu iftiralardan oyunu kaybetmiş bilgi
li insanlar, hasbelkadar lider olmuş insanlar kazanır. 

ikincisi de, ideolojik olanlar, komünizan metotla, 
«Bu bizdendir.» diyerek devlet memurlarını kendi he
gemonyasına alanlar kazanır. Bundan kaybedecek, de
mokrasidir ve bu demokrasinin yükünü, sorumlulu
ğunu, şerefini sırtında taşıyan Cumhuriyet Flalk Par
tisiyle Adalet Partisidir. 

Ben disiplin cezalariyle şunu arz edeyim: Sayın 
Genel Müdürümüz zamanında idi, bir müsteşarla; 
«Efendim, falan yerdeki savcıyı solcu diye başka ye-
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re süreceklermiş, ben de o savcıyı şikâyete gelmiştim. 
tutucudur, camide din istismarı yapan bir müftü hak
kında dava açmıyor, müftüyü koruyor diye.» bir ko
nuşmam geçti. Ben savcıyı şikâyete geldim, savcıyı 
da başkası solcu diye şikâyet ediyor, ben şikâyet et
tiğim için, savcı lûtfa kavuştu, yerinde kaldı. Düşü
nün, inanışa bakın.. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de disiplin cezaları bu 
tip pusulayı şaşırmış üst kademedeki bazı kimseler 
tarafından sureta istar edilmiştir ve politikacılar at
latılmış ve yanlış intikal ettirilmiştir. Bu her partinin, 
her siyasî kadronun başına gelebilir. Hele bilhassa si
yasî oyunu kaybetmiş liderler, veyahutta oyla işba
şına gelemeyeceğini bilenler, cunta heveslileri bundan 
büyük fırsat ve ganimet beklemektedirler. Buna ör
nek olmamız lâzım. Adalet Partisi gibi bir partinin 
içine beş, on tane bu tip insan sızmış olabilir; sayın 
Süleyman Demirel'e de yakın olabilir, önemli değil, 
Adalet Partisi gibi büyük bir partinin disiplin cezala
rına karşı çıkmakla büyük bir kitleyi karşısına alma
ması lâzım. Bu memlekette, değil Parlamentoda, dı
şarıda da çok, benim nasırım ayağımın şeklini bozu
yor, bazılarının da kafasının şekli bozuk rendelenme
ye müsait. 

Bu itibarla, bu tip kimseler her partide de olabilir. 
Belli kimselerin, belli çıkarların, belli araçların etki
sinde kalmamamız lâzım. Disiplin cezalarına uğrayan 
kitlenin büyük olduğunu; hele ciddî bir parti, hele 
Demokrat Partinin devamı olduğunu; hatalarını ka
bul etmemek suretiyle, devamı olduğunu iddia eden 
ciddî Adalet Partisi bu cezaların affına neden karşı
dır, bir türlü anlayamıyorum. Bunun Grup sözcüleri 
tarafından iyimser bir şekilde anlatılacağına eminim. 

Bir zamanlar bir yere müfettiş gelmiş; (efendim 
çok istirham ediyorum sabrınıza sığınarak bazı şeyle
ri arz etmek isterim, bunları anlatmakta fayda var
dır) bir memur subayla konuşuyor, «Seçim zamanı 
subayların nakli doğru değildir, oylarını kullansınlar, 
öyle nakilleri çıksın.» diyor. Bir belediye seçimi miy
miş neymiş bilmiyorum; sen misin bu şekilde konu
şan; bu bir tahkikat mevzu oluyor. O memur, müfet
tişe, «Beyefendi; ben falan albayın, falanın yanında 
böyle konuştum, fiilimi itiraf ediyorum, iftihar ediyo
rum o beyanımla. Lütfen şahit dinlemeyin, beni bu 
küçük yerde mağdur etmeyin. Ben itiraf ediyorum, 
bunu götürün değerlendirin, şâhite de lüzum yok» di
yor. İtiraf ettiği halde, o müfettiş 70 kişiyi dinlemiş
tir. Mesele, işi büyütmek. Ve buna müsteniden de o 
şahsa ceza verilmiştir. «Subay oyunu kullansın, demok

rasiye aşık olsun,» diyen bir memur Adalet Partisi 
Hükümeti zamanında ceza yemiştir. Bunu yapan kim? 
Adalet Partisinin hükümeti mi? Değil, bürokratlardır, 
şunlardır, bunlardır. 

Bu itibarla, bu misalleri arz etmekten maksadım, 
bütün disiplin cezalarından, hele siyasî meseleden di
siplin cezası almış yüzlerce, binlerce; yani % 90 affı 
gereken memurlar vardır. Bunların içerisinde yüz kı
zartıcı bir suçla ceza almış bir kimsenin polisliğe alın
maması veyahutta şu göreve alınmaması idarenin ba
siretidir. Eğer idare onu alıp da, valinin veyahutta 
kaymakamın kapısında görevlendiremiyorsa, ona ye
ni bir hizmet veremiyorsa; ben bunu göreve alırsam 
onu gelip de en mutena bir yere, en fonksiyoner bir 
yere verebilecekse, o zaman hükümetin acz içerisinde 
olduğu mütalaa edilir. Beş, on tane memuriyete lâyik 
olmayanın memuriyete avdeti için genel bir af karşı
sına çıkmanın gerçekten tutarsız olduğu kanaatında-
yım. 

Arkadaşlar, bugün bir çocuğumuzun eşi öğretmen
dir; yüksek kademedekiler, müsteşarlar, milletvekil
leri, Bakanlar,.. Gidin okullara; o hanımlarımızın öğ
retmen olduğu okullara gidin, hediyeler gırla gidiyor.. 
Köydeki öğretmene ceza vermeye hakkı yoktur, bura
daki öğretmenin beyinin. Buyurun gidin teftiş edin; 
hepinizin hanımlarınıza, benim de hanımıma, onun 
da hanımına çiçekler, şunlar, bunlar.. Bunlar nedir?. 
Ankara sosyetesinde hepinizin müşahade ettiği bir 
durumdur bu. 

Bir memurun umumiyetle üzerinde duracağı en 
önemli konu; beşerî ilişkiler, mafevk madun, ilişkile
ri, üstüne saygılı, altına öğretici ve müşvik olması ve 
bir de halkla ilişkilerinde hizmete yönelik ve onun 
emrinde; yani vatandaşın, kamunun emrinde bir görev
li olduğunu bilerek işini sürüncemede bırakmaması, be
ceri ve kabiliyet sahibi olması ve Türk Ceza Kanun
ları hükümleri muvacehesinde umumî ahvâl itibariy
le suç işlememesi lâzımdır. 

Şimdi, bütün bunların dışında; «Bu öğretmen ko
münisttir, bu öğretmen gericidir» düşünceleri basit, 
komünizan, Bulgarsitan'daki çetelerin dahi tenezzül 
etmeyeceği bir haldir. Maalesef politikanın içerisine 
girmiştir. Bunlara alet olmamanızı istirham ediyo
rum. 

Yalnız, bu hususla ilgili bir misâl okuyacağım; 
«Atatürk'ten ilk bakışta herkesin anlayacağı mana, 
bu birleşik kelimenin Türkün anası, atası anlamına gel
diği merkezindedir. Nitekim yabancılar da bunu böy
le zannediyorlar. Atatürk Türkün babası, olamaz. Ata-
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türk Türk'ün babası olamayacağına göre, Türkler 
Atatürk'ten sonra gelmemiştir. Bu itibarla, Atatürk 
kelimesi yanlıştır.» 

Bir ilim adamının yazdığı yazıya bakınız. Bu adam 
üniversite rektörüdür, disiplin cezası almaz, köydeki 
kültürlü bir öğretmene ceza verilir. Bir üniversite rek
törünün yaptığına bak; Atatürk Türkün babası değil
miş, benim anamın kocası değilmiş, bilmem ne değil
miş.... Söylediği lâfa bak. Bu, Erzurum Üniversitesin
de Bıyıkoğlu isminde bir profesörün beyanıdır. İşte 
buyurun... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Dejenere, dejene
re. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değil, aynen 
çıkmıştır, tekzip edilmemiştir. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Doğru söylü
yorsun, bravo Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi ikin
ci bir beyanatı daha veriyorum. 

«Bildiğiniz gibi, Türk ve Rus halkları, yüzyıllar
ca sürdürülmüş boyunduruk zincirlerini bir hamlede 
silkip attıktan sonra, kendi halklarının da izleyecek
leri..» falan, filan Türk - Rus dostluğundan bahsedi
yor ve gayet samimî bir dille yazıyor ve bunu kaleme 
alan bir savcı ceza yemiştir. Çünkü, Disiplin Kuru
lu, bu yazının Atatürk'ten aktarma olduğunu bile na
zarı itibare almamıştır. Yani Atatürk'ün Lenin'e yaz
dığı bir mektubu aktarma konusu yapmıştır ve bun
dan bir memur ceza yemiştir. Bunun Atatürk'ten ak
tarma yapıldığı gözönünde bulundurulmadan ceza ye
miştir; ama Atatürk'e ve Türk halkına hakaret eden 
bu adam bugün sağ cephede beyin olarak mütalaa 
ediliyor. Allah Adalet Partisini korusun. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kayalar, buyurunuz. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan. 
Cumhuriyet Senatosunun çok saydığım üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda Devlet memurlarının di
siplin cezalarının affı hakkındaki kanun teklifi dola-
yısıyle konuşmaya beni sevk eden sebep, 12 Marttan 
önce ve kendileri iktidarı bırakıp gittikten sonra, bu 
kutsal kürsüyü çok iyi tanıdıkları sokağı tahrik ama-
cıyle kullandıkları herkes tarafından bilinen mahdut 
ve belli bir kaç kişinin alışılmış ve alıştırılmış taktik
lerini zabıtlara tescil ettirmek, diğer bir deyimle, ma
lumu ilâm değil, kendi anlayışıma göre ve bir hu
kuk çerçevesi içinde kalmaya gayret ederek, düşünce
lerimi arz etmektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü sayın sena
törün konuşmasının bazı kısımlarını cevaplamak is
tiyorum. 

Sayın Kocaman, aslında yürütme organı tarafın
dan verilmiş olan disiplin cezalarının, Yasama orga
nınca affı hususunun ceza ve idare hukuku doktrinin
de tartışılmakta olan bir konu olduğunu öne sürmek
te ve bunun delillerini saydıktan sonra, galip fikrin 
Yasama Organına yetki tanıyan fikir olduğunda ka
rar kılmaktadır. 

Şunu hemen belirtmeliyim ki, hakikaten bu düşün
celer nazariyat sahasında sürüp gitmektedir. Ancak, 
kanunlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları 
nazarî tatminler için değil, Devlet idaresi ve milletle
rin refahı için yapılır ve alınır. Bu itibarla, bu mesela 
çoktan halledilmiş ve mevzuatımıza girmiştir. 

Bu nokta üzerinde biraz duralım. 
Filhakika, disiplin hukuku ile ceza hukukunun 

birbirinden ayrı olduğunu asla hatırdan çıkarmamak 
lâzımdır. Disiplin cezalan, sırf meslekî vazifelerin 
ihlâli halinde ve meslekî menfaatların korunması ve 
meslek disiplini bakımından alınan ve tatbik edilen 
zecrî tedbirlerdir. Ceza kanunlarının koyduğu cezalar 
ise, içtimaî vazifelerin ihlâli, cemiyetin maddî niza
mına muhalif hareket edilmesi halinde, adalet fikri 
bakımından alınan ve tatbik edilen zecrî tedbirler
dir. 

İki müessese arasındaki bu mahiyet farkından do
ğan neticelerden, vaktinizi almamak için bahsetmeye
ceğim. Ancak, ne cezaların mahkemelerce tezyit edil
miş olması ve ne de özel ve genel afların çıkarılmış 
olması, disiplin cezalarının tatbikini geri bırakır, ya 
da ortadan kaldırır. 

Muhtelif Danıştay kararları da, disiplin cezaları
nın Af Kanununun- tesirine maruz kalmayacağı hak
kında görüşü, kabule müsait mucip sebepleri ihtiva 
etmektedir. Kaldı ki, müstakil olan disiplin hukukun
da idarî müeyyide mahkûmiyete değil, fiile dayan
maktadır. Af ise, bizatihi fiile tesir etmemektedir. 
Fiil, mahkûmiyetten sonra mevcudiyetini kaybetmek
te ve ceza hukuku dışında netice doğurmaya devam 
etmektedir. 

Bu zarurî istitraddan sonra, disiplin cezalarının 
menşeinin hiyerarşi kudreti olduğunu, bu kudretin 
bir unsuru bulunduğunu hatırdan çıkarmayarak, Dev
letin disiplin cezalarını affedip edemeyeceğine kısaca 
temas etmek isterim. 

Bu hususu, bir noktaya fikirlerimi toplayabilmek 
için bir mukaddeme olarak arz etmiş oluyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, en üstün 
iradeyi temsil eder. Bu irade, disiplin cezalarının da 
affedilmesini istemişse, buna itaat etmek zorunludur. 
Devletin ve onun en önemli kuvveti olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sahip olduğu hâkimiyet yet
kisi, bizi bu neticeye götürür. Af Kanununda disiplin 
cezalarının da affedildiği yolunda bir sarahat bulun
duğu takdirde, böyle bir kayıt, Devletin aynı zaman
da en büyük hiyerarşik amir sıfatıyle hareket ettiği
nin bir ifadesidir. Nitekim, 1950 yılında Demokrat 
Partinin iktidara gelmesi dolayısıyle ceza hukuku ta
rihimize en geniş kapsamlı af olarak geçen 5677 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, disiplin cezalarını bu Kanunun şümulü dı
şında bırakmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
aksini de yapabileceği aşikârdır. 

1960 yılından sonra çıkarılmış 113, 134, 238 sa
yılı Af Kanunları ile taksirli suçların neticesi olarak 
verilen disiplin cezalarının genel affa tabi olacağı ka* 
bul edilmiştir. Görülmektedir ki nazarî tatminler bir 
yana, Devlet idare etmek için yapılan Anayasamız, 
biraz sonra kısaca izah edeceğimiz gibi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini disiplin suçları dahil, af konu
sunda yegâne yetkili kudret olarak tanımıştır. Ancak 
şunu unutmamak lâzımdır ki, Yasama organlarının 
amacı ve eylemlerinin şaşmaz ölçüsü, kamu yararı
dır. Yasama organımız af yetkisini kullanırken, sa
dece ceza politikasına önem vermeli, en ufak yaban
cı bir unsurun müdahalesi ile bozulan yegâne sosyal 
müessesenin adalet olduğunu gözönünde bulundur
malı, politikanın hukuk için daima kötü bir kılavuz; 
olduğunu unutmamalıdır. 

Orduda disiplin ne ise ve ne kadar lazımsa, Devlet 
teşkilâtında da o kadar disipline ihtiyaç vardır. Di
siplinsizliğin bulunduğu yerde keşmekeş olur. Devlet 
kadrolarını maddî ve manevî kıymetler bakımından 
takviye etmek yerine, disiplin cezalarını affetmenin, 
korumakla görevli olduğumuz bu teşkilât içinde elem 
verici sonuçların fazlalaşacağından hiç şüphe etme
melidir. 

Bu sebeplerle, disiplin cezalarının affına karşı ol
duğumu Personel Kanunu hükümleri içinde konunun 
halledilmesinin kamu yararına daha uygun bulundu
ğunu arz etmek isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün konuşması

nın bir yerinde 1803 sayılı Af Kanununun bir çok 
hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptali kaste
dilerek «Anayasa Mahkememizin yüz akı kararları 
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sayesinde...» diye başlayan ve devam eden bir cümle 
kullanıldığını görmekteyiz. Bu düşünce üzerinde 
önemle durmayı bir vazife addederim. 

Bilinen bir gerçektir ki; Anayasamız hükmünce 
yasama meclislerinin af yetkisi kanun niteliğinde ol
mayıp, karar niteliğinde bir tasarruftur. Yasama Mec
lislerinin bu nevi tasarrufları ise Anayasaya uygun
luk denetimine tabi tutulmamıştır. Anayasanın 64 ncü 
maddesi hükmü ile kabul edilen prensip, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin af yetkisini ancak karar şek
linde kullanabileceği esasıdır. Bu esasa, af yetkisinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamen takdirine 
bırakılmış bir yetki olmasından, bu vasfının kanun 
şeklinde tasarrufa müsait bulunmamasından dolayı 
kabul edilmiştir. 

Meclis kararlarının denetime tâbi olmadığından 
yararlanmak isteyen Meclisler diyelim ki, İçtüzük 
meselelerini birer kararla çözümlemeye kalkıştıkları 
için Anayasa Mahkemesi İçtüzük niteliğinde karar 
diye mukabil bir davranışla bunları kendi denetim 
çevresi içine aldı; fakat kanun niteliğinde kanun ta
dili diye bir şey uydurmaya maddeten imkân tasav
vur edilemez. Zira bu, dünyanın hiç bir yerinde yok
tur. Anayasanın Yasama Meclislerine kadar şeklinde 
kullanacağını bildirdiği bir yetkiyi Yasama Meclisle
rinin kanun yapma prosedürüne uymak zorunda kal
dığından bahisle, bu tasarrufu kanun telâkki etmek 
Anayasaya uygun düşemez. Genel ve özel af Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin mutlak takdirine kalmış ve 
Türk Milleti adına kullandığı bir atıfet yetkisidir. 
Böyle olduğu içindir ki; şu suçu affetti, ya da affet
medi diye bir dış tesir ve müdahale bahis konusu ola
maz. 

Anayasa Mahkemesi son Af Kanununa müdahale 
etmek suretiyle Anayasanın vermediği bir Devlet yet
kisini kullanma durumuna düşmüştür. Anayasanın 
147 nci maddesi ve 64 ncü maddesi gayet açıktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisine tecavüz 
edilmiştir. 

Kanaatimiz odur ki; bu acı durum muhterem 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün dediği gibi; 
«Yüz akı bir karar» değil, bir yetki gaspıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Kocaman konuşmasında ve diğer konuşma

cılar beyanlarında ülkemizde teokratik rejim kurma 
arzusunda olanlardan ve bir çok yüz kızartıcı suç
ları işleyenlerden bahisle; «Bunlar affa uğramışlar
ken, 12 Mart öncesi ve sonrasındaki karanlık, ya da 
alacakaranlık devirde nefret uyandırıcı ihbar meka-

1 — 
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ııizmasını işlemesi yüzünden, haksız yere verilen di
siplin cezalarının affedilmemiş olmasını uzun uzun 
yerdiler. 

Bu konuda evvelâ hafızalarınızı tazelemek için, o 
tarihte Grupum adına yaptığım konuşmadan küçük 
bir pasajı aynen okumak istiyorum. Pasajım şu; di
yorum ki : 

«Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Adalet Komisyonumuzda Başbakan, ba

kanların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini:n 
af dışı kalmasını çok müspet bir örnek olarak tak
dirle karşılıyoruz. 

Filhakika af bir bakıma bir şefkat ve atıfet mü
essesesi, modern ceza hukukunun kabulüne göre de 
yasama organına tanınmış geçmişi unutma yetkisidir. 
Fakat ne suretle kabul edilirse edilsin, muhakkak olan 
bir gerçek şudur ki, kendimizi temize çıkarma mües
sesesi değildir ve olmamalıdır»1 demiktik. 

Ve devam etmiştik : 
«Af kanunlarının etkisi maziyi kapsadığı için, 

bu hükmün eski Başbakan, balkan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleriyle ilgili olduğunu izahala lü
zum yoktur. Belli bir devrin yürütme sorumluluğunu 
yüklenmiş olan kişilerin, kendisinden sonra gelen hü
kümetlerin bütün araştırmalarına rağmen, çok dürüst 
ve Türk Milletine lâyık olarak çalıştığı sabit olmak
la beraber bir fazilet rejimi olan demokrasimizin bu 
hasletiyle yaşayabilmesi için onların affın dışında 
kalmalarını zarurî görmekteyiz.» demiştik. 

Bizim görüşümüz bu idi ve Grupum bu istikamet
te oy kullandı; fakat şimdi tenkit ettikleri hususu 
kendi oyîarıyle gerçekleştirmiş olanlar, bundan şikâ
yet etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Disiplin cezalarının ihbar furyaları sonunda hük-

medildiğini kabule imkân yoktur. O zamanın mağ
durları ihbarın ne demek olduğunu öğretmeyen bir 
okula mensupturlar. Aksi varit olsaydı; yani arkada
şımın dediğinde biraz gerçek payı bulunsaydı, hak
sız ihbarlardan kahrolup, en verimli çağlarında hayat
larını kaybeden yakınlarımızın acılarını içten duymuş 
kimseler olarak, evvelâ biz bu kanunu getirir, ya da 
geldiği anda kabul ederdik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken, disiplin cezalarının affının da

hi yasama organının yetkisi içinde olduğunun her 
türlü münakaşanın dışında, ancak Devlet teşkilâtının 
tahribini önlemek gayesiyle, rejimi muhafaza etme
nin vazifelerimizin başında bulunduğunu arz etmek 

isterim. Biz rejimi muhafaza etmek istikametinde 
oyumuzu kullanacağız. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Kanun maddelerini oylaması gerekir. 

2. — 14 .7. 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gön
derilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve 
ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka gi
derleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine -ve bu Kanuna üç geçici madde eklenme
sine dair Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 11199; C. Senatosu : 1/345) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma Tarihi : 6.6. 1975) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 

Konunun müzakeresine devam edeceğiz. Ancak, 
müstaceliyetine binaen ve bizden geçtikten sonra 
Millet Meclisinden de geçmesi konusunu gözönüne 
alarak, Kıbrıs'ta savaşan askerlerimizin durumuyla ve 
yargıçlarımıza verilecek ödenekle ilgili iki kanun ta
sarısının bu arada Gelen Kâğıtlardan Gündeme alıp 
herşeye takdimen konuşulması konusunu oylarınıza 
sunacağım. 

Evvelâ 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gön
derilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve 
ücretleriyle alâkalı kanun tasarısının görüşülmesiyle 
ilgili teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

14 Temmuz 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gön
derilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve 
ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka gider
leri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu Kanuna üç geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının, Kıbrıs'a gönderilecek 
Türk Birliği mensuplarının aylıklarını günümüz ko
şullarına uygun biçimde yeniden düzenlediğini göze
ten Komisyonumuz, işbu tasarının bir an önce ka
nunlaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
karar altına almıştır. 

(1) 491 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Genel Kurulun tasviplerine saygılarımla arz ede
rim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Kanun tasarısının Gelen Kâğıtlar
dan Gündeme alınması teklifini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının her şeye takdimen öncelikle 
konuşulması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. — 1868 saydı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M .Meclisi : 1/293, C. Senatosu : 1/353) 
(S. Sayısı : 495) (D. Tarihi : 10.6. 1975) (1) 

BAŞKAN — Öbür teklifi de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
495 S. Sayılı kanun tasarısı tabedilmiş ve üyelere 

dağıtılmış bulunmaktadır. Gelen Kâğıtlar arasında 
bulunan mezkûr tasarının Gelen Kâğıtlardan Günde
me alınmasını, gündemde mevcut bütün işlere tak
dimen ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede 
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanvekili ' 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

BAŞKAN — Bahis konusu kanun tasarısının Ge
len Kâğıtlardan Gündeme alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bahis konusu kanun tasarısının öncelikle, her şe
ye takdimen konuşulmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 495 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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2. — 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının ay
lık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/199; C. Senatosu : 1/345; (S. Sayısı : 491) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1975) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınlar lütfen. 

491 S. Sayılı 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıb
rıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının 
aylık ve ücretleriyle, çeşitli istihkakları ve birliğin 
başka giderleri hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu Kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisinde 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonu raporların m 
müzakeresine geçiyoruz. 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporunun ve kanun 
maddelerinin okunup okunmamasını oylarınıza su
nuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Komisyon raporu ve kanun maddeleri okun
mayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyeler var mı efendim?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tunçkanat, ka
nunun tümü üzerinde. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
senatörler; 

Bu kanun tasarısı üzerinde şu maksatla söz almış 
bulunuyorum; Kıbrıs Harekâtı 20 Temmuz 1974 yı
lında yapıldı. Bugün üzerinden neredeyse bir sene 
geçmiş oluyor ve biz ancak bir sene sonra bunu dü
zenleyen kanunu Cumhuriyet Senatosundan geçir
mek olanağına sahip oluyoruz; çok geçtir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Türk Devletinin kamu 
kuruluşları da aynı şekilde Türkiye'nin dışında iş 
yapacaklardır, harekâtta bulunabileceklerdir; fakat 
Türkiye'de bunu düzenleyen yeterli kanunlar mevcut 
değildir. Her seferinde diğer kanunlar zorlanmakta 
ve buralarda görev almış olan insanlar binbir güçlük 

(1) 491 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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içerisinde çırpınmakta; fakat kanunlar mevcut olma-
dığı için birçok zorluklarla ancak idarî yönlerden ba
zıları sorumluluğu üzerine almakta, bazıları da so
rumluluğu kendi başlarına yüklenemedikleri için, 
olaylar yahut işler istediğimiz şekilde yürümemekte
dir. 

Biliyorsunuz bu konunun dışında Libya'yla yaptı
ğımız bazı anlaşmalar var. Bazı firmalar Libya'da 
demiryolu yahut Karayolları Kıbrıs'ta meydan, yol 
yapacaktır. Türkiye'de, bu gibi dışa dönük faaliyet
leri düzenleyen kanunlar ve bunlara verilecek öde
nekleri ve bunların nasıl çalışacaklarını gösteren 
mevzuat maalesef çıkarılmamıştır. Bunlar noksan ta-
raflarımızdır. İşte bir tanesi önümüzde; bu kanun 
ancak bir yıl sonra çıkarılıyor. Bunu üzülerek belirt
mek isterim. 

Bu gibi kanunlar; yani Türkiye'nin dışa dönük 
faaliyetlerini de düzenleyecek kanunlar bir an evvel 
çıkarılmalıdır. Türkiye, içine dönük, kendi içine ka
palı bir toplum olmaktan kurtarılmalıdır. 

Arz eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Bu kanunun müzakeresi süresince 
Hükümeti Yüce Senatoda, Millî Savunma Bakanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Hâkim Kıdem
li Albay Sayın Muzaffer Başkaymak temsil edecek
tir. 

Kanunun tümü üzerinde söz alacak başka sayın 
üye var mı?.. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek 
Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretle
riyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 14 . 7 . 1964 günlü 500 sayılı Kanu
nun birinci maddesi ile ilişiği cetvel aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bu
lunan Türk Askerî Birlikleri personelinin aylıkların
dan emekli keseneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
aidatı, Gelir Vergisi ve Malî Denge Vergisi gibi ka
nunî kesintiler düşüldükten sonra artığı, her rütbeye, 
kıdeme ve kademeye göre ilişik cetvellerde gösterilen 

miktarlar seviyesine çıkarılır ve bu miktarlar hiçbir 
kesintiye tabi tutulmaksızın aynen ödenir. Bu öde
menin şekli Millî Savunma ve Maliye bakanlıkların
ca birlikte saptanır. Bunlar ayrıca yurt içindeki ay
lıklarını alamazlar. Kıbrıs'ta ödenecek miktardan baş
ka istihkakları transfer edilmez, Türkiye'de ödenir. 

İlişik cetvellerdeki personel aylıklarına (gösterge 
tablolarına) uygulanacak katsayı her yıl bütçe ka
nunlarında gösterilir. 

Kıbrıs Türk Askerî Birliklerinde veya Türkiye 
Cumhuriyeti Yardım Heyetinde görevlendirilen ve 
Kıbrıs'ta bulunan; genel bütçeye dahil daireler ile 
katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
döner sermayeli kuruluşlar personeline de yukarıdaki 
fıkralarda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde ve Tür
kiye'de almakta oldukları aylık veya ücretin 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre 
tekabül ettiği derece ve kademedeki askerî personel 
için bu kanuna ilişik cetvellerde saptanan miktarlar
daki aylık karşılığı ödeme yapılır. Bu ödemede, 11, 
12, 13, 14 ve 15 nci derecedeki Devlet memurları için 
«Astsubay çavuş» un derece ve kademesi gibi işlem 
yapılır. Bunların, kadro ve görev yönünden bağlı bu
lundukları kuruluşlarla olan ilgileri kesilmez. 

Birliklerin, yiyecek, giyecek, yakacak, donatım ve 
tedavi gibi sair her türlü giderlerinin tutarı ve satın-
alma işlerinin şekli ve ödeme biçimleri ve birliklerde 
istihdam edilmek üzere mahallen temin edilecek sivil 
personele verilecek ücretler Millî Savunma ve Maliye 
Bakanlıklarınca birlikte saptanarak Bakanlar Kuru
lunun onayına sunulur. 

Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konuların 
uygulanması ile ilgili hususlar, Millî Savunma, Mali
ye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay için
de birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi ilişik cetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 nci 
madde ilişik cetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Ka
nuna aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun 1 nci maddesine 
göre yapılacak ödemelerde 20 . 7 . 1974 tarihi esas 
alınır. Ancak, evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir. 

Geçici Madde 2. — 22 . 7 . 1964 tarihinde yü
rürlüğe giren 14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi esaslarına göre astsubay başçu-
vuşlara yapılmış ödemeler geri alınmaz. 

— S34 — 
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Geçici Madde 3. — 1974. 1975 malî yılında kat
sayı l'dir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi, ihtiva ettiği geçici maddelerle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 2 nci madde, ihtiva ettiği geçici madde
lerle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncsü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 3 ncü madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 4 ncü madde kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehinde, aleyhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Kanun tasarısı açık oya sunulacaktır. Küreler do
laştırılsın. 

3. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/293; C. Senatosu : 1/353) 
(S. Sayısı : 495) (1) 

BAŞKAN — 495 S. Sayılı kanun tasarısının mü
zakeresine geçiyoruz. Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar efendim. 

Komisyon raporunun ve maddelerin okunup 
okunmamasını oylayacağım. Okunmamasını isteyen
ler lütfen işaret buyursunlar... Okunmasını isteyen
ler... Okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

(1) 495 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı (A) ve (e) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
nun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Madde 14. — Devlet Memurları Kanununun, 
Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yö
netmelik ve kararnamelerin ve özel kanunları uyarın
ca ödenmesi gereken hâkim ve yargı ödeneklerinin 
gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Büt
çesinin (930 - Malî Transferler) programının (09 - Di
ğer Transferler) alt programının (001 - Devlet Me
murları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği 
giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, genel 
bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hiz
met programlarında yer alan (110 - Aylıklar), (120 -
Sözleşmeli personel, yabancı uzmanlar ve yardımcı
ları ücretleri), (140 - Sosyal Yardımlar), (150 - Ek 
Çalışma Karşılıkları - Üniversitelerin gece öğretimi 
ile ilgili fazla çalışma ücreti ve konferans ücreti ha
riç), (160 - Tazminatlar ve Ödüller), (170 - Ödenek
ler) ile münhasıran er ve erbaş harçlıklarındaki ar
tışları karşılamak üzere (190 - Diğer Personel Gider
leri) harcama kalemleri ve % 1 ek karşılıkları ile il
gili tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Ba
kanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile 
karşılayan ve sadece belli amaçlarla Genel Bütçeden 
Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler iç i i bu 
madde hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Birinci madde kabul edilmiştiı. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
nun 26 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklen
miştir : 

«Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan 
hizmet programlarındaki tertiplerden (100 - Perso
nel giderleri harcama kalemleri hariç) tasarrufu müm
kün görülen ödenek miktarlarını aynı veya farklı 
programlar içinde mevcut (470 - Savunmanın Gerek
tirdiği Alım ve Giderler) harcama kalemlerine aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.» 



C. Senatosu B : 63 10 . 6 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. İkinci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
na ekli (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında, (950 - Borç Ödemeleri) programının (04 - Es
ki Yıllar Borçları) altprogramının (003 - Genel ve 
Katma Bütçeli dairelerin şahıslara, kamu iktisadî te
şebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşek
küllere karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçları, 
bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açıla
cak, tertiplerine aktarmak için gerekli işlemleri yap-
m?tya Maliye Bakanı yetkilidir.) Faaliyetindeki (960 -
Borç Ödemeleri) harcama kalemine 310 000 000 li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Üçüncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 1975 yılı Bütçe Kanununun Millet 

Meclisi (R) formülünün (150 nci Ek Çalışma Karşı
lıkları) kısmının 1 nci paragrafındaki (1 aylık) keli
mesi (2 aylık) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. Dördüncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu
na ekli (A) işaretli cetvelde ilişik (1) sayılı listede 
yazılı düzeltmeler yapılmıştır. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. Beşinci maddeyi ekli 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Beşinci madde cetvel
leriyle birlikte kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. Altıncı maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Altıncı madde kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanunu Cumhuriyet Senatosu ve 

Millet Meclisi Başkanları ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. Yedinci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Yedinci madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarı açık oya sunulacaktır. Küreler 
dolaştırılsın. 

1. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1975) (RET) (Bitiş tarihi : 2.8. 1975) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 481 S. Sayılı Devlet 
Memurlarının Disiplin Cezalarının Affına ilişkin Ka
nun teklifi üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Sayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI REFET RENDECl (Samsun) — Sayın Baş
kan, Komisyon olarak bendeniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak şimdi mi söz is
tersiniz efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANİ REFET RENDECİ (Samsun) — Komisyon 
olarak şimdi söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, lütfeder misiniz?.. 
Sayın Rendeci, buyurunuz efendim; Komisyon 

adına Sayın Rendeci. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Umumî tenkitlere cevap verme mevzuunu müza
kerelerin sonuna bırakmak kaydı ile bir hususu yük
sek huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Her çıkan 
arkadaş bu mevzuya dokunduğu için, sanki Komisyon 
raporu o meseleden dolayı reddedilmiş gibi bir intiba 
Cumhuriyet Senatosunda uyandırılmak istenmekte
dir. O bakımdan sadece o hususu açıklayarak yüksek 
huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Şimdi, bu kanun teklifi Millet Meclisinde Ko
misyona havale edilmiş, 1803 sayılı Af Kanununun 
meriyetinden bir hafta sonra teklif Millet Meclisine 
yapılmıştır. 

Şimdi, Millet Meclisi İçtüzüğünün, 77 nci mad
desi der ki. bir kanun teklifi veya tasarısı Türkiye 

(1) 481 S. Saydı basmayazı 5 . 6 . 1975 tarihli 
1 62 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

336 — 
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Büyük Millet Meclisinde görüşülerek reddedildikten 
sonra aradan bir sene geçmeden aynı mevzuda bir 
kanun teklifi veya tasarısı Meclise verilemez.» 

Şimdi, Millet Meclisi İçtüzüğünün bu 77 nci mad
desine göre, Af Kanunu teklifi Millet Meclisine ve
rilmiş, Başkan, Tüzüğün bu hükmüne rağmen bu tek
lifi Komisyona havale etmiş, Komisyon da görüş
müş ve Millet Meclisi Umumî Heyetinde de 77 nci 
madde kaale alınmamıştır ve Cumhuriyet Senato
suna mevzu bu şekilde gelmiş. Komisyon da bir usul 
müzakeresi açarak bu Millet Meclisi İçtüzüğünün 
77 nci maddesindeki bir sene içerisinde reddedilen bir 
teklif tekrar Meclise getirilemez veya getirilir mese
lesini konuşalım dedik. Komisyonda açtığımız umu
mî müzakere neticesinde, bunun Anayasada ve Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünde başka türlü önleyici 
ve yasaklayıcı tedbiri bulunmaması nedeni ile ve bir 
teklif Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosuna 
intikal etmiş olmakla, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
77 nci maddesindeki yasağa Millet Meclisinin uyma
masının Cumhuriyet Senatosunu ilgilendirmeyeceği 
gerekçesi ile ve tasarının Meclisteki bu İçtüzük hük
müne rağmen Cumhuriyet Senatosunda görüşülebile
ceği netice ve kanaatine vararak, bu mevzudan do
layı (teklifin reddine değil) umumî esaslarından do
layı bu teklifin üzerinde görüşmesine geçildi. 

Bu ciheti niye arz ettim? Sayın Sırrı Atalay'ın, 
bilhassa kendilerinin de dinlemesini istiyorum, Sa
yın Sırrı Atalay'ın... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dinliyorum, Sayın 
Rendeci. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Devamla) — Raporu
muzu, Komisyon raporunu sanki Millet Meclisi İç
tüzüğünün 77 nci maddesindeki yasağa Millet Mec
lisi riayet etmedi, Millet Meclisinin riayet etmemesi
ni Cumhuriyet Senatosu bir noksanlık kabul etti, 
Millet Meclisinin bu hatasından dolayı teklifinin tü
münü reddetti, gibi bir manayı, bir anlayışı konuş
malarında Yüce Heyete aksettirdiler. 

Arkadaşlar; 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuzdaki müzakere

lerde kanaatimiz; 77 nci maddeye aykırılık, Millet 
Meclisindeki hata bizi ilgilendirmez. 

Biz, Anayasanın 92 nci maddesindeki hükümlere 
göre, Millet Meclisinden gelen metni kabul ederiz, 
reddederiz veya değiştiririz. Bu ölçülerin dışına çıka
mayacağımızı biliriz. Bunun müzakerelerini ve mü
nakaşalarını da burada yaptık. Millet Meclisinde ha

ta edilmiş olması, Tüzük tatbikatından vesaireden 
dolayı hatası bizi ilgilendirmez; onların bir murakı
bı, onların hareketlerini ve yaptıkları işleri kontrol 
eden ve tetkik eden bir müessese değiliz, 92 nci mad
deye göre kabul etmek, reddetmek veya değiştirmek 
yetkisini haiziz, Cumhuriyet Senatosu olarak tetkik 
etme hakkımız var, Anayasada. Biz de raporumuzu 
bu ölçüler içerisinde getirdik. 77 nci madde; ama 
Komisyonun temennisi de şu idi ki, Millet Meclisi 
kendi Tüzüğünü tatbik etmemiştir. Komisyon rapo
runda da bu mütalâada bulunsun. Millet Meclisi 
kendi Tüzüğünü tatbik etmemiştir, kendi hatalarını 
da rapora dercedelim, bir daha böyle bir hata yapar
lar veya yapmazlar, uyarlar veya uymazlar; ama 
bu mesele Millet Meclisi İçtüzüğünde vardır. Millet 
Meclisi bir daha böyle bir mesele geldiği zaman, 
«Kendi Tüzüğüne baksın, okusun, böyle yanlış bir 
iş yapmasın» bunu rapora bir temenni olarak derce
delim düşüncesiyle Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun raporuna da biz bu düşünceleri almayı kararlaş
tırdık. 

Ret sebebimiz raporda da yazılı olduğu üzere 
1803 sayılı Af Kanununun bir sene evvel Cumhu
riyet Senatosunda ve Komisyonda görüşülmesi sıra
sında koyduğumuz gerekçe aynen yazılıdır. Disiplin 
suçlarının affı, Komisyonumuzun görüşüne uygun 
olmadığı ve evvelce 1803 sayılı Kanunda belirttiği
miz gerekçelerle disiplin suçlarının affına taraftar ol
madığımız için tümünü komisyon raporunda çoğun
lukla ret oyu veren arkadaşların düşüncesi istikame
tinde esastan dolayı (Usulden şekilden değil) bu ta
sarının tümünü ret eder mahiyette rapor tanzim et
tik ve Yüce Heyete o raporla geldik. 

Diğer hususlara cevaplarımı evvelce arz ettiğim 
gibi bilâhara bütün konuşmalar bittikten sonra, Ko
misyon lüzum gördüğü noktaları açıklama durumun
da olacaktır. Rapordaki bu usul meselesine her çı
kan arkadaşım temas ettiği için, Millet Meclisi İçtü
züğünün 77 nci maddesinde, «Bir sene içerisinde bir 
daha kanun teklif edilemez» gerekçesine, dayana
rak bu kanunun tümünü Komisyon reddetti gibi bir 
yanlış anlayışı huzurlarınızda açıklamak için söz al
dım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Lûtfi Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, Sayın 
senatörler; 

Görüşmekte olduğumuz 481 sıra sayılı kanun tek
lifi eğer Millet Meclisinden geldiği gibi çıksaydı, 
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Türk kamuoyunda vicdanların sızlamasını önlemiş 
olacaktı. 

Ben, konunun hukukî tartışmasına girecek deği
lim, o benim branşım değil. Tüzük görüşmelerine de 
girecek değilim. Doğru mudur değil midir diye usul 
bakımından da bunu tartışacak değilim. Ancak, böy
le bir af kanununun çıkmayışı halinde, Türk kamuo
yunun vicdanen ne kadar rahatsız olacağını belirt
mek için söz aldım. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metnin birinci mad
desi aynen şöyle : 

«22 . 5 . 1974 tarihine kadar, Devlet ve kamu 
kuruluşları memur ve hizmetlilerine re'sen veya di
siplin kurulları tarafından verilmiş bulunan bütün 
disiplin cezaları affedilmiştir.» 

Madde 2. — A) Devlet memurlarının atanma
ları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ile 
ilgili hususlarda; yükselmeleri ve çeşitli yönlerden 
değerlendirilmeleri gerektiğinde, affedilmiş olan di
siplin cezalan hiçbir halde dikkate alınmaz. 

Affedilmiş disiplin cezalarından doğan hak ge
riye yürümez. 

B) Bu kanun hükümleri; subay, askerî memur 
ve astsubaylar hakkında kanun, tüzük ve yönetme
liklere göre verilmiş ve verilecek idarî kararlar veya 
yapılmış ve yapılacak idarî işlemlerle, bunlar hakkın
da mahkemelerce hükmedilen cezaların hukukî so
nuçlarından olan rütbenin kaybedilmesi ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine subay, askerî memur, astsubay ola
rak kabul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi ve 
1076 sayılı Kanunun 1316 sayılı Kanunla değişik 
8 nci maddesinin uygulanması sonucu yapılmış iş
lemleri kapamaz.» der. 

Burada, üzerinde durulan nokta kanımca şu ol
sa gerek: Askerlikle sivil devlet idaresinde esaslı far
kın askerlikte disipline dayalı devlet idaresinde ise 
göreve dayalı olmasıdır. Elbette, bazı konuşmacı ar
kadaşlarımızın buyurdukları gibi devlet hizmetinde 
de disiplin vardır, olmalıdır; ama her halde devlet 
hizmetinin esası disiplin demek değildir. Askerlikte 
gerçekten bu böyledir; disiplin olmayan bir askerlik 
askerlik sayılmaz. Önce disiplin, sonra yine disiplin 
gelir askerlikte. 

Devlet hizmetinde disiplin suçlan işlenmiştir. Di
siplin cezaları da verilmiştir. Genellikle, arkadaşları
mızın da belirttikleri gibi disiplin cezalarını alanlar 
küçük memurlar, öğretmenlerdir. Bu cezayı tertip 
edenler ise daha büyüklerdir. Bizim 22 . 5 . 1974 
tarihinde çıkardığımız Genel Af Kanunu ile büyük

ler; yani ceza verenler bir kısım suçlarından affedil
mişlerdir. 

Geçenlerde Hürriyet Gazetesinin 3 ncü sayfasın
daki küçük bir paragrafta bir havadis çıktı: «istan
bul'da Ziraat Bankasının bir şubesini 3 iş adamı 8,5 
milyon lira dolandırdı» diye. Soyuldu diye aynen ya
zıyor. Bu soyulma işinde methaldar olan müdür, 
amir elbette cezaya çarptırıldı. Eğer bu olay Af Ka
nunundan evvel işlenmiş olsaydı Af Kanunu kapsa
mına girmiş olacaktı ve o müdürün, amirin verdiği 
bir disiplin cezası, bir memurun geç gelmesi şu ve
ya bu şekilde bir disiplin cezası almasından dolayı 
affedilmeyecek, terfi edemeyecek; ama bankayı soy
makta bazı iş adamîarıyle ortak olan o müdür, o 
amir, o büyük adam af kapsamına girecekti. Belki 
bir gün yine ileride çıkacak aftan faydalanabilir. 

Yine konuşması arkadaşlarımızdan bir parti söz
cüsü arkadaşımız buyurdular ki,. «Disiplin cezaları
nın neticesi kaldırılmamalıdır. Hayatı boyunca onun 
kartonunda, sicil dosyasında falan tarihte aldığı kü
çük bir disiplin suçu kalmalıdır.» Sanıyorum insan
lık dışı bir davranıştır bu fikir. Bu, o küçük memu
ru iktidar emrinde çalıştırmak için Demokles'in kı
lıcı gibi o cezayı başında sallandırma gayesine ma
tuf olabilir. 

Bütün kutsal dinler insanlar için affedicidirler. 
Hangi din olursa olsun en çok aftan bahsedilir. Hı
ristiyanlığın günah çıkarma işleminden tutunuz da 
bizim kendi dinimizdeki birçok beyanlar da bunu 
göstermektedir ve açık açık şu şu suçlardan dolayı 
şu kadar ceza görmesi gereken insanların, şu şu iba-
detleriyle, hizmetleriyle affa uğrayacakları beyan 
edilir. Dernek ki, insanlar için zaman zaman bir ba
rış ortamı getirmek gerekiyor. İnsanların ıslahı nef-
setmiş olabileceği esasına dayanıyor bu kutsal din
lerin ve kanunların af konusu. Biz, geçen sene Af 
Kanununu çıkardığımız zaman en ağır suçları işle
yenleri affetmiştik. Yüz kızartıcı suçları işleyeni af
fettik, ırza geçenleri affettik. Bir il disiplin kurulu 
düşününüz ki, o il disiplin kurulunda üye olan insan
ların içerisinde bir tanesi sahtekârlıktan mahkûm öl
müş affa uğramış. Bir tanesi ırza geçmekten mah
kûm olmuş affa uğramış, bir tanesi, il daimî encü
men üyesi, başka bir ağır suiistimal suçundan mah
kûm olmuş, afyon kaçakçılığından mahkûm olmuş 
affa uğramış; ama o heyetin verdiği, tertip ettiği bir 
disiplin suçundan malul olan bir küçük memur, bir 
öğretmen, o affın dışında tutulmaktadır. Buna vic
dan razı olur mu, Allah razı olur mu? Biz bunu ki-
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min için çıkarmamakta ısrar ediyoruz, bunu anlamak 
benim için çok güç. 

Burada A. P. li arkadaşlarımızın, disiplin suçla
rını, cezalarını affetmemekte direnmeleri sanırım, il 
disiplin kurullarında geçmiş devirlerde il daimî en
cümen üyelerinin çoğunluğunun kendilerinden oluşu 
ve bir de «Biz ceza verirken hata etmeyiz» iddia
sında bulunmaları gibi geliyor bana. Kanım yanlış 
olabilir. Böyle ise şimdiden özür dilerim; ama en 
ağır suçları affedip de bu noktaya gelip direnmek, 
izahı mümkün olmayan bir husus. 

Biraz evvel grup adına mı, şahsı adına mı bile
meyeceğim Sayın Kayalar konuşurken; «Biz o Af 
Kanunu çıkarken eski başbakanların, Devlet adamla
rının af şümulü dışında bırakılmasını teklif ettik. 
Bundan da Meclislerin kendi kendilerini affetmiş ola
cağından çekindik» buyurdular Gayet güzel bir jest 
idi; ama daha evvelden, o zat eski başbakan, o kişi
ler eski Devlet adamları olmadan önce Hükümet 
üyeleri iken, Hükümet başkanı iken, Divanı Aliye 
gitmesini parmak hesabiyle kurtarmamış olsaydılar, 
halletmemiş olsaydılar, bu jesti alkışlardım. 

Öyle ise, hareketleri yaparken, eğer Meclisin hay
siyetini düşünüyorsak, dün, bugün, yarın aynı şekil
de düşünmek zorundayız. Hükümetlerin, Hükümet 
başkanlarının haysiyetlerini düşünürken, dün bugün, 
yarın aynı şekilde düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Yine, sözcü arkadaşlarımız «Bu disiplin cezaları
nın affı, bir üst mercie müracaat etmek suretiyle 
bertaraf edilebilir» buyurdular. Disiplin cezalarının 
büyük bir kısmında siyasî zihniyetin etkileri yatmak
tadır. Kendisine ceza veren bir siyasî zihniyetin, bir 
üst basamağında işin halledilmesi mümkün değildir 
ve görülmemiştir de. Bunun da uygulamada pratik 
bir değeri olmasa gerek. 

Her şeyden önce biz âdil olmak zorundayız. Bazı 
uygulamalar vardır ki, gerçekten hukukidir, kanu
nîdir; ama âdil değildir. Çok somut bir örnek oldu
ğu için, bu kürsüden evvelce de verdiğim bir misali 
hatırlayanlar sıkmazsam tekrar etmek istiyorum: 
İdareciler, kanun dışı hareket yapanlara ceza verir
ler. Örneğin, bir kişi ruhsatsız nalbantlık yaparsa, 
kaymakam onu cezalandırır. Bu hukukîdir. Bir yer
de bir nalbant, kaymakam tarafından, idare tarafın
dan cezalandırılsa hukukîdir, kanunîdir; ama bu uy
gulamayı yalnız bir kişiye yaparsa, âdil değildir. O 
halde, uygulamanın sadece hukukî ya da kanunî ol-
masıyle yetmiyor, âdil olması gerekiyor, 

Biz, Meclis olarak, kanun yapan kişiler olarak,. 
insanlara yeniden hayata intibak edebilmesi için bir 
fırsat verelim diye, birçok ağır suçları affettik. İçi
mizden bir arkadaşımızın afyon kaçakçılığı suçu da 
bu affa girdi sanırım. Ve bu kadar ağır suçları af
feden bizler, küçücük memurların, zavallı durumuna 
düşmüş kimselerin ilerlemelerini, çoluk - çocuklarına 
bir terfi müjdesi götürmelerini önleyecek kadar katı 
yürekli olmaya çalışıyoruz. Nedir bu katılığımız?.. 
Bunu da anlamak güç, niye acaba bu kadar dayanı
yoruz?.. 

Bu, Meclislerde takdir meselesidir. Ben diyorum 
ki, takdiri böyle kullanalım. Evet, Devlete karşı iş
lenmiş suçlan affetmemekte direniyoruz da, falan 
şahsa karşı işlenmiş suçu affetmekte kendimizi hak
lı buluyoruz. Halbuki tamamıyle tersi olması lâzım; 
biz kendimize güvenen bir Devlet isek, güçlü isek, 
Devlete karşı işlenen suçlan affedebiliriz de, şahısla-
ra karşı işlenmiş olan suçları affetmeyi kendimizde 
hak olarak görmememiz gerekir. 

Bizim dinimiz de böyledir; Allah buyurur ki, «Ba
na karşı işlenmiş suçlardan dolayı affedebilirim. Kul 
hakkı ile gelmeyin» Biz, bütün kul haklarını affet
tik; ama Devlete karşı olan suçları küçük de olsa, 
büyük de olsa affetmemekte direniyoruz. Bu direnci 
de anlamak güç. 

Kıymetli arkadaşlarım, tekrar ediyorum. Ben. işin 
hukukî tartışmasına girecek değilim, benim konumun 
dışındadır. Yalnız ben, şunu görüyorum. Kamu vic
danında şöyle tarif ediliyor, hukuken bu tarif yan
lış olabilir; büyük suçlar affedilmiştir; disiplin suç
ları, küçük suçlar affedilmemiştir. Tabiî bu büyük, 
küçük diye tasnif hukukî değildir; ama kamuoyu bu
nu böyle tarif ediyor. Böyle pratik bir tarife giriyor. 

Eski Başbakanlık Müsteşarlarından Sayın Salih 
Korur'a atfen bir söz naklettiler, «Kanunlar örüm
cek ağına benzerler. Küçük sinekleri tutmak içindir, 
büyükler deler geçer» der. Bu söz daha eskilere gö
türülür. En son bizde böyle duyulmuştur. Burada da 
biz aynı şeyi görüyoruz. Biz af kanunu çıkarırken 
belki bir kısımlarının da faydalanacağı bir af kanunu 
çıkardık ve büyük suçları bununla affettik; ama 
şimdi memurların tepesinde Demoklesin kılıcı gibi 
sallanması isteği ile defterlerinde ille bir boz leke kal
sın istiyoruz: Halbuki simyisah, kapkara lekeleri sil
dik tertemiz yaptık. Bir kimsenin sicilindeki kara le
ke silinecek; ama onun yanında çalışan küçücük me
murun sicilindeki boz lekeyi, boz kalsın diye bıraka
cağız. Arkadaşlar, buna Allah razı olmaz, 
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İşte, Millet Meclisinin kabul ettiği metinde as
kerleri bunun dışında tutmak suretiyle askerlikteki 
disiplini bozmama gayesi güdülmüştür ki, katılıyo
rum ona. 

Üçüncü maddede şöyle denilmiştir: «Bu kanun
dan yararlananlara ait sicil dosyalarında mevcut di
siplin cezaları ile ilgili kayıtlar, sicil dosyalarından 
çıkarılır ve bu işlemlerin uygulanmasına ilişkin hu
suslar Devlet Personel Dairesince bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarı
lacak yönetmelikle belli edilir.» 

Biz, o af kanununu çıkarırken neticeleriyle bera
ber affettik. 

Yine İş Kanununda bazı yerlerde 50 işçiyi geçen 
kuruluşlarda % 2 oranında sakat, ayrıca % 2 ora
nında da eski mahkûmların hapishaneden çıkmış ki
şilerin alınacağını koymuşuz, kayda bağlamışız. De
mek ki, onların neticelerini de kaldırmışız ve onla
ra sen insansın, artık insan oldun, sen silkindin, kur
tuldun, arındın bundan sonra kendine gel demişiz, 
adama böyle bir yönden düzelme fırsatı vermişiz. 

Şimdi Meclisin getirdiği o küçük memura, bir 
öğretmene tanınan yeniden arınma, hayata kavuşma, 
hayata bağlanma hakkını burada Senato olarak kös-
teklemeye çalışıyoruz. Halbuki, biz Meclisten 10 
yaş daha büyüğüz, kanunen büyüğüz ve bizim dikka
timizin onlardan fazla olması gerekir. Onların yapa
madığı affı bizim yapmamız gerekirken, tamamıyîe 
aksine ille hayır senin sicilindeki o boz leke kalacak, 
ben kara lekeyi sildim; ama boz lekeyi ötekinden 
bilmeyeceğim demekte ısrar deiyoruz. Bu, yanlış bir 
tutum. 

Bu kanun böyle geçebilir, affedilmeyebilir; ama 
nereye kadar sürer, kamu vicdanında bu ne kadar 
kabul edilir, hüsnüniyetle kabul edilir; bunu kestir
mek çok güç. 

Ben sözlerimi uzatmak istemiyorum, yalnız bun
da direnen arkadaşlarımın vicdanlarına şu anda sığı
narak söylüyorum: Bazı partilerin birtakım hesapları 
olabilir, ama o hesaba giren partilerin peşine takılan 
diğer arkadaşlarımızı bu takılmaktan kurtarmak is
tiyorum. Lütfen burda katı olmayalım. Eğer Cum
huriyetin 50 nci yılında bir genel barış sağlayacak-
sak bunu Devlet memurlarından esirgemeyelim ve 
onları mutlaka sanki devamlı kendimiz iktidarda ka-
lacakmışız gibi, o Demoklesin kılıcını tepesinde sal-
1 andırırcasına, emrimize alarak birtakım karanlık 
düşüncelerimize alet etmek için baskı unsuru olmak
tan çıkaralım. Hiç olmazsa bu intiba doğmasın. Bu 

intiba doğduğu zaman, arkasından çok daha kötü 
şeyler gelebilir. 

Tekrar ediyorum, «bu bir Meclis kararıdır» dedi
ler, «Bir tercih kararıdır» dediler; Devlet suçlarını 
affeder mi, etmez mi o ayrı birvmesele münakaşasını 
hukukçu arkadaşlarım yaptılar, ben onları konum 
olmadığı için bilmiyorum, mesleğim değildir girmek 
istemiyorum, yalnız kamuoyundan bunun çok kötü 
karşılandığını; şöyle bir dolmuşa binerseniz, bir oto
büste halka kulak verirseniz, bir köy kahvesinde, bir 
mahalle kahvesinde biraz sohbet ederseniz bu ha
reketimizin hiç de hoş olmadığını görmek mümkün
dür. Hesabınız ne olursa olsun, biz komuoyunu tat
min etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan Meclisin kabul ettiği şekle dönelim 
ve bizim Senato Komisyonunun metnini reddedelim. 
Ben o yönde oy kullanmak durumundayım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — 491 ve 495 Sıra Sayılı Kanun tasarı
ları üzerinde oy kullanmamış sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İkinci kez söz alıyo

rum. özür dilerim. Konu önemli, bu yönden ikinci 
kez huzurunuza gelmiş oluyorum. 

Evvelâ. Adalet Partisi Grupu adına ilk görüşme 
sırasında yapılan itirazlarda, disiplin cezalarının bü
tün neticeleriyle silinmesinin çok mahzuru olacağı 
ifade edildi. Eğer esasa, yani disiplin cezalarının af
fına temelden bir itiraz yok ise, bunların malî durum 
ile terfie engel olmama şeklinde disiplin cezalarının 
affı ve fakat herhangi bir engel teşkil etmemek üze
re dosyalarında bulunması şeklinde bir görüş muta
bakatına varmamız imkânı var ise, yani teklif edici 
bir yola gitmek gene teskiye varakaları içerisinde 
disiplin suçları kalsın; ama af sadece onun terfi ve 
diğer haklarına bir yol açmış olsun, şeklinde şayet 
bir görüşe varmayı ben öyle anladım, temelde bir iti
razdan ziyade, dosya içerisinde kalsın, görülsün. Bu, 
belki bir dereceye kadar hoş veyahut bir düşünce 
prensibi içerisinde değerlendirilecek bir itiraz olabi
lir. 

O halde komisyon raporunu geri alsın, memurla
rın disiplin cezalarını affedelim, bazı kayıt ve şartlar 
koyalım. Disiplin cezaları affedilmiştir; ama kamu 
hayatında devamlılığı sağlamak ve memurun objek
tif bazı haklarını önlemek kayıt ve şartryle dosyasın
da kalsın: fakat disiplin cezalan ortadan kalksın. Ya-
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ni, disiplin cezaları kalksın; fakat dosyadan verilen 
ceza gözüksün. Netice itibariyle dosyasında bu böyle 
bir cezayı almış; ama bu ceza bir yasa ile affedilmiş 
densin. 

Sayın Şeref Kayalar yasama organının, yasa yo
lu ile buna müdahale edemeyeceğini ifade ettiler. Da
ha ziyade şunu ifade etmek istediler. Dediler ki, bu 
bir yasa değildir. Yasa yolu ile yapılmaz. Anayasa 
Mahkemesi denetimine tabi değildir. Öteden beri 
Adalet Partisi Af Yasası çıktıktan sonra, Anayasa 
Mahkemesine büyük yargı organlarına mutadı veçhi
le saldırısını bu yolda da devam ettirmiştir: «Anaya
sa Mahkemesi af çıkarmıştır, birçok anarşisti affet
miştir.» 

Anayasa Mahkemesi, affetmemiştir, af yasası çı
karmamıştır. Yasama organının şekil yönünden ha
talarını, şekil yönünden keyfiliğini tespit etmiştir. Bu 
yönden Anayasa Mahkemesi önüne gidildiğinde, Ana
yasa Mahkemesi; siyasî partilerin, Anayasanın ön
gördüğü haklarını kullanarak vaki iptal ile madde
leri iptal etmiştir. Yine, Anayasanın belirli bir hük
müne göre, mahkemelerde bir davanın görülmesi sı
rasında mahkemenin kabul edeceği bir ara kararıyle 
Anayasa Mahkemesinin önüne giden konularda ip
tal kararı almasıdır. Bu iptal kararları, yasama orga
nının gerçekten usulsüz, haksız, hukuka aykırı bir 
zihniyet içerisinde; «Ben yasa organıyım, dilediğimi 
yaparım» anlayışı içerisinde... 

Bu, 1924 Anayasasının getirdiği felsefeydi. 1924 
Anayasasında egemenlik Millete aitti; ama Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Millet adına egemenliği kulla
nırdı. 1960 Anayasası bu prensibi kabul etmemiştir. 

4 ncü maddede «Egemenlik Millete aittir» der; 
ama Millet bu egemenlik hakkını, Anayasada tespit 
edilen şartlar içerisinde organlar eliyle yürütür. Bu 
organlar : 
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rak, Anayasa kuruluşlarının muvazenesi sistemini 
öngörmüştür ve bu sisteme göre Anayasa Mahkeme
si iptal kararlarını alabilmektedir, ama kendisi ka
nun yapmamaktadır, kendisi af getirmemektedir. Fa
kat, yasama organının belli zihniyeti içerisinde çıkar
mış olduğu yasaları iptalinin neticesi olarak, bunun 
sonucu olarak şahıslar affediliyor ise bunun sorum
luluğu tümüyle, bütün ağırlığıyle Parlamentoda belli 
bir zihniyete sahip olan siyasî partilerin görüşleri ve 
onların Parlamentodaki davranışları ve oy veriş şe
killeridir. Siz burada yanlış, hatalı, keyfî hukuk dışı 
şekiller içerisinde yasa tanzim edeceksiniz, bütün 
uyarılarımıza rağmen; «biz yaparız, Anayasa Mah
kemesi iptal etsin,» diye burada bunu açıkça defalar
ca söyleyeceksiniz ve bu şekilde yasalar yapacaksınız, 
Anayasa Mahkemesi iptal ettiği zaman da, «Anaya
sa Mahkemesi af kanunu çıkarıyor» diye hukuka ay
kırı, hukuk dışı meseleleri ortaya atacaksınız... 

Sayın Demirel diyor ki, «Yargının durdurma ka
rarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstüne çık
maktır.» Gerçekten üstünde çok durulacak bir ko
nu. 

Yargı kararları Anayasa ve hukuka bağlı devlette 
yasama organını bağlar, yürütmeyi bağlar. Türkiye 
öyle bir Başbakan devri, M. C. İktidarı dönemi yaşa
maktadır ki, bugün Başbakanın aklına hâlâ biz yar
gı kararlarının, yasa organlarını da bağladığını koya-
mmışızdır. Türkiye'nin talihsizliği burada, bütün 
meseleler burada toplanıyor. Hâlâ Başbakan mey
dan nutuklarında «yargı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üstüne mi çıkacaktır?» demektedir. Gerekti
ğinde, yargı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa 
şeklindeki kararlarını iptal edecektir. Danıştay karar 
verecektir ve Hükümet Sayın Çelikbaş ne derse de
sin, kendisi çeşitli partiler zamanındaki bakanlığı dö
neminde tatbik etmemiş olsun, icranın tehiri kararla
rı idareyi bağlar ve hiçbir şekilde bir karar almaya 
veyahut başvurmaya lüzum olmadan askıda tutar, 
hükümetler de buna uymak zorundadır. Biz bu ko
nuda hukuka bağlı olmayarak, kendi partimizin için
de Sanayi Bakanı olarak Çelikbaş bu gereği yerine 
getirmediği zaman, Grupumuzda uzunboylu kendi
sini kınamışızdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— O konuda ben haklı çıktım, sen bilmiyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyiniz efendim. 
Siz de Genel Kurula hitap buyurunuz Sayın Atalay, 
lütfen. 

1. — Yasama organı, 
2. — Yargı organıdır. 
Anayasamız gerçekten öyle mükemmel ve üstün 

bir Anayasa ki, eğer genel görüşme açılması nasip 
olursa - ki, İçtüzüğe göre bugün görüşmek zorunda
yız; fakat tabiî nasıl olacağını şimdi tahmin etmiyo
rum - orada da ifade edeceğim ki, Anayasa yürüt
meye yetki vermemiştir. «Yasa yetkisi» demiştir, 
«Yargı yetkisi» demiştir, «Yürütme görevi» demiş
tir. 

Anayasa 4 ncü maddesiyle egemenlik hakkını 
kullanmayı bugünkü çağa uygun parlamenter siste
min gereği olarak, hukukun üstünlüğüne uygun ola-
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Kayalar, 
«Af yasaları bir karar niteliğindedir. Binaenaleyh, 
bu nedenle Anayasa Mahkemesi tarafından deneti
me bile tabi değildir.» buyurdu. Eğer, Sayın Kaya
lar Anayasanın gerekçesini dikkatle okusaydı, orada 
görecekti ki, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1924 Anayasasında, (ki, biz de on yıl içinde bulun
duk; ben hiç bir ölüm cezasına şimdiye kadar oy 
vermemiş; ama bütün af kanunlarından yana olmuş 
ve af kanunlarına oy vermişimdir) ölüm cezaları ya
sa ile olmuyordu, kararla oluyordu; fakat af karar
la olmuyordu. Af, yine yasa ile oluyordu. Anayasa 
Mahkemesinin hangi yasaları denetlemeyeceğini Ana
yasa tespit etmiş bulunmaktadır; Örneğin, andlaşma-
ların tasdikine ait yasalar Anayasa Mahkemesinin 
denetimine tabi değildir. Örneğin, Anayasanın geçici 
maddelerinde tespit edilen devrim yasalarının, Ana
yasa Mahkemesinde denetimi öngörülmüş değildir. 

Şimdi Anayasa Mahkemesinin hangi yasaları ip
tal edip etmeyeceği açıkça Anayasada belirtilmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple Sayın Kayalar'ın, «Anaya
sa Mahkemesinin denetimine bu yöndeki yasalar gi
demez.» şeklindeki ifadesi doğru değildir. 

Komisyon Başkanı Sayın Rendeci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 77 ci maddesine ait geçen Birleşim
de değindiğim hususa da sarahat vermek istediler 
ve dediler ki, «Biz bunu raporumuza sadece Millet 
Meclisi bir daha hata işlemesin, bir daha 77 nci mad
deye göre hareket etsin diye yazdık.» Eğer 77 nci 
maddeyi Millet Meclisine hatırlatmak burada bizim 
görevimiz ise, o halde demek ki, Millet Meclisinde 
görüşülen hususların Anayasaya, içtüzüğe uygunlu
ğu hususunda söz sahibi olmamız lâzımdır. Ben de 
bu fikirdeyim ve kendisinin bu söylediği fikri ben 
öteden beri söylemekteyim. 

Anayasanın 92 nci maddesine göre mekik siste
minde yasaların işlemesi için Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisinde Anayasaya aykırı olarak alman, 
bir hususu, Anayasaya aykırıdır diye (ki, tümünden 
Anayasanın temel hükmüne aykırı ise) müzakereye 
mahal olmadığı kararını alabilir. Ben bu görüştey
dim, arkadaşlarımız bu görüşte değildiler. Benim bir
kaç defa bu hususta teşebbüslerim oldu, arkadaşla
rımız bunu reddettiler. Bunu söylemek istedim; 
ama... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Aykırı der
sek Sayın Ataîay, değiştiririz, düzeltilmiş olur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, şimdi siz 
raporunuzda eleştirmiş bulunuyorsunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Temenni
dir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eleştiridir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 
Genel Kurula hitap buyurunuz. Sayın Atalay. 

Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Temenni veya 

eleştiri. 
Geçen Birleşimde bir hususu işaret etmeye çalış

mıştım. Devlet memurlarının büyük çoğunluğu, di
siplin cezasına çarpılanların büyük çoğunluğu, belli 
kademedeki memurlardır. Üst kademede disiplin ce
zasına çarptırılmış, halen disiplin cezası doîayısıyle 
çeşitli haklardan mahrum edilmiş yüksek dereceli 
memuru göstermek çok zordur. 

Şimdi size bir Örnek vereceğim. Bir disiplin ceza
sı örneği. Türkiye'nin biraz sonra ismini söyleyece
ğim bir vilâyeti. Bu vilâyette bir millî banka. Bu millî 
bankaya şahıslar gidiyor, diyorlar ki; «Biz bir şir
ket kuracağız, 20 milyon lira sermayeli olacaktır. 
Bunun 1 ,'4'ini resmî bir bankada bloke etme zo-
runluğu vardır. Nakit 5 milyon lirayı bir bankaya 
yatırma zorunluğu vardır; fakat biz bu parayı yatır-
mayacağız. Banka müdürü, sen bize bu paranın ban
kaya yatırıldığına, bloke edildiğine dair yazı verecek
sin. «Banka müdürü, banka müdür muavini ne yap
sınlar? Biraz sonra yerini ve asıl bu işin arkasın
daki şahıslan söylediğim zaman olayı, gerekirse 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi 
12 nci Birleşim 17 . 5 . 1972 tarihli Tutanak içeri
sindeki soruşturma ile ilgili belgelerle de açıklayaca
ğımız gibi banka müdürü ve müdür muavini ya kah
ramanlık yapacaklardır, «hayır» diyeceklerdir; ama 
neler bekleyeceklerini de biliyorlar yahut buna bo
yun eğeceklerdir. İki serden birini seçeceklerdir. İki
si de birbirinden ağır, şer ve akıbet. Bir kuruş yatı
rılmadan, bir tek kuruş yatırılmadan bankaya 5 mil
yon lira yatırılmış şeklinde yazıyı ereceksin, elden 
alıp götüreceğiz, Ticaret Bakanlığına diyeceğiz ki, 
bankaya 5 milyon lira bloke edilmiştir, yatırılmıştır 
işlemi yapın 20 milyon liralık şirket kurulsun, ku
rulmuş olsun ve gerekli krediler alınsın, vergi mua
fiyeti sağlansın, gümrük muafiyeti sağlansın, güm
rük indirimi sağlansın. Banka müdürü ve müdür 
muavini hiçbir işlem yapmadan, resmî kayıtta bir 
kuruş yatırılmadan 5 milyon lira İsparta Ziraat Ban-
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kasında Şevket Demirel ve kardeşleri adına bloke 
edilmiştir, şeklinde yazıyı, hiçbir kayıt, hiçbir mua
mele olmadan, bir kuruş yatırılmadan verecekler
dir. Demirel biraderler bunu Ticaret Bakanlığına 
elden götüreceklerdir. Ticaret Bakanlığında birkaç 
gün içerisinde derhal muamelesi görülecektir, gele
cektir; şirket ORMA kurulacaktır ve; «Bu krediyi 
isteyenler kimlerdir biliyor musunuz?» diyen Dünya 
Bankasına, Brüksel'e gönderilen evrakta da şahısla
rın kimlerin ne derecede yakınları olduğu da yazı
lacaktır. Bir soruşturma önergesi dolayısıyle İspar
ta'ya gittik. Ben o Soruşturma Komisyonundaydım, 
İsparta'ya gittik, bankanın evrakını tetkik ettik, gör
dük ki, bir kuruş yatırılmamıştır. Mesele Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğüne intikal etti. Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğü mahalline müfettişler gön
derdiler, mahalline giden müfettişler bir kuruş ya
tırılmadan para bloke edildiği, böylelikle memurla
rın görevlerini kötüye kullandıklarını tespit ederek, 
iki memuru derhal evvelâ Çankırı'ya, sonra şu an
da İzmir'e alındı. Müdürlükten şefliğe, iki Devlet 
memuru biri müdür, biri müdür muavini bu mua
meleyi yapacaklar, ondan sonra disiplin cezasına uğ
rayacaklar ve biri şef olacak, biri sıradan bir me
mur olacaklar, bu disiplin cezasının ağırlığı altında 
ezileceklerdir. 

Asıl suçlular, suçu işletenler bir kısmı hiçbir ta
kibata maruz kalmayacak. Birisi de Başbakan ola
rak Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
A. P. çoğunluğu ile, çoğunluğun oylarıyle soruştur
ma açılmasına mahal olmadığı görüşüyle hiçbir iş
leme tabi tutulmayacaktır. 

Peki bu iki Devlet memuru bu disiplin cezası 
altında ezilsin mi? Asıl suçlular, asıl büyük suçlular, 
asıl milyonların imkânına sahip olanlar, iki şerrin 
birini tercihe mecbur eden, kamu görevlisini bu 
maceraya sürükleyecek; ama onlar şimdi disiplin 
cezası altında kalacaklar, disiplin cezasını giyecek
ler; ismini, yerini, bütün şeyleriyle teker teker ifa
de ediyorum; ne garip tecelli biz geleceğiz şimdi, 
disiplin cezalarını kaldırsın, diyeceğiz ve bu disiplin 
cezalarının verilmesine sebep olanlar, artık o 
hizmeti kendilerine yapmış gitmişlerdir, başka pi
yonlar rahat bulabileceklerdir. Başka piyonlarla, 
yine öyle başka arkasız, yansız Devlet memurları 
çok, onları bulacaklar, onları kullanacak, onlar gi
decek, bir başkası... 

îşte bunlar olmasın diye diyoruz ki, haksızlıkla
rı tamir edelim. Soruşturma Komisyonunda ben o 

iki Devlet memurunun Devletin yakasına yapışma
sını istiyordum ve Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğüne yazı yazılarak, müfettiş gönderilerek tespitini 
istedik; ama biz belli bir hukuk görüşü içerisinde di
yorduk ki, asıl bütün suçlularla beraber, onlara yar
dım ettikleri için bunlar da ama gördük ki, hiç de 
öyle olmuyor. Suçlular kurtuluyor, suçu azmetti
ren, suçu işleten, icbar eden kurtuluyor, belki daha 
çok imkânlara sahip oluyor. 

Şimdi, bu Devlet memuru disiplin cezası altın
da terfi edemesin, müdürlükten olsun; ama imkân
lara sahip olanlar en ufak bir durumla karşı karşı
ya gelmesin. Şimdi nasıl olacak? Biz diyeceğiz ki, 
rahatlıkla bu disiplin cezaları affedilmesin. Böyle 
yüzlerce misal göstermek mümkün. 

Daha geçen günlerde oldu, haftalık, hafızalarda 
taptaze olaylar. Öğrenci olaylarında bir kısım öğ
renciler hakkında belli bir görüş içerisinde haşin 
davranmadıkları için, vicdanlarının sesini duyup 
zor kullanmadıkları için, bir kısım polis memurları 
yer değiştirmeye ve yerlerinden, yuvalarından olma
ya maruz bırakıldılar, bir disiplin işlemine tabi tu
tuldular. 

Şimdi, bu zihniyet böyle devam ederse, tarafsız 
bir idare nasıl kurulabilir? Devlet memurlar;ndan 
biz nasıl gerçek şekliyle kamuya gelin hizmet edin 
diyebiliriz? Devlet memuru mazarratlara açık ka
lacaktır, Devlet memuru iktidarın gazabına daima 
uğrayabileceği endişesi içerisinde nasıl rahat görev 
yapabilecektir. 

Biz, geniş bir af çıkardık. Bu geniş af, para ceza
larına, malî külfetlere hatta bazı gecikmiş para öde
melerine kadar dayandı. Bu Af Yasası içerisinde biz, 
kapatılmış bir siyasî partinin genel başkanının bir
çok marifetlerini de affettik. Biz, demin söylediğim 
iki Devlet memuruna suçu işletmeyi azmettirenleri de 
soruşturma (Kazaî mahkeme anlamında değildir so
ruşturmanın Birleşik Toplantıda kabul edilmemesi) 
kabul edilmese dahi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir başka şekilde getirmesi (yani seçim olur, çoğun
luk değişir, olay yenidir getirilir, yani herhangi bir 
kesin karar mahiyetinde değil) mümkündü, af olma
dığı takdirde ORMA konusu yeniden Meclislere ge
lebilirdi. Nitekim, Demokratik Parti milletvekillerin
den birisi konuyu yeniden Meclise getirmiş bulun
maktadır; ama netice belli. Af Yasası içerisindedir. 
Binaenaleyh «Görülecek hiçbir şey yoktur.» dene-

, çektir ve mesele kapanmış olacaktır. 



C. Senatosu B : 63 

Böylesine geniş konularda bu millet çeşitli kim- 9 
seleri ve çeşitli suçları affetmiştir. Devlet memurları- I 
nın belki bir kısmı gerçekten disiplin cezasına müs- I 
tahak ve verilmesi gerekli; ama bir kısmı da demin I 
söylediğim gibi talihsizliğe maruz kalarak disiplin I 
cezası almıştır. Öğretmen boykotuna iştirak etmişsin I 
diye cezalandırılan... j | 

ORHAN KOR (tzmir) — Ne alâkası var. 

BAŞKAN — Sayın Kor, müdahale etmeyiniz efen- I 
dim. I 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Disiplin cezala
rına tabi tutulan öğretmenler yok mudur?... Vardır. I 
Birçok Devlet memurlarının, (Ki, geçen birleşimde I 
de söylemiştim) özellikle küçük Devlet memurlarının I 
malî tazyikten kurtulması ve bunların başının üze- I 
rinde «Demokles'in kılıcı» gibi duran bu disiplin ce- I 
zalarının bir defaya mahsus olarak, bir semahat, bir I 
şefkat duygusu içerisinde affını Yüce Meclis esirge- I 
meşin. Bir kanadı esirgememiş, ikinci kanadı da di- I 
siplin cezalarının Millet Meclisinde öngörüldüğü şe- I 
kilde affını esirgemesin; ama eğer komisyon ısrar edi- I 
yor ise, (sözlerimin başındaki görüşlerimi ifade ile I 
konuşmamı bitireceğim.) «Dosyalarda kalsın, gözük- I 
sün, yani neticeleri kalksın; ama dosyalarda cezalar I 
gözüksün, kamu nizamı için bu zarurîdir.» deniyor I 
ise, bir önerge vermiş bulunuyorum; komisyon Ka- I 
nunu geri alsın yahut komisyona havale ediverelim ve I 
disiplin cezalarını bir disiplin içerisinde, hiç olmazsa I 
bir kısmının affına matuf bir şekle getirelim. Bütün I 
disiplin cezalarını temelinden redde değil de (disip- I 
lin cezalarına müstahak olanların ölçüsü bulunur I 
mu bulunmaz mı yahut genel bir disiplin cezası affı; I 
ama) dosyalarda neticeleri, terfilerine ve diğer özlük 1 
haklarına inhisar etmemek üzere dosyasında gözük- I 
sün; (Tezkiye varakası olarak. Çünkü arkadaşları- I 
mız yasada «Hepsi kalkacak, hiçbirisi gözükmeyecek.» { 
kısmına itiraz ettiler.) Ama özlük haklarına bir de- I 
faya mahsus olmak üzere etki yapmamak üzere bir I 
değişikliği hep beraber yapalım. Bu değişikliğin sağ- I 
lanması için bir önerge vermiş bulunuyorum. Eğer, I 
bu önerge kabul edilmezse, ne olacaktır? Sayın Ko- I 
caman bir önerge vermiş bulunuyor. Bu önerge ko- I 
misyon raporunun reddini istemektedir. Bu kabul edil- I 
mediği takdirde komisyon raporunun kabulü ile her I 
şey bitmiş olacaktır. I 

Bu bakımdan arkadaşlarımdan özellikle rica edi- I 
yorum; konuyu bütün politik endişelerinin dışında ve I 
ırağında, sadece adalet duygusu içerisinde ve eşitlik I 
ilkesi yönünden mütalaa etsinler. Affı geniş kapsam- | 
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lı alıyor, disiplin suçlarına gelince onları affetmiyor
sak Anayasada bir aykırılık yönü vardır. Yahut ko
misyon bunu geri alsın, kabul edilebilir bir şekle 
sokarak getirsin ve Cumhuriyetin 50 nci yılındaki ge
nel af «Genel af» niteliğine kavuşmuş olsun. 

Ben, Cumhuriyet Senatosunun bu semahat duy
gusunu mağdur küçük memurlardan, haklı veya hak
sız disiplin işlemine uğramış memurlardan esirgeme
yeceği umudunu taşıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 491 ve 495 Sıra Sayılı 

Kanun tasarılarının açık oylama sonuçlarını arz edi
yorum. 

14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderi
lecek, Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve 
Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Gi
derleri Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu Kanuna üç geçici madde eklenme
sine dair Kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
129 sayın üye iştirak etmiş; 128 kabul, 1 çekinser oy 
çıkmıştır. Kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunda 
kabul edilerek kanunlaşmış bulunuyor. Yüce Milleti
mize ve şanlı ordumuza hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim. 

495 Sıra Sayılı 1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Ka
nunu ile Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun tasarısının ya
pılan açık oylamasına 122, sayın üye iştirak etmiş; 
119 kabul, 3 ret oyu çıkmıştır. Kanun tasarısı Cum
huriyet Senatosunca kabul edilmiş bulunuyor. Gereği 
yapılacaktır. 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, buyurunuz efen
dim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Burada disiplin suçlarının affına dair çok şeyler 
konuşuldu. Ben bu konuda sözü fazla uzatmayaca
ğım. 

Denildi ki, «Daha büyük suçlar affedildi, küçük 
suçlar affedilmiyor.» 

Evet, bundan evvelki kanun koyucular da daha 
büyük suçları affetmiş, daha küçük dedikleri disip
lin suçlarını affetmemiştir. 

Cumhuriyetin 10 ncu Yıldönümünde çıkan Af 
Kanunu, 1950'de çıkan 5677 sayılı Af Kanununun 7 
nci maddesi, 1960'da çıkan 113 sayılı Af Kanununun 
7 nci maddesi, 1963'te çıkan 218 sayılı Af Kanunu
nun 7 nci maddesi ve 1966'da çıkan 780 sayılı Af 
Kanununun 16 nci maddesi disiplin suçlarını affet
memiştir. 
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Ben size bunlardan yalnız bir tanesine ait bir 
maddeyi okuyacağım, diğerleri de bunun aynıdır. 

1950 tarihinde çıkan 5677 sayılı Af Kanununun 
7 nci maddesi aynen şöyledir: 

«,Bu Kanun hükümlerinin Hâkimler ve Memurin 
kanunlarıyle bunlara ek kanunlar vesair hususî ka
nunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idarî ve inzibatî 
karar ve yapılmış veya yapılacak işlemlere ve as
kerî memur, gedikli erbaş ve erbaşların cezalarının hu
kukî neticelerinden olan rütbenin gaip edilmesi ve 
Orduya subay, memur, gedikli olarak kabul olun
mamak ve askerî nispetin kesilmesi işlemlerine şü
mulü yoktur.» 

Diğer Af Kanunundaki 7 nci madde ve son Af Ka
nunundaki 16 nci maddeler bunu aynen tekrarlamak
tadır. Niçin?.. Bu, nizam-ı ammeyi sağlamak için
dir. Devlet memurunun vazifesi, kanunu bütün vatan
daşlara seyyanen ve müsavi bir şekilde tatbik etme
ye alışmalıdır ve bu böyle olmalıdır. Yoksa, mem
lekette nizam-ı ammeyi sağlayamayız. Bugün birçok 
dairelere gidiyorsunuz, sana bir şekilde, öbürüne baş
ka bir şekilde cevaplar veriliyor, muameleler tat
bik ediliyor. Bunun sebebi, inzibatî cezaların kolay 
kolay verilememesinden ileri gelmektedir. İnzibatî ce
za eğer bir kısım memurlara verilmişse, artık bunlar 
haddinden fazla bu memlekete hıyanet etmişler, zarar 
yapmışlar; onun içindir. İnzibatî cezanın kolay kolay 
verilemeyeceğini bilen 41 senelik bu Devlet kadro
sunda emek vermiş bir insan olarak gayet iyi biliyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir 
hususu düzeltin; inzibatî ceza alanlar vatana hıyanet 
etmiş değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
IBRAHÎM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — Bu 

hıyaneti ben şu manada anlıyorum; 
BAŞKAN — Evet, lütfen tashih buyurunuz efen

dim. 
IBRAHÎM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — Va

tandaşın işini dürüst bir şekilde şuna veya buna bu şe
kilde tatbik etmek manasında alıyorum. 

Verdikleri misallerde eğer o memur zamanında 
kime olursa olsun, en büyüğüne veya en küçüğüne 
kendi kanunî vazifesini tamamen yapmış olsaydı bu 
inzibatî cezaya çarpılmazdı. İnzibatî cezaların veril
mesi çok zordur, tatbiki çok zordur, bu cezaları alan
lar çok azdır ve alanlar da bihakkın almış oluyorlar. 
Biz memuriyet hayatımızda bunların birçok misalle
rini gördük. Onun için vakit geçtiğinden sözü uzat

madan diyorum ki, inzibatî cezalar kalkmamalıdır. 
Memleket nizamını bozan bugünkü anarşist hareket
lerin devamına en büyük amil, inzibatî cezaların tat
bik edilmemesidir : 

Bir polis memuru; hangi taraftan olursa olsun fi
ilî hareketi, kaba kuvveti müsamaha eden polis inzi
batî ceza görmelidir ve görecektir. 

Memur; vatandaşa kötü muamele yapmışsa, iyi 
muamele yapmamışsa inzibatî ceza görmelidir ve gö
recektir. 

Memur; kanunun kendisine menettiği siyasî ahva
le tevessül ettiyse ve fiilen iştirak ettiyse inzibatî ceza 
görmelidir ve görecektir. 

Sözü bu şekilde bağlarken, inzibatî cezaların affı 
memleket yararına değildir, o vatandaş memurlara 
yararlı değildir. Bu cezaları görmelidirler ki, diğerleri
ne bir ibreti müessire olsun. 
ne bir ibreti müessire olsun. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ Kars Senatörü Sayın Atalay'ın bir iddiası

nı zabıtları şahit göstererek düzeltmek istiyorum. 
1962 yılında vazifeden uzaklaştırdığım Sanayi Ba

kanlığı Teftiş Heyeti Reisi (memur), nihayet Reislik 
kadrosundan maaşını almak istedi, direndi. «Mesele 
yok, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirine sora
lım. mütalaasını alalım, o ne derse ona göre muamele 
yapalım» dedim. Maliye Vekâleti Baş Hukuk Müşa
virliği Sanayi Vekâletinin tasarrufunu yerinde gör
dü ve vazifeden uzaklaştırdığım Teftiş Heyeti Reisi 
yeni tayin edildiği kadrosunun maaşını aldı ve ben 
haklı çıktım. Bu zabıtlarda vardır. 

Bu itibarla, arkadaşım her iddiasını benimle alâ
kalı bu iddia gibi serdediyorsa, biraz teenniyle kaydı 
ihtiyatla telâkki etmek lâzım geliyor kanaatini taşı
yorum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hepsi öyle. 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin Sayın Kor, rica 
ediyorum efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, benden evvel konuşan arkadaşınız, uzun, idarî 
tecrübe sahibi, idare amirliklerinde bulunmuş, so
rumlu mevkilerde bulunmuş bir arkadaş benim vazi
femi kolaylaştırdı. Disiplin cezası, kamu hizmetinin 
iyi ifa edilmesi maksadına matuf bir tedbirdir. Ceza 
Hukuku ile alâkası yoktur. Bakınız son çıkan Devlet 
Memurları Kanunu 7 nci bölümünde disiplin ile alâ
kalı olarak nasıl bir hüküm sevketmiş? 
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«Disiplin cezalan : Madde 124. — Kamu hizmet
lerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile 
kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet me
muru olarak emrettiği ödevlen yurt içinde veya dı
şında yerine getirmeyenlere uyulmasını zorunlu kıl
dığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri ya
panlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 
aşağıdaki maddede sıralanan disiplin cezalarından bi
risi verilir» diyor. 

125 nci maddede bu cezalar (A) ile başlamış, de
vam ediyor, en son «Memurluktan çıkarılma» (E) de 
bitirmiş. 

Ne için vazediliyormuş? Kamu hizmetlerinin ge
reği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile. 

Esasen Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bu 
konunun dışında konuşurlarken onlar da aynen bizim 
gibi konuşuyorlar. Şimdi bir delilini Sayın Hüseyin 
Öztürk arkadaşımızın beyanından vereyim. Son me
mur değişikliklerinden şikâyet ederken arkadaşımız 
aynen şu cümleleri, kelimeleri kullandı; 

«Bu seçilen memurların yerlerine yetersizlikleri ve 
şaibelilikleri yanında partizan davranışları bilinen ki
şiler getiriliyor.» Yine devam ediyor. «Başarısı olma
yan, tahkikatı olan, hattâ idarî hizmette çalışmaması 
gerekir, diye sicili olan insanlar genel müdürlüklere 
getiriliyor. Yani, şikâyet ediyor, bizim gibi o da. 

Arkadaşlar, sizden de arkadaşlarımız mücerret 
olarak konuşurken, sicili kötü olanlar böyle mevki
lere getirilmesin, diye şikâyet ediyor. Şu halde, kamu 
hizmetinin iyi görülmesi onlarca da kabul ediliyor. 
Ama, bu memurların disiplin cezalarının affı bahis ko
nusu olunca muayyen zümreler, muayyen kişiler var; 
belli bunlar, onları kurtarmak amacıyle bu gayret sar-
fediliyor. Durum bu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu itibarla, eğer Devleti ve Devlet hizmetlerini 

kamu yararına yürütmeyi arzu ediyorsak, disiplin ce
zalarının affı yoluna katiyen gitmemeliyiz. Bizden ev
vel vaz'ı kanun olarak çıkarmışlar, onların hiç mi 
aklı ermiyordu arkadaşlar, yani? En akıllı Parlamen
to üyeleri, bu devrede toplanan kişiler midir? 

Muhterem arkadaşlar, 
Devletteki bu teşevvüş, bu tezebzüb, idaredeki bu 

keşmekeş biraz düşünülürse bu hizmetleri yürütmek
le görevli memurların zihniyetindeki değişmelerden ve 
bu değişmeleri âdeta terviç eder politikacıların tutu
mundan neşet ediyor. 

Bu itibarla, böyle bir hataya Meclis katiyen git
memelidir. Cumhuriyet kurulduğu günden beri çıkan 

af kanunları bu yola gitmemiş. Elbette bir sebebi var, 
arkadaşlar. Bu sebep, kamu hizmetinin iyi görülmesi 
sebebidir. 

Şimdi bir misal verdi arkadaşlar, Anayasamızda o 
da var : Kanunsuz emir. Eğer amir kanunsuz emir 
veriyorsa; memur, bunu ifa etmek mecburiyetinde 
değil. Anayasada madde var : 

«Madde 125. — Kamu hizmetlerinde herhangi bir 
sşfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı 
emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hü
kümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu ay
kırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde 
ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yeri
ne getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu ol
maz.» 

Arkadaşlar, Devlet nizamını ayakta tutabilmek, 
kamu hizmetini yeterince yürütebilmek için mevzua
tımız her hususta alâkalı gereken tedbirleri vazetmiş. 

Şimdi arkadaşlar bir düşününüz, bir arkadaşım, 
yine Halk Partisinden dedi ki, «Askerî hayatta bunun 
affedilmemesi yerindedir. Milletin hayatı bir bütün
dür arkadaşlar. Fiil, mülkî idare, askerî idare ve ora
da affedilmemesinin bir yararlılığını teslim ediyorsu
nuz da niçin mülkî idarede bu yararlığı görmemez-
likten geliyorsunuz. Ve bu zihniyet bakın ne olmuş
tur arkadaşlar?.. Bu düaîite nihayet haklı olarak mem
leketin savunmasından sorumlu olan kişileri endişe
ye sevk etmiş ve bir madde ile askerî (şimdi madde
sini hemen bulamıyorum.) Danıştay murakabesi, as
kerlerle alâkah mevzularda Askerî Yargıtaya alınmış
tır. Ne için?.. Tatbikatta görülmüştür ki, Orduda ne 
disiplin ne rütbe hiçbir şey kalmıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Danıştay murakabesinin tatbikatını görmek sure

tiyle mazarratı sabit olmuş, Askerî Yargıtayı kabul 
etmişsiniz, Anayasada tadil etmişsiniz. Niçin ettiniz?.. 
Zaruret gördünüz. Şimdi bu zarureti burada da kabul 
ediyorsunuz; ama sivil idareye gelince... Hayır ar
kadaşlar. Sivil idarede af edelim, katı davranış, sert 
davranış, direniş vesaire. 

Muhterem arkadaşlar; 

Şahıslarımızla alâkalı mevzular olsa, idare haya
tımızı büenler bilirler. Ben 30 küsur sene çeşitli yer
lerde çalıştım, üzerinde durmayız; ama kamunun ya
ran olduğu zaman üzerinde durmayı bir vicdan borcu 
biliriz. Halka dönük olmak ne demektir arkadaşlar?.. 
Halka dönük, halk yararına vesaire demek ne de
mektir arkadaşlar?.. Halka dönük olmak demek, hiz
meti halk yararına süratle, çabukluk ve dürüstlükle 
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götürmek demektir. Sizin teklif ettiğiniz tedbirler, hiz
meti bu vasıflarıyle halka götürmeye elverişli değildir. 
Eğer böyle olsaydı, Cumhuriyetin kuruluşundan beri 
her çıkan af kanunuyle birlikte disiplin cezalarının 
affı yoluna gidilirdi. 

Bu itibarla neresinden bakılırsa bakılsın arkadaş
lar, bu disiplin cezası almış kişilerin sübjektif menfa
atlerini korumak maksadına matuf bir af teklifinden 
ibarettir; yoksa kamu yararını, halkın menfaatini, 
idarenin verimli bir şekilde çalışmasını düşünün bir 
teklif değildir. Nihayet üst makamlara gelip de di
siplin cezası aldığı için gelemeyecek kişlerin yerine, 
Türkiye'nin dışından yabancılar mı gelip vazife ala
caktır arkadaşlar? Onlar da Türk vatandaşıdır, onlar 
da memurdurlar. Bilesiniz ki, memurlar arasında bu 
çeşit tasarruflar hayal kırıklığı yaratıyor : Sen istedi
ğin kadar çalış, sicilin istediğin kadar temiz olsun, 
bir ağanı bulursan, af da çıkartır, mükemmel terfi 
edebilirsin dedirtiyor arkadaşlar. 

Bu bakımdan, Devletin selâmeti adına biz de (şu 
arkadaşlar gibi) umumî ceza çıkmış, çıkmalıydı. O 
işin ölçüsü ayrı, ona girmiyorum; ama kamu hizmet
lerinin külliyatı demek olan Devlette çalışanların, me
murların şu kanunlara göre aldıkları disiplin cezaları 
affedilecek olursa, bugün şikâyetçisi olduğumuz ka
mu hizmetlerinin kifayetsiz gidişi, daha da kötü ola
rak kifayetsiz hale gelecektir, bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, buyurunuz efendim. 

Sayın Ünsaî, mesai saatimizin bitmesine 8 daki
ka var, ona göre ifade buyurunuz lütfen. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkati-
sayın senatörler; 

Disiplin suçlarıyle ilgili af teklifinin görüşülmesi
ni ve bu teklifle ilgili işlemleri iyi değerlendirmek 
için, disiplin suçlarının nitelik ve niceliğini iyi bilmek 
gerekir. Sanıyorum, burada bulunan değerli üyelerin 
tümü, bugüne gelene kadar yaptıkları görevlerin ica
bı, disiplinsiz dediğimiz davranışların hangi haller
de ve hangi ortamlarda işlendiğini ve bunlara yine 
hangi ellerde, hangi kurullarla ve hangi düzenlerle 
ceza verildiğini iyi bilirler. Örneğin ben, Kurtuluş Sa
vaşımızın başlamasından önceki günlerde Atatürk'ün 
davranışlarını burada ele alacağım. 

Osmanlı Devletinin düzeni içerisinde Atatürk'ün 
19 Mayıs 1919'dan önceki ve onu takip eden, Cum
huriyetin kuruluşuna kadar devam eden günlerdeki 
davranışlarının tümü disiplinsiz davranışlardır; yasa
lara, o günkü kurallara uymayan, hattâ tarihe geçen 
deyimleriyle vatana ve ulusa ihanet sayılan, bu ko
nuda fetvalar çıkarılan, emirler verilen ihanet davra
nışlarıydı. O günün ortamı içerisinde geleceği görme
yenler, 3 - 5 gün sonrasını görmeyenler, o günün or
tamı içindeki Atatürk'ün davranışlarını Osmanlı dü
zenine karşı ihanet saydılar, başkaldırma saydılar, is
yan saydılar; ama Cumhuriyet kurulduktan sonra, 
vatan ve ulus kurtarıldıktan sonra, şu güne kadar bu 
ülkede yaşayanların tümü Atatürk'ün davranışlarını 
en ulusal davranış, en kutsal davranış, en örnek dav
ranış olarak göstermeye başladılar; sanıyorum yaşa-
diğmıız sürece de daha çok göstereceğiz. Sadece biz 
değil, Kurtuluş Sava,şmı veren, kurtulmak isteyen, 
ulus olmak isteyen bütün milletler, o gün vatana ve 
ulusa, Osmanlı düzenine ihanet sayılan bu davranışı 
kendilerine örnek bir davranış olarak seçmektedirler. 

Ben bu davranışı, Atatürk'ün durumunu burada 
niçin ortaya getirdim?.. Öyle haller vardır ki, disiplin 
suçlarıyle, hattâ yargısal yargılamalarla, mahkeme
ler yoluyle yapılan yargılamalarla verilen birtakım 
cezalar, o günün ortamı, o günün koşulları ve eldeki 
mevcut delillerle haklı görülürse de gelecekte bunla
rın haksızlığı, gelecekte bu haksızlığı doğuran yanıl
gıların varlığı ortaya çıkar, ama bu cezayı çekenlerin, 
bu ceza ile sonuçlanan durumların tekrar geriye ge
tirilmesi çok zor olur. 

Demin arkadaşım «Bugüne kadar bu cezalar uy
gulanamadığı için, disiplin kurulları çalışamadığı için 
memleket ve idare bu hale geldi» dedi; yüzde yüz 
doğrudur. Disiplin tatbikatı da takdir tatbikatı da 
beraberce yürümelidir ve bendeniz bunu her devrede 
tatbik ettim. Takdirname verdim, ödenek veriliyor
sa, verdim, gerektiği takdirde iyi çalışan memurları 
mükâfatlandırmak için imkân olmadığı halde tahsi
satı mestureye gittim, izah ettim. İyi çalışan memur
la iyi çalışmayan memuru ayırt etmediğiniz takdirde 
idarenin nasıl düzeleceğini benim hafsalam almıyor 
arkadaşlar. Şu olabilir, birtakım haksız disiplin ceza
ları verilmiş (o kanaat varsa) ve bunlar zamanında 
üst mercilere müracaat ederek haklılıklarını tespit 
ettirmemişler, zamanaşımına uğramış diyorsanız; ha
kikaten bir kereye mahsus olmak üzere kapıyı aça
lım gitsinler; bunu kabul edebilirim, ama külliyen bu 
cezaları silelim, sicilleri ortadan kaldıralım, derseniz 
Devlete ve idareye yazık olur; bu Devletten, bu ida
reden hizmet bekleyen vatandaş inkisara uğrar ar
kadaşlarım. 
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Bundan bir hafta önce bir NATO tesisinde ça
lışan bekçi, Tercan'dan bana geldi. Elinde bir evrak 
vardı; PTT Teşkilâtından kendisine bir cevap veril
mişti. Cevapta şöyle deniyor : 

«Her ne kadar basit bir münakaşa sonunda ar
kadaşına silâh çektiği sabit olan (falancanın) suçu, 
1803 sayılı Af Yasası kapsamına girdiği için yürür
lükten kaldırılmışsa da, aynı davranışından ötürü ken
disine disiplin kurulunca meslekten atılma kararı ve
rildiği için yeniden göreve alınmasına olanak yoktur.» 

Hukuka inanan, yargıya inanan ve bunun burada 
savunmasını yapan değerli hukukçu arkadaşlarımız, 
hukuk profesörleri var : Eğer biz burada ısrar ediyor
sak, bunları dile getirmek istiyorsak, savunuyorsak, 
bu aradaki çelişki yüzünden savunuyoruz. Yoksa; 
«41 senedir Devlet hizmetinde bulundum, yüksek gö
revlerde bulundum, disiplin suçlarını işleyenler vata
na ihanet etmişlerdir» şeklinde, çok ölçüsüz, çok ge
reksiz, çok geçersiz konuşma yapan arkadaşların man
tığı ile hareket etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakikanızı istirham 
edeyim. O ifadelerini tahfif buyurdular efendim. Tav-
zihen arz ediyorum. 

Devam buyurun efendim. 

• » • 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet. Yargı or
ganlarınca, bağımsız mahkemelerce kişinin silâh çek
me davranışı görülmüş, Yüce Meclislerce bu ağır dav
ranış affedilmiş, sonuçlanyle affedilmiş, kişi tekrar 
göreve dönebilir demiş ve kararda da çok basit bir 
münakaşadan ötürü arkadaşına silâh çektiği için, di
siplin kuruluşu çok basit bir münakaşa sonunda bu 
fevrî davranış nedeniyle, 13 senelik hizmetini dikkate 
almamış, görevine son vermiş. 

Disiplin suçlarının içinde elbetteki ağır olanlar 
vardır. Affa lâyık olmayanları da vardır; ama böyle
sine, sonuçları çok ağır olan durumlar da vardır. 
Kaldı ki, biz, kişi ve parti olarak ceza verilmesin de
miyoruz. Şurada görüştüğümüz konu, cezaların af-
fıdır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, müzakere süremiz, ça
lışma süremiz bitmiştir. Söz hakkınız mahfuzdur, bun
dan sonraki Birleşimde ilk söz sizindir. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
| 12 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te toplanacak

tır. Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

* • 
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14 . 7 . 1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbns'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretle
riyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine 

ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Eeîet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaagaç.h-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Seraf ettin Paker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 49 

Açık üyelikler : 6 

[Kaimi edenler] 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet AstanoğUı 
Raif Eriş 
Cenıalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Cülcz 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öz çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boz oklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğln 

MUĞLA 
Haldim Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
î, Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Vehbi Ersü 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekln 
Mehmet Ünaldı (Bşk. ^ 

AĞRI 
Kasım Küf r evi 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı1 (B.) 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Ceiâlettin Coskur 
(T) 

BİTLİS 
Karman İnan (İ.) 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKAEYA 
Osman Salihoğlu 
^Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

[Ç<-

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğiu 

URFA 
İbrahim Halil Balkış 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ekinser] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Meüımet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

TRABZON 
ü. Lûtfi Hocaoğiu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
JMelımet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Sebahattin Özbek (B.) 
Naim Talû 
Halil Tüne 

[Oya katlin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(1. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
'.) Salim Hazerdağlı 

LTJL İ L i l i O <JlN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğiu 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ahmet Vefa Poyraz 
(B.) 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN M ARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 

ayanlar] 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı Özer 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Adil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! (Bşk. V.) 

TABİİ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 

[Oya katılmayanlar] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(1. Â) 

DİYARBAKIR 
Selâha ttin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazer dağlı 

nT"pT7QTT"\T 
LT JL 11 H< o <JıN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğiu 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ahmet Vefa Poyraz 
(B.) 

İZMİR 
Necip Mirkelâ m oğl u 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN M ARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Adil Altay 
Kâzım. Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! (Bşk. V.) 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 Samsun 
İstanbul 1 Tunceli 
Konya 1 
Niğde 1 Yekûn 
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1868 Saydı 1975 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğılu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zereoı 

ANKARA 
Yiğit Kö'ker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 56' 

Acık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

(Kabul Edilmiştir.) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslamoğlu 
Cemalettin înteaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettüı Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yal'çuk 

DENİZU 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ertgeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Bıelül 
Rahmi Erdemi 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı Ata'lay 
Yusuf Ziya Ayrım 

Muzaffer Şamiloğlu 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Möhmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğiu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süeraan 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehımetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

MUŞ 
ismail ilhan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Bekir Sıtlkı Bakkal 
Şevfket Koksal' 
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RİZE 

Talâ t Doğan 

SAKARYA 

Osman Salihoğhı 

Mustafa Tığlı 

SAMSUN 

Bahr i Cömert 

Ziya Gökalp Mülayim 

Refet Rendeci 

ART 
Recai Kocaı 

TABİÎ Ü Y E L E R 
E k r e m Acuner 
Vehbi Ers i i 
Mehmet Özgüneş 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet € naldı (Bşk. V.) 
A F Y O N K A R A H İ S A R 
Kemal Şenocak 

A Ğ R I 
Kasım Küf r evi 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Tu rgu t Cebe 
Turhan Kapantı (B.) 
Mahmut V u r a l 

A Y D I N 
Ali Celâlettiıı Coşkun 

(i-) 
B A L I K E S İ R 

Raif Er i ş 
B İL E CİK 

Mehmet Orhan Tuğru l 

Sİ İRT 1 
Süreyya Öner 

S İNOP 
Nâzım İnebeyl i 

SİVAS 

Nure t t i n E r t ü f k 

Hüseyin Öztürk 

TOKAT 

Cevdet Aykaı ı 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 

Reşat Zaloğlu 

URFA 

İbrahim Hali l Balkı s 

Hasan Oral 

YOZGAT 

Veli Uyar 

[Reddedenler] 

VİN 
n a n 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyer i 

ZONGULDAK 
Tar ık Remzi Bal tan 
Mehmet Ali Pesti lci 
Ahmet Demir Yüce 

C U MH U R B A Ş K A N IN 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Ciıhat Alpan 
Muhsin Batur 
Fe th i Çelikbaş 
Nihat; E r im 
Şerif Tütert' 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hüsamettin Çelebi 

(Reddeden) 

B İ T L İ S 
Kâmran İnan (1.) 

B U R S A 
Cahit Or taç 

ÇANAKKALE 
İsmail K u t l u k 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca (İ. A.) 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
S al i m Haz e r d ağlı 

GİRE SEN 
Sabaha t t in Orhon 
İhsan Topaloğlu 

-î Ti nn 4 \ T T i T """T 
İSTAN B L L 

Tekin A r ı b u r u n 

(Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

! Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
ı Necip Mirkelâınoğlu 

(Bşk. V.) 

[A.Çik İi 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

K A H R A M A N MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeeligil 
Sami Turan 

K I R Ş E H İ R 
Hali l Özmen 

K O C A E L İ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 
H a m d i Özer 

MUĞLA 
İl yas Ka ra öz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktü rk 
0 0 

ORDU 
Selâhat t in Acar 

SİVAS 
Âdil A l t ay 
Kâzım Kanga l 

ıjelikler] 

1 Samsun 1 
i Tunceli 1 

__ 
Yekûn 6 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
ü. Lûtf i Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik A t a y u r t 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA SEÇİLEN Ü Y E L E R 
Selâhattin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Özer Derbil 
Sait Naci E r g i n 
Sadi Irmak 
Sabahattiin Özbek 
Naiım Talû 
Hali l Tunç 
Bahr iye Üç ok 

*>»«<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 6 . 1975 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve 4 arkadaşının, Hükümetin, yargı organlarının 
kararlarıyle ilgili tutumu hakkında bir genel genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/2) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırn Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun hük
münde kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun hükmünde kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına da
ir, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G., Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü< 
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda-s 
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe olarak gön-: 
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneşli Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakaı 
nından sözlü sorusu (6/40) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cema-
lettin İnkaya'mn, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu (6/43) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'run, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/44) 

14 — Cumhuriyet Senatosu Giresun. Üyesi Saba
hattin Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/48) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek-ı 
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay^ 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir .-. Çelik Sana-



yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar tli Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'aı, 1974 yılı köy elektrik yapım progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın son günlerde vuku bula.ı bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/55) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarücalı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru
su. (6/56) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
1. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af

fına dair kanun teklifinin . Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 
13 .5 . 1975) (RET) (Bitiş tarihi : 2 . 8 . 1975) 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üj'est Yi

ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ih
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 

çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet, Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata« 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Der bil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir-* 
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma-. 
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (10/44) (Dağıtma tarihi: 24 ,2 .1975) 
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15. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lütfi 

Bilgen'in, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/20) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12. 12. 1974) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21 .4.1975) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1974) 

22. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

23. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-

lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9. 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

24. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nci Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
^Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun b . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 .,11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 .1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
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tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6.6.1974 tarih ve 29, 3 . 3 .1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C, Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1975) 

30. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1,1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S, Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

31. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakam) llhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

32. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize Izbul'a ait 

kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 50, 6 . 3 .1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4.7.1974 tarih ve 49, 
6.3.1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 , 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se-: 
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt-
ma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporlar: (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 
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38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye ! 

Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve I 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu I 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tar ihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa- I 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel j 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : I 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba- I 
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge- 1 
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a | 

ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazdı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydm'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato-. 
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta-
rihi: 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta-: 
rihi : 20 . 3 . 1975) 

46. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye Izgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 



6 . 3 . Î975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağ-.tma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

49. — Ziya Müezzinoğîu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :, 
20 . 3 -. 1975) 

50. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . İ969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402've 1 nci ek <Dağ:tma tarihi: 20.3.1975) 
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j 51. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo-

I nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

52. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Vanşlı'mn Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 

î Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

j ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - B Î R L N C İ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 



X 1. — 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin başka gi
derleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesi

ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi: 
1/199; C. Senatosu : 1/345) (S. Sayısı : 491) (Dağıt
ma tarihi ; 6 . 6 . 1975) 





Toplantı: 14 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 491 

14 . 7 . 1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî 
Birliği Mensuplarının Aykk ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları 
ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan Ko

misyonları Raporları (M. Meclisi : 1/199; C. Senatosu : 1/345) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 157) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 5 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1266 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

MiHet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1.11. 1974 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20, 22 . 5 . 1975 tarihli 78 ve 80 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclîsi S. 
Sayısı: 157) 

Milfi Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 13. 6.1975 

Esas No. : 1/345 
Karar No, : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Millî Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 



— 2 — 
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşme neticesinde : 
20 Temmuz 1974 tarihine kadar, Londra ve Zürih andlaşmalarına göre Kıbrıs'ta Alay kuruluşunda bir 

Türk Birliği bulundurmakta ve bu birlik personeline verilecek aylık miktarının da sözü geçen andlaşmalar 
çerçevesinde Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Devletleri arasında imzalanan Askerî Tatbikat Anlaşmasının 15 
nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre Kıbrıs Yunan Birliğinde bulunan aynı rütbedeki personelin aylık mikta
rına eşit olması esası kabul edilmekte ve bu esasa ve de rütbelere göre saptanan aylık miktarı 500 sayıh Kanu
nun 1 nci maddesine ilişik cetvelde gösterilmiş ise de; 

Garanti andlaşmasının 4 ncü maddesine göre 20 Temmuz 1974 tarihindeki Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle 
Kıbrıs'a çıkarılan ve 500 sayılı Kanuna ilişik cetvelde yer almayan personel yönünden gerekli değişiklik ya
pılması zorunlu hale gelmiş bulunduğunu, 

Bununla beraber; 11 yıldan beri uygulanmakta olan 500 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile şimdiki 
hayat koşulları arasında büyük farklılıklar meydana gelmiş ve böylelikle Kıbrıs'ta geçim indekslerine göre 
yaşama standardı 1973 koşullarına göre % 33, 1974 koşullarına göre ise % 50 - 60 civarında artış kaydet
miş olduğunu, 

Aynı zamanda; 11 yıllık süre içerisinde Türk parası birkaç defa devalüe edilmiş ve İngiliz Sterlini lehine 
bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu farklılık (1964 de bir İngiliz Sterlini 25, 27, 00: 1974'te bir tngiliz Ster
lini 33, 26, 90 TL.) durumun yeniden gözden geçirilmesinin zorunlu hale geldiğini, 

Aynı zamanda bütün dünya piyasalarında kendini hissettiren hayat pahalılığı sonucu, bütün devlet me
murları ve askerî personelin aylıkları, anılan süre zarfında birkaç defa düzenlendiğim, 

20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'a çıkarılan personele, 500 sayılı Kanun kapsamında bulunmamalarına 
rağmen, 7/8742 sayılı ve 19 . 8 . 1974 tarihli kararname ile anılan kanunun 1 nci maddesine göre ve bu mad
deye ilişik cetveldeki miktarlar dikkate alınarak ödeme yapılmakta ise de; bu durumun dahi yasal hale ge
tirilmesini, 

Bu itibarla; 1964 yılı koşullarına göre hazırlanan ve halen yürürlükte bulunan yasa ile aylıklarını alma 
durumunda kalan ve çok güç şartlarda görevlerini sürdürmeye çalışan Kıbrıs'taki subay, astsubay, erbaş ve 
erlerin ve diğer Devlet görevlilerinin aylıklarının günün koşullarına göre yükseltilmesi ve diğer bazı konular
daki noksanlıkların giderilmesi amacı ile bu kanun tasarının hazırlanmış olduğunu, 

Ayrıca; sınıf, rütbe, kıdem ve kademe esasına göre ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun
daki cetveller esas alınmak suretiyle yeni cetvellerde (gösterge tablosu) ihdas olunmakta ve ayrıca artışlarıyle 
para değerlerindeki değişiklikler nazara alınmakta ve kat sayı sistemi getirmekte, evvelce cetvelde bulunmayan 
rütbe ve sınıflar ile diğer kanunlara tabi Devlet Personeli cetvele ithal edildiğini, 

Personele yapılacak ödemenin, Türk parası veya döviz üzerinden yapılması şeklinin saptanmasımn Mil
lî Savunma ve Maliye Bakanlıklarına bırakılması esasının getirildiğini. 

Personelin Kıbrıs'ta ödenecek miktardan başka istihkaklarının (örneğin : İş riski - iş güçlüğü zammı, ta
yın bedeli, hizmet eri tazminatı, deniz altı, dalgıç ve kurbağa adam tazminatı, uçuş hizmetleri tazminatı, ek 
göstergeler, hâkim ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği gibi) hernesu-
retle olursa olsun transfer edilmeyerek Türkiye'de Türk parası olarak ödenmesinin öngörüldüğünü, 

Kıbrıs Türk Askerî Birliklerinde görevlendirilen ve Kıbrıs'ta bulunan diğer kanunlara tabi personelin 
maddede yazılı usul ve esaslar çerçevesinde ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda be
lirtilen aynı derecedeki askerî personel için bu kanuna ilişik cetvellerde saptanan miktarlardaki aylık karşılığı 
ödeme yapılacağı esasını getirdiğini. 

Geçici 1 nci madde ile de : 
Kıbrıs Barış Harekâtının 20 Temmuz 1974 tarihinde başlamış olması nedeniyle bu kanun hükümlerinin 20 

Temmuz 1974 tarihinden geçerli olacağı ve 1 nci maddeye göre yapılacak ödemelerde bu tarihin esas alınaca
ğını ve evvelce yapılan ödemelerin mahsup edileceği hükmünü. 

Geçici 2 nci madde ile de : 
500 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ilişik cetveldeki başçavuşlarla ilgili ve tereddütlere yol açan konu ba

kımından hüküm getirilmekte, 22 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kanunun hazırlanması sırasında, personel ay
lıklarını düzenleyen cetveldeki astsubay rütbelerinden «Başçavuş» rütbesi zuhulen «Cvş.» şeklinde yazıldığın-
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dan, başçavuşlara uygulanacak aylık konusu uygulamada tereddütlere yol açmakta, gerek 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İçhizmet Kanunun 3/6 ve gerekse 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 77 nci 
maddesinde; astsubayların rütbeleri gösterilmekte ve bunlar arasında «Başçavuş» rütbesi de sayılmakta oldu
ğu, kaldı ki astsubay rütbelerinden çavuş rütbesi de cetvelde gösterilmekte ve böylelikle amacın «Başçavuş» 
rütbesi olduğunu, 

Bu nedenle; anılan kişilere aylıkları Ödenmiş bulunduğundan, uygulamadaki tereddüt ve ihtilâfları kaldır
mak için bu geçici madde düzenlendiğini, bu madde ile hazineye herhangi bir külfet de yüklenmediğini, 

Hülasa: Bu şekilde ve buna benzer bütün aksaklıklarının giderilmesini öngören bu kanun tasarısını. 
Komisyonumuz da memnuniyetle benimsemiş; ve böylece : 
Millet Meclisinin* kabul ettiği metin ve metne ekli cetvellerinin de aynen kabulüne, 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdiine, 

Tasarının önemini nazarı itibare alınarak, Genel Kurulda bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi temennisiyle, Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 

Karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

7. Ş. Atasağun 

Üye 
C. B. S. Üye 

C. Alpan 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Malatya 
H. Özer 

Toplantıda bulunamadı 

Başkan V. 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Üye 
C. B. S. Üye 

M. Baîur 

Üye 
Ordu 

S. Acar 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Manisa 

O. Süersan 

Üye 
İstanbul 

A. Oğuz 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
A. Karahisar 

K. Şenocak 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
İzmir 
0. Kor 

Üye 
îçel 

T. Özdolay 

Üye 
Bursa 

S. Ural 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/345 
Karar No. : 24 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

5 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mayıs 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
14 Temmuz 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücret
leriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna üç geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mayıs 1975 
tarihli ve 1266 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 5 Ha
ziran 1975 tarihli "Birleşiminde Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

1) Tasarı, 14 Temmuz 1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensupları
nın aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna üç geçici madde eklenmesini öngörmektedir. 
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Hükümetimiz, Alay kuruluşunda bir Türk Birliğini, Londra ve Zürih anlaşmalarının yürürlüğe girme
sinden sonra Kıbrıs'ta bulundurmaktadır. Bu Birlikte bulunan subay ve astsubaylara verilecek maaş miktarı, 
Askerî Tatbikat Anlaşmasının 15 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre, Kıbrıs Yunan Birliğinde bulunan aynı 
rütbedeki personelin aylık tutarına eşit olarak verilmektedir. 

500 sayılı Kanunun 14 Temmuz 1964 gününde yürürlüğe girmesinden bu yana hayat koşullarında büyük 
değişiklikler olmuştur. Kıbrıs'ta geçinme endekslerinde 1975 yılı koşullarına göre <% 50 - 60 arasında bir artış 
görülmüştür. Memleketimizde Devlet Memurları ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personelinin aylıkları bu süre 
içinde yeniden düzenlenmiş bunun yanı sıra Kıbrıs'ta bulunan- Birlik mensuplarının aylıklarında bir değişik
lik yapılmamıştır. Kıbrıs'ta bulunan subay, astsubay, erbaş ve erler çok güç şartlar altında görevlerini sür
dürmektedirler. 

Ayrıca, 20 Temmuz 1974 tarihinde yapılan Barış Harekâtı ile Kıbrıs'a çıkartılan personel, 5Q0 sayılı 
Kanun kapsamında yer almamakta, 19 Ağustos 1974 tarih ve 7/8742 sayılı Kararname ile bu kanun hüküm
lerinde ödeme yapılmaktadır. Anılan tasarı ile bu durumun da kanunlaşması öngörülmektedir. 

Bu tasarı ile Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretlerinin ödenmesinde 
Türk Lirası esas alınmış ve ödemelerde evvelce yapılan ödemeler mahsup edilmek kaydı ile 7 Temmuz 1974 
tarihi esas alınmıştır. 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Birliği mensuplarının maaşlarını günümüz koşullarında yeniden düzenüyen 
işbu tasarıyı Komisyonumuz olumlu mütalâa etmiş ve benimsemiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Metne bağlı cetveller de aynen kabul edilmiştir. 

III) Komisyonumuz, Kıbrıs'a gönderilecek Türk Birliği mensuplarının aylıklarını günümüz koşullarına 
uygun biçimde yeniden düzenleyen işbu tasarının bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Kâtip 
Yozgat 

İtiraz hakkım mahfuzdur 
S.- Ergin 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
/*. H. Balkıs 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 

Cumhurbaşkanınc S. Ü. 
N. Talû 

Toplantıda bulunamadı 

Elâzığ 
S. Hazerdağh 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karaküçük 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sivas 
K. Kangal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 
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MİLLET MECLİSÎNÎN KABUL ETİĞİ METİN 

14.7. 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücret
leriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme

sine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kanunun birinci maddesi ile ilişiği cetvel aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askerî Birlikleri personelinin aylıklarından 
emekli keseneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı, Gelir Vergisi ve Malî Denge Vergisi gibi kanunî kesin
tiler düşüldükten sonra artığı, her rütbeye, kıdeme ve kademeye göre ilişik cetvellerde gösterilen miktarlar 
seviyesine çıkarılır ve bu miktarlar hiçbir kesintiye tâbi tutulmaksızın aynen ödenir. Bu ödemenin şekli Millî 
Savunma ve Maliye bakanlıklarınca birlikte saptanır. Bunlar ayrıca yurt içindeki aylıklarını alamazlar. Kıb
rıs'ta ödenecek miktardan başka istihkakları transfer edilmez, Türkiye'de ödenir. 

İlişik cetvellerdeki personel aylıklarına (gösterge tablolarına) uygulanacak katsayı her yıl bütçe kanun
larında gösterilir. 

Kıbrıs Türk Askeri Birliklerinde veya Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyetinde görevlendirilen ve Kıbrıs'ta 
bulunan; genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve döner serma
yeli kuruluşlar personeline de yukarıdaki fıkralarda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde ve Türkiye'de almakta 
oldukları aylık veya ücretin 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre tekabül ettiği derece 
ve kademedeki askerî personel için bu kanuna ilişik cetvellerde saptanan miktarlardaki aylık karşılığı ödeme 
yapılır. Bu ödemede, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci derecedeki Devlet memurları için «Astsubay çavuş» un derece 
ve kademesi gibi işlem yapılır. Bunların, kadro ve gö rev yönünden bağlı bulundukları kuruluşlarla olan ilgi
leri kesilmez. 

Birliklerin, yiyecek, giyecek, yakacak, donatım ve tedavi gibi sair her türlü giderlerinin tutarı ve satmalma 
işlerinin şekli ve ödeme biçimleri ve birliklerde istihdam edilmek üzere mahallen temin edilecek sivil personele 
verilecek ücretler Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte saptanarak Bakanlar Kurulunun onayı
na sunulur. 

Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konuların uygulanması ile ilgili hususlar, Millî Savunma, Maliye 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde birlikte 
çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır. 

MADDE 2. — 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kanuna aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 1 nci maddesine göre yapılacak ödemelerde 20 .7 .1974 tarihi esas 
ahnır. Ancak, evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 22 .7 .1964 tarihinde yürürlüğe giren 14.7 .1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi esaslarına göre astsubay başçavuşlara yapılmış ödemeler geri alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1974. 1975 malî yılında katsayı l'dir. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek 
Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul 
ettiği 1 nci geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul 
ettiği 2 nci geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul 
ettiği 3 ncü geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek 
Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 491) 



— 8 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayışa : 491) 



— 9 

Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği Ek 1, Ek 2, Ek 3, 
cetveller aynen kabul edilmişlerdir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi metinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul eilmiştir. 

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

Millet Meclisi metnine bağlı cetveller de aynen 
kabul edilmiştir. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretlerine ait gösterge cetveli 

Ek - 1 Sayılı Cetvel 

Subaylar için Gösterge Tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Orgeneral - Oramiral 
Korgeneral - Koramiral 

15 140 
13 460 

Tümgeneral - Tümamiral 11 780 
Tuğgeneral - Tuğamiral 
Albay 
Yarbay 
Kd. Binbaşı 
Binbaşı 
Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 

10 800 
9 150 
7 570 
6 930 
6 390 
5 720 
5 250 
4 540 
3 800 
3 800 
3 330 

9 320 
7 910 
7 060 
6 490 
5 850 
5 350 
4 670 
3 870 
3 870 
3 430 

9 490 
8 240 
7 200 
6 590 
5 990 
5 450 
4 810 
3 970 
3 970 
3 530 

9 660 
8 580 
7 330 
6 690 
6 120 
5 550 
4 940 
4 440 
4 070 
3 630 

8 920 
7 470 
6 790 
6 260 
5 650 
5 080 
4 510 
4 170 
3 730 

9 250 
7 570 
6 930 
6 420 
5 750 
5 250 
4 540 
4 270 
3 800 

7 670 
7 060 
6 490 
5 890 
5 310 
4 670 
4 340 
3 830 

7 770 
7 200 
6 560 
6 020 
5 380 
4 810 
4 400 
3 870 

7 330 
6 660 
6 160 
5 450 
4 940 
4 470 
3 930 

Rütbeler 

Kd. Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen 
Üsteğmen 
Teğmen 

Ek - 2 Sayılı Cetvel 

Astsubaylıktan subaylığa geçenler için Gösterge Tablosu 

Göstergeler (Türk Lirası) 

7 300 
6 690 
6 120 
5 550 
4 940 

7 330 
6 790 
6 260 
5 650 
5 080 

7 470 
6 930 
6 420 
5 750 
5 250 

7 570 
7 060 
6 490 
5 890 
5 310 

7 670 
7 200 
6 560 
6 020 
5 380 

6 660 
6 160 
5 450 
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Ek - 3 Sayılı Cetvel 

Rütbeler 

Astsubaylar için Gösterge Tablosu 

Göstergeler (Türk Lirası) 

Kd. Başçavuş 
Başçavuş 
Kd. Üsçavuş 
Üsçavuş 
Kd. Çavuş 
Çavuş 

5 720 
4 540 
4 240 
3 800 
3 330 
3 160 

5 850 
4 670 
4 300 
3 870 
3 430 
3 190 

5 990 
4 810 
4 370 
3 970 
3 530 
3 230 

6 390 
• 5 250 
4 440 
4 070 
3 630 
3 260 

6 490 
5 380 
4 510 
4 170 
3 730 
3 290 

6 590 
5 520 
4 540 
4 270 
3 800 
3 330 

6 690 
5 650 
4 670 
4 340 
3 830 
3 430 

6 790 
5 820 
4 810 
4 400 
3 870 
3 530 

6 930 
5 990 
4 940 
4 470 
3 930 
3 630 

7 060 
6 160 
5 080 

6 390 
5 250 

6 490 
5 310 

Rütbeler 

Ek - 4 Sayılı Cetvel 

Uzman Jandarma Çavuşlar için Gösterge Tablosu 

Göstergeler (Türk Lirası) 

Uz. J. III ncü Kademe Çvş. 4 540 
Uz. J. Kd. II. nci Kademe Çvş. 4 240 
Uz. J. II nci Kademe Çvş. 3 800 
Uz. J. Kd. I nci Kademe Çvş. 3 330 
Uz. J. I nci Kademe Çvş. 3 160 
Jz. J. Kd. Çvş. 2 990 
Uz. J. Çvş. 2 820 

4 670 
4 300 
3 870 
3 430 
3 190 
3 020 
2 860 

4 810 
4 370 
3 970 
3 530 
3 230 
3 060 
2 890 

4 940 
4 440 
4 070 
3 630 
3 260 
3 090 
2 920 

5 080 
4 510 
4 170 
3 730 
3 290 
3 130 
2 960 

5 250 
4 540 
4 270 
3 800 
3 330 
3 160 
2 990 

5 310 
4 670 
4 340 
3 830 
3 430 
3 190 
3 020 

5 380 
4 810 
4 400 
3 870 
3 530 
3 230 
3 060 

5 450 
4 940 
4 470 
3 930 
3 630 
3 260 
3 090 

Ek - 5 Sayılı Cetvel 

Erbaş ve Erler için Gösterge Tablosu 

Rütbeler Göstergeler (Türk Lirası) 

Çavuş 
Onbaşı 
Er 

440 
340 
240 





Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 495 

1868 Sayılı 1975 Yılı Bütçe Kanunu ile Bu Kanuna Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : î / 2 9 3 ; C. Se

natosu :1 /353) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 5 , 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1964/2672 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan re Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29.5.1975 
tarihinde kararlaştırılan «1868 Saydı 1975 Ydı Bütçe Kanunu İle Bu Kanuna Bağh (A) İşaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Başbakan V. 

Necmettin Erbakan 
Süleyman Demîrel Y. 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 

Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlara brüt maaşları
nın c/c 50 si nispetinde hâkim ödeneği verilmesi hakkındaki 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki madde eklenmesine dair Kanun tasarısı 1871 sayı ile 20 . 3 . 1975 tarihinde 
Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı için kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Ancak, Sayıştay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Başkanlıkları ile Millî Savunma Bakanlığına bağlı bu 
statüdeki personelin yargı ödenekleri hakkındaki Kanun tasarılarının henüz kanunlaşmamış olması nedeni 
ile malî porte bilinememektedir. 

1975 yılı bütçelerinin ilgili tertiplerinde yeteri kadar ödenek bulunmadığından hâkim ve yargı ödenekle
rinin Maliye Bakanlığı carî yıl bütçesinin 930 - 09 - 3 - 001 harcama kalemindeki toplu ödenekten karşılanabil
mesi için 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununun 14 ncü maddesinin tasarıda belirtildiği şekilde değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

İkinci Madde : 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmakta olan yardımın kesilmesi, silâh satışına ambargo konul
ması ve içinde bulunduğumuz siyasî, ekonomik koşullar karşısında, Silâhlı Kuvvetlerin mevcut imkânlarını 
ve kaynaklarını en iyi bir şekilde değerlendirmesi zorunlu görülmektedir. 

Bu nedenlerle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Savunma Gücünün artırılması amacıyle; Savunmanın gerektirdi
ği alım ve giderleri harcama kaleminde bulunan ödenek-er dışında kalan hizmetler için, mümkün olabilen en 
asgarî ödenekle yetinilmesi ve diğer harcama kalemlerinden tasarruf edilecek miktarların, Savunmanın gerek
tirdiği alım ve giderleri harcama kalemine aktarılması gerekmektedir. 
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Bu durumda; Millî Savunma Bakanlığı Fonksiyonuna dahil Programların çeşitli harcama kalemlerinden 

tasarruf edilecek ödeneklerin çoğunluğunun, merkezî alımların yürütülebilmesi amacıyle, 102 Millî Savunma 
Bakanlığı Hizmetleri Programının 470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderleri harcama kalemine aktarıl
ması lâzımdır. 

Bu işlem, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 56 ncı maddesi hükmüne göre programlar arası 
aktarmayı icap ettirmektedir. Gerçekleştirilmesi ise Kanun ile mümkündür. 

Bu imkânı yaratabilmek için Bütçe Kanununun 26 ncı maddesine tasarıdaki üçüncü fıkranın eklenmesi zo
runlu görülmüştür. 

Üçüncü madde : 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki madde eklenmesine 
dair 1871 sayılı Kanun, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde 
olanlara brüt maaşlarının % 50'si nispetinde verilmesi gereken hâkim ödeneklerinin 1 . 6 . 1974 tarihinden 
itibaren muteber olacağını öngörmektedir. 

1 . 6 . 1974 tarihinden 1 . 3 . 1975 tarihine kadar olan 9 aylık farkın ödenebilmesi için Maliye Bakanlığı 
1975 yılı Bütçesinin 950-04-3-003-960 (Borç ödemeleri) harcama kalemine 250 000 000 liralık ödeneğin eklen
mesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Dördüncü madde : 

1 . 3 . 1975 tarih ve 15164 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış bulunan 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Ka
nununda, ilişik (I) saydı cetvelde belirtilen hatalar yapılmış bulunmaktadır. 

Söz konusu• hataların ekli cetvelde belirtildiği şekilde düzeltilmesi gerek bütçenin bütünü gerek müs
takil tertipleri itibariyle rakamsal yönden herhangi bir değişiklik gerektirmemektedir. 

1975 yılı bütçelerinin hatasız bir şekilde uygulanabilmesi için söz konusu düzeltmelerin yapılması zorun
ludur. 

Eklenmesi derpiş olunan 250 milyon liralık ek ödenek Hazine imkânları ile karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 6 . 1975 

Esas No. : 1/293 
Karar No. : 81 

Cumhuriyet Senriosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanliğı temsilcilerinin 
de katüdığı toplantıda incelendi, görüşüldü: 

Tasarı gerekçesinden ve ilgililerin verdiği bilgilerden 1 nci maddeye bağlı Bütçe Kanununun 14 ncü 
maddesinde değişiklik yapılması, 

2 nci maddesinde ise Bütçe Kanununun 26 ncı maddesinde değişiklik yapılması, 
3 ncü madde 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 1872 sayılı hâkimlik 

ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlara maaşlarının % 50'si nispetin
de hâkim ödeneklerinin yetmemesi dolayısıyle 250 milyon liralık ek ödeneğin verilmesini, 

4 ncü maddeyle 1975 yılı Bütçe Kanununda tespit edilen hataların düzeltilmesine ilişkin ve 1 sayılı cet
velde gösterilen dUzeltmenin yanılmasını öngördüğü anlaşılmış, maddelerin müzakeresine geçilmiştir, 
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Tasarının 1 ve 2 nci maddesi aynen, 3 ncü maddedeki 250 milyon liralık ödeneğin son çıkan kanunlar 
nedeniyle yetmeyeceği anlaşıldığından 310 milyon liraya çıkarılması suretiyle değiştirilerek, 

Verilen bir önerge ile (R) formülünde yapilan değişikliği ihtiva eden yeni bir dördüncü madde ilâve edi
lerek, bu değişiklik nedeniyle kanun başlığı yeniden düzenlenerek, 

Tasarının 4 ncü maddesi ile eklenen 1 sayılı cetvele 2 sayılı cetvel eklenmek ve madde numarası da 5 ola
rak değiştirilmek suretiyle, 

5 nci madde 6 ncı, 6 ncı madde 7 nci madde olarak ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
ibaresi eklenerek, kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Adıyaman 
A. Unsal 

Ankara 
H. T. Toker 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Giresun 
O. Yılmaz 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İçel 
/. Göktepe 

istanbul 
N. Ölçen 

İstanbul 
M. Parlar 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Konya 
F. Özlen 

Kütahya 
İ. Ersoy 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
M. D el i kaya 

Malatya 
H. Gökçe 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
H. Okçu 

Manisa 
G. Sevilgen 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ş. Ağanoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakıroğltı 
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HÜKÜMET TASARISr 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı (A) işaretli Cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 14. — Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin ve özel kanunları uyarınca ödenmesi ge
reken hâkim ve yargı ödeneklerinin gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 - Malî Trans
ferler) programının (09 - Diğer Malî Transferler) alt programının (001 - Devlet Memurları Kanununun ve yönet
meliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki c denekten, genel bütçeye dahil daire ve katma bütçeli ida
relerin hizmet programlarında yer alan (1.10 - Aylıklar), (120 - Sözleşmeli personel, yabancı uzmanlar ve yardım
cıları ücretleri), (140 - Sosyal Yardımlar), (150 - Ek Çalışma Karşılıktan - Üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili 
fazla çalışma ücreti ve konferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve Ödüller), (170 - ödemekler) ile münhası
ran er ve erbaş harçlıklanndaki artışlan karşılamak üzeıe (190 - Diğer Personel Giderleri) harcama kalemleri ve 
% 1 ek karşılıktan ile ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde 
bu ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak, esas itibanylc giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan ve sadece belli amaçlarla Genel Bütçeden Ha
zine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 2. — 1868 sayılı 1975 ysh Bütçe Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir: 
«Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan hizmet programlarındaki tertiplerden (100 - Personel giderleri 

harcama kalemleri hariç) tasarrufu mümkün görülen ödenek miktarlarını aynı veya farklı programlar içinde mev
cut (470 - Savunmanın Gerektirdiği Alım ve Giderler) harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.» 

MADDE 3. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa ekli (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında, 
(950 - Borç ödemeleri) Programının (04 - Eski yıllar borçlan) alt programınm (003 - Genel ve Katma bütçeli 
dairelerin şahıslara, Kamu İktisadî Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere karşılıklı veya 
karşılıksız eski yıllar borçlan, bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak, tertiplerine aktarmak 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.») faaliyetindeki (960 - Borç ödemeleri) harcama ka
lemine 250 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1868 sayılı 1975 Yıh Bütçe Kanununa ekli (A) işaretli cetvelde ilişik (1) sayılı listede yazılı dü
zeltmeler yapılmıştır. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı 

* MADDE 1, — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa ekli (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında, 
(950 - Borç ödemeleri) Programının (04 - Eski Yıllar Borçlan) altprogramının (003 - Genel ve Katma Bütçeli 
dairelerin şahıslara, kamu iktisadî teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküUere karşılıklı veya 
karşılıksız eski yıllar borçlan, bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak, tertiplerine aktarmak 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) Faaliyetindeki (960 - Borç Ödemeleri) harcama kale
mine 310 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1975 yıU Bütçe Kanununun Millet Meclisi (R) formülünün (150 nci Ek Çalışma Karşılık-
lan) kısmının 1 nci paragrafındaki (1 aylık) kelimesi (2 aylık) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye Bakam yürütür. 29 . 5 .1975 

Başbakan V. 
N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
İ. MUftüoğiu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

içişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Basol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. Öztrak 

Gıda - T. ve H. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 
A. T. Paksu A. Doğru G. Karaca 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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( Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Maliye Bakanı yürü
tür. 

A 
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Tasarıya bağlı cetveller 

(I) SAYILI CETVEL 

1 . 3 . 1975 gün ve 15164 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununda yapılacak 
düzeltmeler. 

Sayfa Satır Kodlar Açıklama (Yanlış) Açıklama (Doğru) 

O 

v? 

3 

3 
10 
25 
31 
32 
46 
47 
64 
91 

101 
911 

112 
116 
117 
126 
129 
134 
135 
148 
149 
149 
150 
151 
152 
152 

8 
A 
1 

32 
47 
14 
8 
5 
5 

3 
18 
35 
16 
6 

17 
51 
19 
41 
20 

3 
51 
33 
4 

10 

(2. Sütun) 
Cetveli 
Alttan 

Alttan 
Alttan 

Alttan 

M (T 
Başbakanlık - daireler toplamı 620 
101-02-1-003/140 Harcama kalemi 
101-01-002 
101-01-1-002-310 
101-02-1-002/110 Harcama kalemi 
111-01-1-001/110 Harcama kalemi 5 
i 01-02-1-007/590 Harcama kalemi 
Kesim altına 1 yazılmış 
111-03-2-001 
101-01-1-001/510 Harcama kalemi 
111-03-1-001/220 Harcama kalemi 1 
101-01-001 
101-01--006 
115-02-1-001/320 Harcama kalemi 1 
930-01-3-018 Çukurova Üniversitesine 162 
101-01-3-003 
101-01-3-001 
115-04-3-001 
115-04-3-001 
115-04-3-001 
115-04-3-001 
115-04-3-001 
115-04-2-001 
115-04-3-001 

129 713 
185 641 

835 105 
825 960 
35 040 

40 000 
110 000 

650 000 
391 565 

M İ İT 
Başbakanlık - daireler toplamı 620 124 713 
101-02-1-003/140 Harcama kalemi 135 641 
101-01-1-002 
101-02-2-002-310 dan sonra ödenek türü 1 
101-02-1-002/110 Harcama kalemi 835 106 
111-01-1-001/110 Harcama kalemi 5 825 760 
101-02-1-007/590 Harcama kalemi 35 000 
Ödenek türü altına 1 yazılacak 
111-03-2-002 
101-01-1-001/510 Harcama kalemi 30 000 
111-03-1-001/220 Harcama kalemi 1 100 000 
101-01-1-001 
101-01-1-006 
115-02-1-001/320 Harcama kalemi 1 600 000 
930-01-3-018 Çukurova Üniversitesine 183 113 445 
101-01-3-002 
101-01-3-003 
115-04-3-002 - . 
115-04-3-003 
115-04-3-004 
115-04-3-005 
115-04-3-006 
115-04-2-007 
115-04-3-007 

o» 



''O 

• t 

C/3 

00 

4V vo un 

Sayfa 

157 
157 
157 
158 
169 
170 
180 
188 
195 
211 
215 
215 
222 
232 
254 
304 
319 
423, 
449 
457 
562 
576 
593 

Satır 

23 
22 
15 
40 
20 
36 

9 
20 

8 
2 

25 
27 

6 
43 
37 
31 

9 
4 

14-15 
25 
32 
29 

9 

Kodlar 

Alttan 

Alttan 

Alttan 

Alttan 

Alttan 

Alttan 
Alttan 

Alttan 

Açıklama (Yanlış) Açıklama (Doğru) 

101-02-1-002 Atatürk Üniversitesine 44 
101-02-1 Ödenek türü 44 
101-02-1-002/800 ve 810 Harcama kalemi 1 
101-02-2-001 
184-12-1-001/160 Harcama kalemi 
101-01-1-001 
183-11-1-001/170 Harcama kalemi 1 
101-02-1-001 
Faaliyet numarası yok 
101-01 Altprogram toplamı 
2 250 000 
2 750 000 
113-02 Altprogram toplamı 
Ödenek türü hizasına rakam konulmamış 
115-03-001/360 Harcama kalemi 
101 Program toplamı 47 
113-02- - -
139-11-1-001/160 Harcama kalemi 1 
133-90-3-002/900 ve 950 Harcama kalemi 
141-11-1-001/110 Harcama kalemi 3 
132 Program toplamı 11 
184-12-1-001/140 Harcama kalemi 
101-01-1-003/140 Harcama kalemi 

329 879 
329 879 
675 000 

25 000 

528 000 

10 400 910 

1 617 438 000 

24 
170 

466 

150 
630 

000 
114 975 
661 
819 

039 
600 

345 325 
35 000 

829 
829 
175 

25 

520 

879 
879 
000 

200 

000 

101-02-1-002 Atatürk Üniversitesine 42 
101-02-1- Ödenek türü 42 
101-02-1-002/800 ve 810 Harcama kalemi 
101-02-1-003 
184-12-1-001/160 Harcama kalemi 
101-01-1-002 
183-11-1-001/170 Harcama kalemi 1 
101-02-1-004 
001 Olacak 
101-01 Altprogram toplamı 
2 750 000 
2 250 000 
113-02 Altprogram toplamı 
1 Rakamı konulacak 
115-03-1-001/360 Harcama kalemi 
101 Program toplamı 
113-03-2-002 
139-11-1-001/160 Harcama kalemi 1 
133-90-3-002/900 ve 950 Harcama kalemi 
141-11-1-001/110 Harcama kalemi 3 
132 Program toplamı 11 
184-12-1-001/140 Harcama kalemi 
101 01-1-003/140 Harcama kalemi 

10 440 910 

1 468 642 000 

77 
24 000 

160 

446 

630 

000 
114 795 
561 039 
810 600 
345 

35 
235 
900 

ç£> 
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Bütçe Karma Komisyonunun Kabul ettiği metne bağlı cetveller. 

(I) SAYILI CETVEL 

Tasarıya bağlı 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 495) 



(2) SAYILI CETVEL 

Yanlış 

Millî Eğitim Bakanlığı 
237 sayılı Kanuna göre satınalınacak taşıtlar 

Doğru 

Taşıt cetveli yok (Atatürk Üniversitesine ait) 
Adet 

1 
4 
2 

Cinsi 

Otobüs (en az 40 kişilik) 
Renault station 
Pick - Up arazi hiz. için (6 kişilik 
Pick - Up üzerine yapılma) 

Diferansiyel 

4 X 2 
4 X 2 

4 X 4 

Hacettepe Üniversitesi 

Yanlış Doğru 

1 3 3 - 9 0 - 3 - 0 0 2 - 9 0 0 
1 3 3 - 9 0 - 3 - 0 0 2 - 9 5 0 
141 - 1 1 - 1 - 0 0 1 -110 

114 975 
114 975 

3 661 039 

1 3 3 - 9 0 - 3 - 0 0 2 - 9 0 0 
1 3 3 - 9 0 - 3 - 0 0 2 - 9 5 0 
141 - 1 1 - 1 - 0 0 1 -110 

114 795 
114 795 

3 561 039 

Yanlış 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Doğru 

Kullanıldığı yer 

Atatürk Üniversitesi 
» » 

112 -02 -2 -008 Muhtelif teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 

Adet Cinsi 

1 1 2 - 0 2 - 2 - 0 0 8 Muhtelif teçhizat ve kablo alımı ile tesisi 

Diferansiyel Kullanıldığı yer Adet Cinsi Diferansiyel Kullanıldığı yer 

8 Kamyon şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı en az (3 501) Kg. 

Adana, Antalya, Diyar
bakır, Erzurum, İzmir, 
Trabzon, Yeşilköy 

8 Kamyon şasi kabin tam 4 X 2 
yüklü en az (3 501) Kg. 

Adana, Antalya, Diyar
bakır, Erzurum, İzmir, 
Trabzon, Yeşilköy 


