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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Avrupa Konseyi Parlamento Meclisi, 

Parlamenitolararası Birliği, 
Kuzey Atlantik Assamblesi'nde TBMM'ni temsil 

edecek olan Türk Grupuna katılmak üzere, siyasi 
panl'i gruplarınca aiday o1 arak seçilen üyeler Genel 
Kurulun bibisine sunuldu* 

Türkiye -. AET Parlamento Koıraİsyomuna, siyasi 
parti grupu mensubu olmayan üyeler arasından seçi
lecek bir asıl üyeliğe, Tabii Üye Şükran Özkaya; 

Avrupa Konseyi Parlamento Meclisline, siyasi par
ti grupu mensubu olmayan üyeler arasındaa seçilecek 
bir aisıl üyeliğe, Talbii Üye Seîafoatitin Özgür, yedek 
üyeliğe de Cumhurbaşkanınca S. Ü. Safa Reisoğlu. 

Parlamenitolararası Birliğine, âîyasi parti grupu 
mensuba olmayan i&y&ZT arasımdan seçilecek Ibir asıl 
üyeliğe, Tekirdağ Üyesi Orhan Öztrakj 

Kuzey Atlanl'ik Assaanblesine, siyasi parti grupu 
menısulbu olmayan üyeler arasından seçilecek bir asıl 
üyeliğe, Cumhurbaşkamnca S, Ü. Cihat Alpan; 

Seçildiler^ 

10/24, 10/27 numaralı Senato Araştırması ceteyen 
önergelerin görüşülmesi, önerge sahipisîiy'e ülgili ba

kanların Genel Kurulda hazır bulunmamaları nt.de-
nüyle ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye'ii Niyazi Ün-
sal'm, Keban Barajı hakkında. (10/50) Senato Araş
tırması isteyen önergesi görüşüldü, görev sürevi İki 
ay olmak, 11 üyeden oluşmak ve gerekliğinde Anka
ra dışına da gitmesi koşulu ile Araştırına Komi.syonu-
nucı kurulması kabul edildi* 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı saptandığından; 

11 . 4 . 1978 Salı günü saaî 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16c55*te son verildik 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanveki]i Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Rahmi Erdem Hüsamettin Çelebi 

•Divaıa Üyesi 
Tabii Üye 

•Emanullah Çelebi 
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II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Raporlar 
11. — Cumhuriyet. Senatosu Yozgalt Üyesi Süley

man Ertuğrul Erginin yasama dokunulmazlığının kal-
dırılmalsı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet ıSenaltOsu Anayasa ive AdaJöi Komisyonu rapo
ra, (3/1218) (S. Sayısı: 769) (Dağılma tarîki: 7.4.1978) 

2. — lOurahııriiyelt Senatosu Talbii Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kın J a Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1275) (S. 
Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 .1978) 

3. — Cumihurfîyöt Senatosu Gaziantep Üyesi Se-
îaha'liijin Çofakoğİu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaSdırıîması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senîıoau Anayasa ve Adalet 'Komisyonu rapo
ru, (3/1276) (S. Saıyısı: 771) (Dağıtma telini: 7.4.1978) 

4. — Cumhuriyet Senaliosu Talbii Üyesi Haydar 
Tunçkanait'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı (hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cuminırîyeft Se
natosu Anayasa ve Adaîeit Komisyonu raporu. (3/1287) 
(S. Sayısı : 772) (Dağıtma tarihi : 7.4.1978) 

Yazılı Sorular 
5. — Cumihnfîye't Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Feîhi Çeîlkbaş'ın, Türk Parası Kıymetini 
Koruma iıakkmiaiki 17 sayılı Karara ilişkin tebliğe 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

da!r yazılı sorusu. (7/877) (Maliye Bakanlığına gön-
derilmfişlfir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu CuntihiMİbaşk anınca 
Seçilen Üye Fethö Çelikbaş'ın tekstil endüstrisinin 
ibaş'ıca iptidai mad delerinden olan «paraksilen» ve 
moıîoetilen glikol'un sîhaîiıte dair yazdı sorusu. 
(7/878) (Maliye Bakanlığına gönderilmîştir) 

7. — Cumlhuriyet Senatosu Cumümıbaşkamnca 
Sekilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, NATO ile ilişkilerimi
ze Idaîr yazılı Sorusu. (7/879) (Başbakanlığa gönderil-
m-şiir.) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fetfhi Çelikbaş'ın, dernekîeîijn amaçları 
dışındaki tebliğlere TRT yayınîaruada yer veriîmeme-
iîj husufsunida nfe gibi tedlbrrler düşünüldüğüne d?, T 
yazıh sorusu. (7/880) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
San3brahinKoğlu,nun, Karaisalı İlçesi Idah ilin deki 
«Çaltalan [Barajı» yapım ve cıhaîe hazırlıklarının ne 
safhada olduğuna dan* yozıh sorusu. (7/881) (Enerji 
ive Talbii Kaynaklar Bakanlığına gÖnderilm'iŞlir.) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşitlin, Denizli İline bağlı bazı üçe ve köylerde nrey-
dara gelen o3ay!ara dair yazılı sorusu. (7/882) (İç.'ş-
leri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİYAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 46 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Metin Toker'in, 
ambargo konusunun Amerikan Kongresinde görüşül
meye başlandığı şu günlerde büyükelçi tayinlerinin 
yapılmamasının zararları ve Amerikadaki Türkleri 
ambargo konusunda harekete geçirmeye dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Dokuz sayın üye gündem dışı söz 
talebinde bulunmuşlardır. Ancak, gündeme geçebil
mek için bu sayın üyelerden en aktüel mevzuları gö
rüşecek olanlardan iki sayın üyeye söz verip, ondan 
sonra gündeme geçeceğim. 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilmiş Üye Sayın Metin 
Toker, «Türkiye için bugün en önemli konu olan am
bargo işinin. Amerikan Kongresindeki görüşmelerinin 
başladığı şu sırada hâlâ büyükelçi tayinlerinin yapıl
mamasının zararlarını belirtmek; 

Yunan lobisinin çabalan bir ölçüde karşılamak 
için Kongre üyeleriyle görüşebilecek parlamenter, iş 
adamı, sendikacı, gazeteci heyetleri göndermek ve 
Amerika'daki Türkleri harekete geçirmek; Amerikan 
Kongresini Türkiye'den şahıslar ve derneklerce mek
tup, telgraf yağmuruna tutmak hususunda Hükümeti 
uyarmak maksadıyla gündem dışı söz talep etmişler
dir. 

Buyurun Sayın Toker. 

METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Türkiye, şu anda çok yoğun bir diplomatik trafik 
içinde bulunuyor. Hepimizin bildiğimiz gibi, Ameri
kan Kongresinde ambargo işi görüşülüyor, ambargo
nun kaldırılıp kaldırılmaması tartışılıyor. 

Çok üye devletli milletlerarası bir örgüt olan Dün
ya Bankasının Başkanı halen Türkiye'de. Kendisi ile 
Türkiye için hayati kredi meseleleri görüşülüyor. Ge
ne çok üye devletli milletlerarası bir örgüt olan para 
fonu ile kredi görüşmelerinin bir kısmı tamamlandı, 
bir kısmı tamamlanmak üzere. 

Çok üye devletli Avrupa Kalkınma ve Ekonomik 
İşbirliği Türkiye Konsorsiyumu ile borçların tecili 
hususu görüşüldü. 

Her gün dış politika ile ilgili yeni bir gelişme olu
yor ve Türkiye, bilhassa Ecevit Hükümetinin kurul
masından bu yana çok kesif, yoğun bir diplomatik 
faaliyet içinde bulunuyor. 

Buna karşılık arkadaşlar, Türkiye'nin dünyada 
temsil durumu ne? 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

15 başkentte 4 yıl ile 6 ay arasında süredir büyük
elçiliklerimiz boş. Konsorsiyum, Avrupa konsorsiyu
mu, «Borçlarımızın tecili için petrol ülkeleri de bu 
konsorsiyuma katılsın» diyorlar. Nereleri boş?... Irak 
boş, Suudi Arabistan boş, Kuveyt boş. Kim görüşe
cek bunlarla, kim ikna edecek, o hükümetleri, kon
sorsiyuma girmeleri ve borçlarımızın bu surette teci
linin sağlanması için?... 

Sayın Dışişleri Bakanının cevaplandırması dileğiy
le konuyu 23 Ocakta bir sözlü soru ile yansıttım. De
mek ki, aşağı yukarı üç ay oluyor, ne bir ses, ne bir 
nefes; daha fenası ne bir hareket, ne bir karar. Hay
di, MC iktidarları uyumsuzdurlar. İçlerinde bir ahenk 
yoktu, tayinler yapılamıyordu. Ya şimdi?... 

CHP'Ii bazı yönetici arkadaşlardan Sayın Dışişle
ri Bakam hakkında bir övgü işitiyorum: «Aşkolsun, 
hiç Dışişleri Bakanlığı taslamıyor ve Sayın Ecevit ve 
Sayın Ecevit'in bizzat yürüttüğü dış politikaya hiç 
karışmıyor; yanlışlıkla gölge düşürmeyeyim diye ağ
zını açmıyor.» diyorlar. Bu da elbette bir övgüdür; 
ama ben, Sayın Ökçün'den rica ediyorum, bari bu 
konuda Dışişleri Bakanlığı taslasın ve yeni iktidar 
üçüncü ayını da çoktan geride bırakmışkan, büyük
elçi tayinlerini lütfen artık yapsın. Zira hükümetler, 
dış politikalarını sağlıklı yürütmek için, çeşitli baş
kentlerde büyükelçilere ya lüzum hissederler, o hal
de boş olanlar niçin doldurulmuyor yahut hissetmez
ler, öteki büyükelçiler de geri alınsınlar o halde ve 
Dışişleri Bakanlığı da iktidarın savurganlığı önleme 
kampanyasına bu suretle katkıda bulunsun. 

Dışişleri Bakanlığım sadece 15 büyükelçiliğin boş 
olması hareketsiz kılmıyor arkadaşlar. 40 kadar bü
yükelçinin yer değiştireceği biliniyor ve gecikme her
kesi tedirgin ediyor. Kim nerede kalacak, kim nereye 
gidecek?... Meçhul. Bunların arasında, bugün yoğun 
dfş politika faaliyeti içinde kilit mevkii olan yerler 
de var: Waşington, Birleşmiş Milletler, NATO. Bun
lar nasıl çalışsınlar?... Yerlerine bugün yenileri gön
derilirse nasıl alışsınlar?... Etki yapacakları meslek-
daşlar, dostlar, müttefikler bulsunlar?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Amerika'daki Yunan lobisi, Atina, bütün 

dünya Yunanlıları görülmemiş bir hareket içinde. 
Biz ne yapıyoruz?... Biz diyoruz ki, «Bizim dava

mız haklı. Bunun doğruluğunu herkes kendiliğinden 
anlasın.» 

Arkadaşlar, 
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Halbuki bakınız Yunanlılar nasıl çalışıyorlar?... Si
ze iki haber okumak istiyorum. 

Birinci haber: «Yunan Genel İşçi Sendikası Fe
derasyonu, Dünya Hür İşçi Sendikalan Konfederasyo
nu ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonuna gön
derdiği bir kararında, Başkan Carter'in ambargonun 
kaldırılmasını isteme yolundaki karannın Yunan halkı 
ve çalışanlarda bugün tepkilere yol açtığını kaydet
mekte ve her iki Konfederasyonun da ambargonun 
kaldırılmasını önlemek amacıyla yabancı ülkelerin hü
kümetlerine bütün nüfuzlarını kullanmalarını istemek
tedir.» 

İkinci bir haber: «Kıbrıs diplomasisi yeniden ör
gütleniyor. Kıbrıs diplomasisinin yeniden örgütlenme
si için harcanan çabalar çerçevesinde Kıbrıs Dışişleri 
Bakanı Rolandis, Lâtin Amerika, Afrika, Uzak Doğu 
ve AET'nin merkezi Brüksel'de dört yeni diplomatik 
misyonun görevlendirileceğini açıkladı.» 

Arkadaşlar; 

Zaman zaman, oraya - buraya heyetler gönderilir. 
Heyetler kendiliklerinden gider çalışırlar. Halbuki tam 
şimdi Amerika'ya, Amerikan Kongresi üyeleriyle, et
kili çevrelerle, oradaki dost ve ahbaplarıyla temas kur
sunlar, baskı yapsınlar, onları uyarsınlar diye parla
menterler, işadamları, sendikacılar, gazeteciler, daha 
başka heyetleri sevk etmenin zamanıdır. Amerika'da-
ki tüm Türkler seferber edilmeli, onlar ve burada şa
hıslar, dernekler, Kongre üyelerini mektup, telgraf 
yağmuruna tutmalıdırlar. 

Arkadaşlar, 
Amerika'da bu usuller geçerlidir. Sanılıyor mu ki, 

Yunanlıların yaptıkları bu kampanyalar sadece içten 
gelen münferit hareketlerle oluşmaktadır?... Ne mü
nasebet. Bir kişi kendiliğinden mektup yazıyorsa, mek
tupların 10'u pulları bile yapıştırılarak organizasyo
nu yapanlar tarafından sağlanmaktadır. 

Arkadaşlar, 

Şüphesiz Yunan lobisi var; ama Yunan lobisi za
man zaman, bizim kendi tembelliğimizi örtmenin bir 
paravanası oluyor. Bakınız, Amerika'da İsrail lobisi 
de var. Kuvvetli; fakat son gelişmeler gösterdi ki, İs
rail lobisi bile karşı konulmaz bir lobi değil. Üstelik 
bugünkü konjonktür içinde o kuvvetli İsrail lobisini 
biz den tarafa almak kabil. Niçin?... Çünkü, İsrail eş
yanın tabiatı icabı Sovyetler Birliği ile Orta Doğu, ya
ni kendi bölgesi arasında zayıf değil, kuvvetli bir Tür
kiye'ye muhtaçtır. Türkiye'nin o bölgede zayıflaması, 
hatta Batı ile bağlarının kopukluk istidadı göstermesi, 
İsrail'i tedirgin edecek, İsrail lobisini Amerikan Kong

resinde bizim lehimizde çalışmaya itecek bir unsur
dur; fakat arkadaşlar, bütün bunlar ilgili mekaniz
maların, hele şu sırada tam randımanla akıllı ve bi
linçli bir şekilde programlaştırılmış halde çalışmala
rına bağlıdır. Bir Başbakanın gayretleri yoğun şekil
de desteklenirse, olumlu sonuç alma şansı artar. 

Halbuki gördüğümüz odur ki, asıl bu mekaniz
malar, Dışişleri ve Tanıtma iç huzursuzlukları ve ta
yin söylentileri dolayısıyla tamamıyla laçka haldedir. 
Çok acele harekete geçilmezse, sorumlularından bir 
gün mutlaka hesap sorulması gerekecektir. Çünkü, bu 
kadar sorumsuzluğu ve nemeİâzımcılığı anlamak 
mümkün değildir. 

Saygılar sunanm arkadaşlanm. (AP ve Cumhur
başkanınca S. Ü. sıralarından alkışlar) 

2. — Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'in, Anado
lu Ajansındaki kanunsuz hareketlere dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si Sayın Hayrettin Erkmen, Anadolu Ajansının ka
nunsuz hareketler sonucu işgali nedeniyle gündem dışı 
söz talep etmişlerdir. Buyurun Sayın Erkmen. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Anadolu Ajansının maruz bırakıldığı kanun dışı 
ve kaba muameleyi huzurlarınızda arz ve izah etmek 
için söz almıştım; Perşembe günü gündem dışı konuş
malar seçim nedeniyle geri bırakıldığı için bugün hu
zurunuzdayım. 

Sayın Başkan; 

Anadolu Ajansı şüphesiz bir hizmet müessesesidir; 
fakat unutmamak lazım gelir ki, milletlerin sade 
hizmet için değil, aynı zamanda hâtıra değerini taşı
yan müesseseleri de vardır. Bunların örselenmeden 
korunmaları sade geçmişe saygının ve bağlılığın de
ğil, aynı zamanda geleceğe güven vermenin de kaçı
nılmaz gereğidir. Kanaatimizce Anadolu Ajansı bu 
çeşit müesseselerimizdendir. Anadolu Ajansı sade bü
yük Atatürk'ün değil, milli varlığımızı koruma ve tek 
vücut bir millet olma mücadelemizin, bağımsızlık sa
vaşımızın ve savaşçılarımızın vediasıdır. Kuşaktan 
kuşağa örselenmeden devredilmesiyle yükümlü oldu
ğumuz milli bir kuruluştur. 

Tarihimizin en karanlık günlerinde, Anadolunun 
dünyaya açılan gözü ve kulağı olan Anadolu Ajansı, 
10 gün öncesine, 31 Mart 1978 gününe kadar gerçek 
bir dikkatle korunmuştur. O kadar ki, kuruluş şekli
ni muhafazası için 1960 yılında özeî bir kanun dahi 
çıkarılmıştır. Ne yazık ki bu milli müessesemiz, 10 gün 
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önce günün iktidan tarafından hoyrat bir saldırıya 
hedef yapılmıştır. Olay, ilgili çevrelerde derin bir 
üzüntü ve yurt sathında yaygın bir ibretle izlenmiş
tir ve yankıları devam etmektedir. 

Olayı, sade geçmişe değil, aynı zamanda hukuka 
açık bir saygısızlık örneği olarak Yüce Heyetiniz 
önünde sergilemek, tarihe tescil ve mal etmek ama* 
cıyla huzurunuzdayım. 

Saym Başkan; 
Anadolu Ajansı, hukuk yapısı itibarıyla bir ano

nim ortaklıktır. Sermayesi 20 bin lira gibi, bugün için 
sembolik bir meblağdır. 58 yıl önce Türkiye'nin dün
ya ile haberleşmesini düzenlemek üzere büyük Ata
türk'ün emirleriyle devrin güzide siyaset ve fikir 
adamları arasında kurulmuş bir ortaklıktır. 

Anadolu Ajansı, esas mukavelesiyle 7 sayılı Ka
nun ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre 
yönetilegelmiştir. Ne var ki, aceleci ve hırçın yeni 
Hükümet, Ajansın idaresini hemen ele geçirmek kara
rındadır. Bu maksatla Genel Müdürle temasa geçilir, 
kendisine, cazip sandıkları dış görev teklifleri yapılır, 
teklif kabul edilmeyince hukuk yolu zorlanır. İdare 
Heyetinin iptal ettirilerek yönetimin bir yed-i adle 
tevdii için dava açılır. Tarafsız Türk hâkimi, Ankara 
Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemesi, iddiaları ob
jektif hüsnüniyet kaidelerine ayları ve yasalar önün
de geçersiz görür ve davayı reddeder. 

Bu karar, Hükümetin öfkesini artırmıştır, kazai 
kararlara uyma, hukuka saygı gösterme vaatleriyle 
(Bu vaatleri bu öfke içinde erimiş gitmiştir.) zor
lamaya devam ve eyleme geçme kararı alınır. Amaca 
ulaşmak için, usulüne göre toplantıya çağırılmış bu
lunan Şirket Umumi Heyetinden yararlanma operas
yonuna geçilir. 

İzin verirseniz burada, Şirket Umumi Heyetinin 
yapısı hakkında kısa bilgi vermek istiyorum: 

Şirketin, 20 bin liralık sermayesini temsil eden 
hisse senetlerinin yarısı kuruculara, yarısı da esas mu
kavelenin 5 nci maddesi gereğince ortaklıkta bilfiil ça
lışan memurlara aittir, öte yandan, eski Dışişleri Ba
kanlarımızdan merhum Tevfik Rüştü Aras'ın kendi
sine mevdu hisseleri, 1951 yılında Hazineye hibe ve 
tevdi etmesiyle Hazine de ortaklar arasına girmiştir. 
Şaluslara ait hisse senetlerinin büyük kısmı veraset 
yoluyla intikâl etmiştir. Bu hisseler, esaleten veya 
vekâleten umumi heyette temsil edilmekte, yönetim 
kurulu üyeleri hissedarlar arasından seçilmektedir, se
çilmesi gerekmektedir. 

Burada bir özelliğe dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Anasözleşmenin 20 nci maddesinde, «Her bir hisse
darın 10'dan ziyade reyi olmayacaktır hükmü yer al
mıştır. Bu hüküm, 1960 ydında çıkarılan 7 sayılı Ka
nun gereğince mahfuzdur, geçerlidir. Hisse senetleri
nin yarısının çalışanlara mal edilmesi hakkındaki sta
tü hükmü, bu hükümle birleştirilince, ortaklığın da
ha kuruluşunda sosyal amaca dönük niteliği meyda
na çıkar. Kuruluşun ne bu niteliği, ne de statünün açık 
hükmü öfkeli Hükümet için önemlidir. Bu sebeple ka
nuni gereklere, geleneklere sut çevirme yoluna gidile
cektir, gidilmiştir de. 

Hazineye ait hisse senetlerinden yüzer adedi son 
dakikada Ziraat Bankasına, Turizm Bankasına ve 
Emeldi Sandığına devredilir. Oysa, bu işlem senetleri 
devralan müesseselerin statüleri karşısındaki durum 
bir yana, şirket anasözleşmesinin 5 nci ve Türk Ti
caret Kanununun 361 nci maddelerine aykırıdır. Zi
ra sözleşmenin 5 nci maddesi, hisse senedi devri için 
«İdare Meclisi» kararını şart koşmuştur. Ticaret Ka
nunumuzun 361 nci maddesi ise, oy hakkı kısıtlamala
rını etkisiz bırakıcı devir işlemlerim yasaklamıştır. 

Ticaret Kanununun hükmü aynen şöyledir: «Rey 
hakkına müstenit tahditlerden birini tesirsiz bırakmak 
maksadıyla hisse senetlerinin umumi heyette rey hak
kını kullanmak üzere başkasına verilmesi caiz değil
dir.» Hazine, ortak sıfatıyla sadece on oy kullana
bilir. Hisse senetleri Ziraat ve Turizm Bankalarıyla 
Emekli Sandığına umumi heyette kullanılmak üzere 
verilmiş, bu suretle statüde mevcut tahdidi ortadan 
kaldırma teşebbüsüne girişilmiştir. Muvazaa açıktır, 
suiistimal meydandadır. Kaldı ki, pay sahibi gibi gös
terilmek istenen kuruluşların temsilcileri bu işlemi, 
Şirket İdare Meclisi kararlarına bağlatmadıkları gibi, 
kanuni süre içinde şirkete tevdi ve teslim ederek umu
mi heyete katılma hakkını da kazanmış değildirler. 
Bu suretle, Türk Ticaret Kanununun 361 nci maddesi 
bir kere daha ihlal edilmiştir. 

Saym Başkan; 

Olayın neresinden bakılsa kanuna ve anasözleşmeye 
aykırılık apaçık görülmektedir. Umumi Heyet günde
mini ve hazurun cetvelini şirketin idare meclisi tespit 
eder. Toplantıda hazır bulunan Hükümet Komiserinin 
görevi usuli muamelelerin statüye ve kanunlara uy
gun biçimde hazırlanıp, hazırlanmadığını tespit ve 
müzakere zabıtlarının gerçeğe uygun biçimde düzen
lenmesine nezaret etmekten ibarettir. Ticaret Bakan
lığı komiserinin vereceği rapor üzerine Bakanlık, an
cak. Ticaret Mahkemesi önünde iptal davası açabilir. 
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Oysa, Ticaret Bakanlığı söz konusu toplantıya mutat 
hilafına bir yerine üç memur göndermiştir. Hükü
met komiserinin tek olması gerekir. Bu toplantıya ka
tılan yüksek memur statüsünden görevlilerden biri, 
Sami Güven adında bir Genel Müdürdür. Bu zat 
kendisini statünün, hatta kanunların üstünde sanarak 
aîdığ? kanunsuz emirleri hodbehot icra etmek su
retiyle görevini kötüye kullanmış, suç işlemiştir, ta
kibi gerekir. Huzurun cetveli üzerine bir çizgi çeken, 
cetveli kendi el yazısıyla tanzim etme ve gündemi 
dilediği gibi değiştirme cüretini gösteren bu memur, 
keyfi hareketin ibret verici bir örneğidir; ama emir ve 
cesaret aldığı kişiler bu zatı kurtaramayacaklardır. 

Sayın Başkan; 
Hazurun cetvelinin bir fotokopisini getirdim. Bu 

Genel Müdür, hazurun cetvelinin, altına, üstüne ip
tal etmek suretiyle şöyle bir not düşmüş: 

«Maliye Bakanlığı, 955 hissesinin 100'er adedini 
Ziraat Bankasına, Emekli Sandığına, Turizm Banka
sına, 1978 yılı Bütçe Kanunu maddesi gereğince dev
rettiği anlaşılmış ve böylece hisse adedi 655'e inmiş
tir. 

Avukat Erdoğan Tuncer'in ibraz ettiği 30 hisse
nin cetvele ilâvesi gerekir. 

Avukat Adil Özkol'un ibraz ettiği verasetnameye 
göre, 10 hisse ilave edilmesi gerekir.» diyor. 

Veraset senedinin dahi icra yetkisini kendinde gö
recek kadar geniş salahiyetle hareket eden ve bu de
rece cesaret gösteren bir Umum Müdürün elyazısı 
burada, imzası yanında. 

Girişilen kanunsuz muamelelerin teferruatına gi
rerek sizleri yoracak değilim. Ancak, yapılan mua
meledeki kanunsuzluk her vesikada, her sözde ve her 
fiilde apaçık meydandadır. 

Saym Başkan; 

Olup biten bu kanunsuz davranışlar dolayısıyla 
ilgililer herhalde yetkili kaza organlarına başvuracak
lardır. Bu onların işidir. Bizim meselemiz, kanunlara 
ve mahkeme kararına pervasızca aykırı hareket eden 
bir Hükümetin kastını ve hukuk dışı tutum ve davra
nışını tespit ve tescil etmektir. Bu vesileyle Cumhu
riyet Halk Partili bazı Parlamento üyelerinin ve ör
güt mensuplarının da olaya katıldıklarını, tecavüz ve 
hakaret işlemlerine giriştiklerini esefle belirtmek isti
yorum. Bu bir kaba kuvvete başvurmadır. Kaba kuv
vete başvurmak kaba, kuvveti davet eder. 

Bu gerçeği Hükümete bir kere daha hatırlatır, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlarım ve bana bu konuş
mayı yapma fırsatını verdiği için Sayın Başkana da 

saygılar sunarım ve teşekkür ederim. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, biraz evvel, «Dokuz tane gündem dışı söz is
temi var.» buyurdunuz. O istemleri tarihlerini söyle-
mediniz, kimin önce kimin sonra geldiğini bildirme-
diniz, bundan sonra niçin söz vermediğinizi izah et
mediniz. Braz önce konuşan Arkadaşımın konuşma
larına br şey demem; ama İçtüzüğümüzün 54 ve 65 
nci maddelerini ihlal ettiniz. Rica ederim, tatbikatını
zı İçtüzüğe uygun olarak yapınız ve mümkünse, he
pimize söz verme imkânı varsa söz verin. 

BAŞKAN — Efendim, ben Tüzük maddesini ih
lâl etmedim. Önceden arz ettim. Dokuz arkadaşa bir
den söz vermem mümkün değil. Eğer mümkün olsa, 
takdir buyurursunuz ki, her arkadaşı memnun etmek 
benimde vazifemdir; ama arkadaşları memnun etmek 
vazifesi yanında daha büyük bir vazifem var, günde
mi tatbik etmek vazifesi. Eğer... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, neye göre seçiyorsunuz?... 

BAŞKAN — Efendim, takdir hakkı bana aittir. 
Tüzüğümüz takdir hakkını Başkana vermiştir. En ak
tüel meselelere ait gündem dışı sözleri vereceğimi be
yan ettim efendim. 

MEHMET GÜNEŞ (Tabii Üye) — Üyenin de 
direnme hakkı var. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan... 

3. — Rahatsızlığı nedeniyle izinli bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'a, Kültür Bakanı Ah
met Taner Kışlalının vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1338) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, 
sırasıyla takdim ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Rahatsızlığı nedeniyle izinli bulunan Gençlik ve 
Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un izin süresinin sonuna 
kadar; Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kültür Bakam 
Doçent Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın vekillik etmesi-
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
4. — İzinli olarak yurt dışına gidecek olan Güm

rük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracıya, Devlet Ba
kanı Enver Akova'nın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1337) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 Nisan 1978 tarihinde izinli olarak yurt dışına 

gidecek olan Gümrük ve Tekel Bakam Tuncay Ma-
taracı'nın dönüşüne kadar; Gümrük ve Tekel Bakan
lığına, Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
5. — Görev ile yurt dışına giden İşletmeler Ba

kanı Kenan Bulutoğlu'na, Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1336) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden İşletmeler Bakam Prof. 

Dr. Kenan Bulutoğlu'nun dönüşüne kadar; İşletme
ler Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Öz
demir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

6. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Hikmet Çetine, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1335) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Hikmet 

Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde 

bulunan işleri görüşmek üzere 12.4. 1978 Çarşam
ba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi. (3/1332) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, arz edi
yorum. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, 

12 Nisan 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğü gereğince kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgilerine 
saygıyla arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
8. — Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının ko

misyonda, açık bulunan Sözcülüğe İstanbul Üyesi Er
doğan Adalının seçildiğine dair tezkeresi. (3/1324) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuzda açık bulunan Sözcülüğe Cum

huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı se
çilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkam 

Talât Doğan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

9. — Mali ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonda açık bulunan Başkanlığa Siirt Üye
si Süreyya Önerin seçildiğine dair tezkeresi. (3/1326) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuzda açık bulunan Başkanlığa, Cum

huriyet Senatosu Siirt Üyesi Sayın Süreyya Öner 
seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mali ve iktisadi İşler Komisyonu 
Sözcüsü 

Sadettin Demirayak 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu

lur. 
10. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 -

1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgeleri
ne dair kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/1335, 10/45) 
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BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 - 1976 yıl
larında verilen teşvik ve uygulama belgeleri hakkın
da araştırma yapan Komisyonumuzun görev süresi, 
19 . 3 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince, 19.3.1978 
tarihinden başlamak üzere, iki ay müddetle çalışma 

süresi verilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Cengizhan Yorulmaz 
BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

1975 -1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama bel
geleri hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun 
görev süresi 19 . 3 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

Bu tarihten başlamak üzere, iki ay görev Süresi
nin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — TBMM eski üyeleri hakkında Kanunun Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 1/32; C. Senatosu: 1/554) (S. Sayısı: 768) 
(Dağıtım tarahi: 13 . 3 . 1978) (7 . 6 . 1974 tari
hinde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşül
mek üzere geri gönderilmiştir.) (C. Senatosundaki bi
tiş tarihi: 9 . 5 . 1978) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

ÖVfilîet Meclisince kabul olunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi eski üyeleri hakkında Kanun metni 
Komisyonumuzun 28 Şubat 1978 tarih, 1/554 esas ve 
37 karar sayılı raporu ile Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere, Yüce Baş
kanlığınıza sunulmuş ve Genel Kurulun 16 Mart 1978 
tarihli 39 ncu Birleşimine ait gündemde (768 Sıra Sa
yısı ile) yer almış olduğu halde, 6 Nisan 1978 tarihli 
45 nci Birleşim dahil görüşülmemiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasına 
göre görüşme süresi 9 Mayıs 1978 tarihinde sona er
mektedir. Bu nedenle sözü edilen kanun, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 11 Nisan 1978 tarihli 
46 ncı Birleşiminde bütün işlere takmiden ve görü
şülmesi bitinceye kadar öncelikle görüşülmesine karar 
verilmesini, İçtüzüğün 45 nci maddesine istinaden 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 
KoanSöyonıı Başkanı 

Zihni Betil 

(1) 768 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Bir defa daha görüşülmesi için 
CuiEİhurbaşkanınca iade edilmiş olan bu Kanun, Tü-. 
züğümüze göre bir defa görüşmeye tabidir. Bu itibar
la, sadece gündemimizdeki diğer işlere takdimen gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. Gün
demdeki bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, bu-
rrda... «görüşülmesi bitinceye kadar...» kaydı da var
dır. Onu da îütfen oylayınız. 

BAŞKAN — Efendim, onu zamanı gelince oyla
yacağım. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
ben usul hakkında söz istedim. Bana söz vermeden 
başka maddeye nasıl geçersiniz?.. 

IBAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim?.. 
! İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sizin tutumu-
i nuz hakkında; bırakın, müsaade edin kürsüden izah 
I edeyim. 

BAŞKAN — Tutumumun neyi, hangisi?.. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Hayrettin 

Erkmen'in konuşması hakkında, sizin tutumunuz hak
kında. 

BAŞKAN — Hu, usul hakkında olmaz efendim, 
rica ediyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu takdim 
ediyorum efendim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Bir yeri yalnız 
düşman işgal eder Başkan!.. «İşgal etti» diye çıkmış
tır. 
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BAŞKAN — Lütfen erendim... Lütfen, sıfatınızın 
icabım yerine getiriniz, sıfatınıza uymayan sözler sarf 
etmeyiniz. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — «Aşgal edilmiş
tir» diye çıktı... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sarhoş o sarhoş.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (tçel) — Cumhuriyet Halk 

Partisi miîîete düşman mıdır ki, düşman diye ilan 
ediîmiştir? 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Çataloğîu. 
Ben size, usulün neresi hakkında söz istediğinizi 

sordum, onu dahi söyleyemediniz. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Buna nasıl mü

saade ediyorsunuz; «İşgal ediîmiştir» diyorlar da?... 
BAŞKAN — Usul hakkında söz verebilmem için 

bana madde göstereceksiniz efendim. Lütfen efen
dim... 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Cumhuriyet Halk 
Partisi hiçbir yeri işgal etmemiştir. 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum efendim. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ve mu
halefet şerhleri okundu.) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porunu ve karşı oy görüşlerini dinlediniz. 

Şimdi, Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu üze
rimle müzakere açıyorum. Müzakere neticesinde Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu Yüksek Heyetçe 
kabııî ediiirse, kanun Cumhuriyet Senatosunca red
dedilmiş sayılacaktır. Anayasa va Adalet Komisyonu 
raporu reddedilirse, o zaman metnin müzakeresine 
geçilecektir. 

Şimdi, tümü üzerinde Sayın Kübalı. 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Grup adına konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Cumhurbaşkanın

ca S. Ü. Grupu adına Sayın Şerif Tüten. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Önünüzde bulunan kanun hakkında Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. IBu vesileyle 
hepinize saygılar sunarım. 

Sayın senatörler; 
iBEdiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

12 nci maddesinin 2 nci fıkrası aynen şöyle demekte
dir: 

«Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamaz.» 

Kanaatimizce bu kanun teklifi de eski Parlamen
to üyelerine ayrıcalık getirecek nitelik taşımaktadır. 

Filhakika, bundan evvel çıkarılmış olan bazı ka
nun, tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmelerinin 
birçok kimse ve zümreye hak ve menfaatler sağladı
ğı, bu halkların belli bir görevin ifasından sonra ve
rildiği, parlamenter olarak hizmet ifa edenlere de bu 
hizmetlerinden sonra bazı onorel haklar tanınması
nın da mevcut örneklere uygun olduğu 'bazılarınca 
ifade edilmekte ve bu kanuna gerekçe gösterilmekte
dir. 

Grupumuz bu görüşü benimsememiştir. Zira, ta
nınması öngörülen haklar birer şeref payesi olmanın 
ötesinde menfaatler getirmektedir. Bu menfaatlerden 
yararlanacakların adedi ne kadar az olursa olsun ya 
da Devlet kuruluşlarına tahmil edeceği külfet ne ka
dar sınırlı olursa olsun bir ayrıcalık getiriîmesine ce
vaz verilemez. Daha önce çeşMi vesilelerle başka mes
lek sahiplerine tanınmış olan ayrıcalık ya da men-
frelerin hangi özelliği taşıdığı ayrıca tartışma konu
su olabilir. Eğer bunlar bir hata ise, hataların tekrarı 
için bir dayanak olamazlar. 

Toplu iş sözleşmeleri ile verilen hak ve menfaatler 
ise karşılıklı anlaşmalara dayanmaktadır ve böyle bir 
yasa için örnek gösterilemezler. Milleti temsilen bazen 
ağır ve zor koşullar altında şerefli görev vermiş olan 
değerli parlamenterlerimizi, Parlamentodan ayrıldık
tan sonra onorel bazı haklara kavuşturmak gereki
yorsa sadece şeref payesi veren manevi duygu ve 
sosyal alanda onlara güvence verecek olan bir düzen
leme ise ayrı bir çalışma konusu olabilir. 

Sayın senatörler; 
Bütün bu yönlerden, biz Kontenjan Grupu olarak 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun, kanunun Anaya
sanın ruhuna ve ayrıca 12 nci maddesine aykın oldu
ğu ve reddi gerektiği düşüncesine katılıyor, kanunun 
reddinin gerektiği inancı ile hepinize saygılar sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Unsal, buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul)- — Sayın Baş

ken, bizi de tespit buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 

Görüşülmesi istenen yasa gerek metin olarak, ge
rekse anlam olarak yürürlükte bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının sözüne de, özüne de aykın 
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bir Yasadır. Bu Yasanın değil Türkiye Büyük Millet 
Mec'isinden geçerek yasalaşması, böyle bir Yasa met
ninin teklif edilmiş olması bile, hele Türkiye'nin için
de bulunduğu bugünkü ekonomik ve sosyal zorluk
lar, çalkantılar sırasında Meclise verilmiş olması bi
le son derece üzüntü verici bir konudur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonundan çoğunlukla 
bu Yasanın Anayasaya aykırı olduğu görüşünün çık
mış olması, bizi bir bakıma sevindirmiştir; ama Ya
sada bazı üyelerin itiraz işaretleri var. Burada, Tür
kiye'de şu şu kuruluşlarda çalışanlara ya da falan 
falan görevlilere şu şu haklar tanınmıştır. Bu hakları 
görevden sonra da olsa bunlar yine kullanmakta
dırlar deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir ayrıcalığın yasal olsun olmasın bir kimseye 
tanınmış olması, aynı ayrıcalığın bir başkasına tanın
masını da gerektirmez, zorunlu kıîmaz. Vakıa, ayrı
calıklara karşı olsak da, bizim Anayasamızın da 
metninde bazı ayrıcalıklar vardır. Gönül ister ki, Ana
yasamızın metninde bulunan bu ayrıcalıklar da Ana
yasadan ve uygulamadan arınmış okun. Türkiye bu 
Roktaya geldiği gün, Türkiye'yi bu noktada gördüğü
müz gün sevineceğiz. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bir ihtilâl 
sonunda bir grupa birtakım haklar tanındı diye hiç 
bir zaman bir başkasına da aynı hakların tanınması
nı istemek olamaz ve düşünülemez. Bazı arkadaşlar 
bunları örnek göstererek hem hata olduğunu, Anaya
sanın özüne de sözüne de yakışmadığını söylüyorlar, 
hem de benzer hakları kendilerine almak istiyorlar. 

Biz Anayasamızın bu çelişkilerden, bu olmama
sı gereken içeriklikten de arınmasanı istiyoruz. Böyle 
içerikli anayasalar cidden gerçek güvenliği veremez, 
gerçek adaleti o ülkede sağlayamaz. Böyle bir güyen-
ceyi Anayasa veremiyor diye, o günlerin koşulları 
içerisinde birtakım eksikliklerle çdanış diye, Anaya
sanın son derece olumlu, son derece içerikli ve an
lamlı maddelerini de kendimize göre yorumlayarak, 
düşünerek bu haklan isteyemeyiz. Hatta bu madde
lerin yorumlanacak yanı da yok. Benden önce konu
şan değerli üye Anayasanın 12 nci maddesinin ikin
ci fıkrasını okudular; hiç bir görüşe, yoruma, ay-
nnhya, düşünceye yer vermeyecek şekilde düzenlen
miş ve «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa..» 
kendi düzenlemesindeki deyimle «tmtiyaz (ayrıcalık) 
tanınamaz» diyor. Bu maddenin, bu fıkranın yoruma 
alınacak, Anayasa ve Adalet Komisyonlarında gö
rüşülecek, tartışılacak yanı da yoktur. 

Bir ülkenin Anayasasında bu yazılı iken, o ülke
nin Parlamentosu tutup biz görevden ayrıldıktan son
ra da şu şu hakları kullanmalıyız diyemeyiz. Bu, en 
azından yasa yapanların, yasa yapma yetkisinde olan
ların bir hakkı, affedersiniz hak da değil, bir yetkiyi 
kötüye kullanmasından başka bir anlam taşımaz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, böyle bir Yasayı ya-
salaştınrsa, buradan geçirir ve uygulamaya koyarsa, 
yasa yapma yetkisini kendi haklarında kötüye kullan
mış olacaklardır. 

Bizim bu Yasa teklifi hakkındaki düşüncemiz bu
dur. Bu Yasanın Anayasaya aykırılığı gerek metin 
olarak, gerekse anlamı, kapsamı, içeriği ola
rak açık seçik bellidir; tartışma götürmez biçimde 
ortadadır. 

Yüce Meclis, umuyoruzki oylanyla böyle bir çe
lişkiyi reddedecek ve biraz önce işaretlemek istedi
ğim bir hakkı da, bir yetkiyi de kendi lehine kötüye 
kullanmamış olacaktır. 

Önerge reddedilir, Yasa metni üzerinde görüşme 
açılırsa, metin üzerinde de ayrıca görüşlerimizi söyle
yeceğiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakkaîbaşı. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz eski parlamenterlere ait 
Yasanın içeriği hakkında kişisel düşüncelerimi söyle
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlanm; 

Böyle bir konuda konuşmanın ne kadar güç oldu
ğunu ben de takdir ediyorum. Çünkü kısmetse, do
ğal olarak biz de eski parlamenter olacağız; fakat bu 
çatının altında bulunan bizler duygulanmızdan, kişi
sel çıkarlarımızdan ziyade bu ülkenin çıkarlannı ve 
mantık kuralları geçerliliğinde düşüncelerimizi ve de 
fiillerimizi tespit etmemiz lazım. 

Demokratik bir ülke olan ülkemizde de, her de
mokratik ülkede olduğu gibi hiç bir toplum, kamuoyu
nun baskısından kendisini ayn hissedemez. Bugün 
eski parlamenter arkadaşlanmıza da tanınması ön
görülen ve şimdi bizim görevde olmamız nedeniyle 
tanınan bazı hakların olara da ömür boyu tanınma
sı kamuoyunda hoş karşılanmamaktadır. Özellikle 
Parlamentonun itîbannın çeşitli nedenlerle zedelen
diği bugünlerde Parlamentonun itibannı korumak, 
özellikle bizim Senatomuza düşmektedir. 
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Basın yoluyla ve Grup Başkanı olarak bizlere ge
len yazı, mektup ve tegraflardan anladığımıza göre 
Tüfk kamuoyu böyle bir Kanundan yana değildir. 
Kamuoyunun benimsemediği bir yasanın, bir olgu
nun başarıya ulaşması da zor olduğu kadar, Parla
mentonun iilbarmada gölge düşüreceği kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Evvela şahsi görüşüme göre Kanunun gerekçesi 

yanlış. Kanunun gerekçesinde idare amirleri, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 143 ve Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 164 ncü maddelerinde yer almış olan 
bu hükmün uygulanmasının, Devlet daireleri tarafın
dan tereddüde yol açtığını gerekçe olarak göstermek
tedirler. Sanıyorum ve bildiğim kadar, İçtüzüğün 

t 

maddelerinin uygulanmasında herhangi bir tereddü
de düşüldüğü zaman yapılacak iş, bu uygulamanın 
naşı! olacağına dair Danışma Kurulundan bir karar 
shp, Meclislerin tartışmasına açıp, bir karar aldıktan 
sonra İçtüzüklere dipnot şeklinde düşüîmesidir. Böyle 
yapılmayıp da, bu bahane edilerek bir yasa teklifi şek
linde karşımıza çıkmak, evvelâ kanun yapma tekni
ğinden de yanlıştır sanıyorum. 

Şimdiye kadar yapılan tartışmalarda ve Komis
yona verilen muhalefet şerhlerinde, bazı toplulukla
ra ve bazı meslek mensuplarına bu ayrıcalıkların ta
nındığı, gazilere şeref aylığı verildiği, PTT mensup
larına telefonda indirim sağlandığı gibi geçerliliği 
tartışılabilecek olan savların ise bu konuda geçerli 
o'maması lazım gelir. Çünkü, bir mesleğin icrası için 
ömrünü, hizmetini vermiş kişeleri elbette bazı şeyler 
yapmak lazım. Mesela, PTT hizmetlerini çalıştırmak
ta olan, zor şartlar altında bu görevi ifa etmekte olan 
PTT mensupîanna herhalde kendi işlettikleri bir te
lefonda yüzde ellilik veya yüzde altmışlık bir indi
rim çok görülmez; ama o mesleği icra ettiği sürece 
olur ve emekli olduktan sonra da ona bir manevi pa
ye olarak verilir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şahsi kanımca parlamenterlik bir meslek değildir. 
Meslek, toplum yararına ve geçim için alman maddi 
bir karşılık şeklinde tarif edilmelidir. Eğer parla
menterlik sadece geçim için yapılan bir iş ise, bu par
lamenterliğin hiç kimseye yararı yok, topluma yararı 
yok ve böy'e görenler de tarih önünde bunun hesabı
nı verirler. 

Bu nedenle, Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 
raporunun kabulüyle Yasa teklifinin reddini talep eder, 
hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abay, buyurun efendim. 
MUKBİL ABAY (Konya) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Zaman zaman kamuoyunda, zaman zaman Basın

da ve zaman zaman köy kahvelerinde tartışılan, gö
rüşülen bir konu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
eski üyeleri hakkındaki yasa önerisi konusu, bugün 
Yüce Senatonun gündemine gelmiş bulunmaktadır. 

Bu Yasa tasarısını, bu Yasa önerisini Yüce Mec
lise getiren milletvekili ve senatör arkadaşlarımızın 
birlieştikleri nokta; Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü mad
delerinde, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ne tanınan bazı hakların ve kolaylıkların uygulamada 
geçersiz oluşu, birtakım güçlüklerle karşılaşılması, bu 
nedenle bir yasa hükmü ba'ine getirilmesidir. 

Yine bu Yasa lehinde konuşan ve gerek Millet 
Meclisinde, gerekse Cumhuriyet Senatosunda, Genel 
Kuruîîarda ve Komisyonlarda bu Yasayı savunan ar
kadaşlarımızın birleştikleri nokta; bu Yasa bir onur 
yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine iti
bar sağlayan bir Yasa olacaktır. 

Yasayı Büyük Millet Meclisine getiren ve komis
yonlarda, Genel Kurullarda savunan arkadaşlarımı
zın içtenliklerinden, iyi niyetlerinden efbetteki kuşku
muz yokhii. Onlar eski parlamenterlere onur getir
mek çabası içerisinde bu öneriyi Yüce Meclislere sun
muşlardır; ama ben kişisel düşünce olarak bu düşün
ceye katılmadığımı açıklamayıda bir görev saymakta
yım. 

Arkadaşlarım; 

İçtüzükler ve yasaîar Türkiye Büyük Millet Mec
lîsinde görev yapan kimselere bazı haklar, bazı ko
laylıklar tanımıştır; ama bu haklar, bu kolaylıklar 
sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin daha 
rahat, daha süratli ve daha gen?ş imkânlarla çalış
masını yararlı olmasını sağlamak bakımından getiril
miştir. Bu sıfatı kaybeden, bir taraftan yasama, di
ğer taraftan temsil ve denetim görevini, yükümlülü
ğünü ve sorumluluğunu kaybetmiş olan kimselere, 
eski parlamenterlere aynı hakkı tanımanın ne man
tıki, ne de hukuki bir dayanağı ve gerekçesi olamaz 
kanaatindeyim. 

Huzurunuzda tartışması yapılan bu Yasa önerisi
ne iki açıdan karşı bulunuyorum arkadaşlarım. Birin
cisi, bu yasanın Anayasamızın içeriğine, özüne ruhu
na aykırı bulunması; diğeri de, kamuoyu tarafın
dan kabulünün mümkün olamamasıdır. 
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Daha önce konuşan arkadaşlarımızın da açıkla
dıkları gibi, bu yasa önerisi açıkça Anayasamızın özü
ne aykırıdır. Nitekim, Anayasamızın 12 nci maddesi, 
«Hiçbir kişiye, aileye, sınıfa ve zümreye imtiyaz tanı
namaz.» hükmünü vazetmiştir. Burada ise bir sınıfa, 
bir zümreye, eski parlamenterler zümresine bir ta
kım imtiyazlar tanıyan bir Yasa getiriyor ve Anaya
sa hükmünü de böylece ihlâl etmiş oluyoruz. Eğer bu 
Yasa önerisi daha geniş kapsamlı olsaydı, tüm çalı
şanları, tüm kamu görevlilerini kapsayan bir içerik 
taşfsaydı, o zaman bu Yasanın Anayasaya aykırı ol
duğunu belki iddia edemeyecektik ve belki bu kürsü
de savunacaktık. Ama, bu memlekete bu kadar bü
yük hizmetler yapan birtakım kamu görevlilerinden 
eski parlamenterleri ayırarak onlara birtakım haklar, 
birtakım ayrıcalıklar tanınması bizim düşüncemize 
göre Anayasaya muhalefetten başka bir şey değildir. 

İkinci karşı çıkışımın nedeni arkadaşlar; kamu
oyu. Yarın biz seçmenimizin karşısına huzur içerisin
de çıkamayacağız bu Kanunu çıkardığımız takdirde. 
Bunu kişisel nedenlerle yeni bir seçimde seçilme, seçi-
lememe kaygısıyla söylemiyorum; seçmenime ve hal
kıma karşı olan saygımdan dolayı ortaya koymak is
tiyorum. 

Her türlü sosyal güvenlik haklarından yoksun bu
lunan, insanca yaşama koşullarımdan yoksun bulunan 
misyonların ıstırabına cevap verebilecek bir tek yasa
yı 10 ey dan beri çıkaramadık bu Meclislerden; ama 
kendimizin geleceğini tayin edecek olan, ömür boyu 
bize birtakım haklar tanıyan bu yasayı eğer kabul 
edersek büyük vebal altında kalacağız ve kamuoyu, 
halkımız bizi affetmeyecektir. Biz Parlamentonun, 
parlamenterlerin ve eski parlamenterlerin saygınlığını 
istiyorsak, biz görev yaptığımız sürece bu yoksul 
halkımızdan, bu emekçi lıalkımızmdan yana birtakım 
esasları yasalasürıp, onları insanca yaşama koşulla
rına kavuşturmanın çabalarım göstermeliyiz. İşte o za
man biz emekli de olsak, ölünceye kadar bu şeref es
ki parlamenterlere yetecek de, artacak da. Yoksa, biz 
eski parlamenterlerin ellerine bir kırmızı pasaport ve
rerek, bellerine bir Kırıkkale tabancası takarak onla
ra saygınlık kazandıranlayız. Eğer Parlamentoya 
halkımızın en ufak bir saygısı kalmışsa, onun son kı
rıntılarını da bu yasa alıp götürecektir sevgili arka
daşlarım. Bu hususta titiz olmak zorundayız ve emi
nim ki, bu Yasa çıktığı takdirde, yarın köy kahve
lerinde güncel konu haline gelecektir bu yasa. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa, ve Adalet Komis
yonunun dosyasam inceledim. Orada, vatandaşlarımız 
tarafından gönderilmiş olan birtakım telgraflar var. 

Bir tanesi diyor ki; «Biz, kullandığımız oylarla size 
ömür boyu gelir poliçesi vermedik.» Bir başka telgraf
ta; «Bu Yasa eksik çıkarılıyor. Bu öneriye ilâve edile
cek bir cümle var, müsaade ederseniz onu ben ilave 
edeyim: Parlamenterlik, veraset yoluyle parlamenter
lerin çocuklarına da intikal eder.» diyor. 

Arkadaşlarım; 

Çok acıdır; Konya Belediye seçimleri münasebe
tiyle Konya'da yaptığımız bir toplantıda bir kısım 
milletvekili arkadaşlarımız da yanımızda olduğu halde 
konuşurken bir seçmenimiz, hem de münevver bir 
seçmenimiz, emekli bir öğretmen söz istedi ve 
«Beyefendi, bu hikâyeleri tüm partilerden dinliyoruz. 
Tüm parti adayları, tüm parti parlamenterleri müte
madiyen nutuk atıyorlar. Ama, sadede gelelim. Bu 
Yasa nedir?.. Biz, ömrümüzün sonuna kadar sizleri, 
çoluk çocuklarınızı beslemeye mecbur muyuz?.» dedi. 

Belki bu abartılıyor. Belki gerçekte biz çoluk ço
cuğumuzu beslemeyi öngören bir yasanın müzakeresi
ni yapmıyoruz; ama halkımız bu konuda fazlaca has
sas arkadaşlar. 10 aydan beri açık bulunan Meclis bir 
süre çalışma olanağı bulamadı. O olanağı bulduktan 
sonra da, bugün bir tek yasa bu Meclislerden çıkma
dı. Bu durum ortadayken, dört dakikada Millet Mec
lisinden gelen bu Yasa önerisi Cumhuriyet Senatosun
dan çıkarsa, hem Cumhuriyet Senatosunun, hem de 
tümüyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin onuru leke
lenmiş, zedelenmiş olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosuna karşı halkımızuı düşün
celeri, duyguları da hepimizin malumu. Birçok kimse
ler Cumhuriyet Senatosunu âdeta lüzumsuz bir mües
sese gibi görmekte. Ben Konya Ereğli'sinin bir köyün
de, bir köy muhtarından seçim sırasında aynen şun
ları işittim; «Mukbil Bey, eğer sen milletvekilliğine 
adaylığım koyacaksan bütün çevre sana oy verecek
tir; ama Cumhuriyet Senatosu üyeliğine adaylığım 
koyacaksan bizden oy bekleme,» dedi. Nedenini sor
dum ve aynen şöyle söyledi: «Ben köy muhtarıyım. 
Köyün bütün icraatını ben yaparım. Yanımdaki heyet 
üyelerine sormam bile. Sözüm ona bir de ihiiyar heye
ti vardır. Gerektiğinden onlardan bir imza almm. 
Eğer, Cumhuriyet Senatosuna giderseniz, sizin de ih
tiyar heyeti üyesinden farkınız kalmayacaktır.» dedi. 
Bu tabii yanlış bir yargılama, yanlış bir değer. Buna 
katılmıyorum; ama işte halkımızda bu şekilde Cum
huriyet Senatosuna saygınlığın zayıf olduğunu görü
yoruz. Biz bunu güçlendirmek zorundayız. Bu Yasa 
Millet Meclisinden çıksa da, Cumhuriyet Senatosunda 
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mutlaka geri dönmelidir diyorum ve buna bütün kal
bimle inanıyorum. 

Arkadaşlar; 
Yarın eğer halkımızın, seçmenimizin karşısına boy

numuzu bükmeden, başımızı öne eğmeden gitmek İs
tiyorsak, Cumhuriyet Senatosundan bu Yasa önerisini 
geri çevirelim ve Cumhuriyet Senatosunun saygınlı
ğını koruyalım. 

Hepinize bu düşüncelerle saygılar sunuyorum aziz 
arkadaşlarım. 

(CHP ve Milli Birlik Grupu sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Politik bakımdan, o nedenle Grupumda da arz 
etmiştim, bu Kanunun aleyhinde oy verecektim. Kıs
men aleyhinde de konuşacaktım; ama aynı gerekçe
lerle değil. Fakat, şimdi gerekçeyi değiştiriyorum. Ben 
ne yaramaz bir çocuğun hocası önündeki davranışı gi
bi suskun kalacağım, ne de Türk bütçesinden milyar
ları belli yollardan vuran bir iki gazetenin buradaki 
delegesi, hula-hope oyuncusu olacağım. Ben Türkiye 
Cumhuriyetinin en üstün müessesesinin Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet MecMsiden oluşan Türkiye Büyük 
MiÜet Meclisi olduğunun bilinci içerisinde konuşaca
ğım. Buna lay;k olmadığımız gün, her zaman gelen 
dürtülerin içerisinde suskun kalacağımızı unutmaya
lım arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi, konuşmama bir yazarın s'öm ile başlıyo
rum. Ben memuriyet hayatımda hiç bir politikacıdan 
medet beklemeden, direkman yasal özgürlük içeri
sinde mücadelemi yaptım, belli bir noktaya gittim ve 
sonuç aldım. Aynı doğrultuda, Büyük Millet Mecli
sinin üstünlüğüne; ama Büyük Millet Meclisinin de
netimine karşı objektif baskı gruplarının mevcudiye
tine inanacak; fakat objektif baskı grupları da belli 
bir hudutta görevlerini suiistimal ettiği gün, onların 
hufa-hope oyuncusu olmayacağcm. 

«Çoğunluğun yönetimi anlamına gelen demokrasi, 
ancak azınlığın çoğunluk duruma gelebilme hak ve 
özgürlüğünün bulunduğu bir çoğunluk yönetimi nite
liği kazanırsa, özgürlükçü demokrasi olur. Buradaki 
azınlık sözcüğü, ülkenin sorunları için önerdikleri 
çözümler bakımından azınlıkta kalanları belirtmekte
dir. Bu ise düşünce ve inanç özgürlüğü, gösteri yap
ma, düşünceleri yayma ve örgütlenme özgürlüğü ile 
belirlenmektedir. 

27 Mayıstan günümüze dek siyasal düzeyde yapı
lan savaş, rejimin özgürlükçü demokrasiye mi, yoksa 
burjuva diktatörlüğüne mi dönüşeceğinin savaşadır. 
Bir yandan politikacıyı yerden yere vururuz, öte yan
dan da kurtuluşu yine ondan bekleriz. Artık bu çe
lişkiyi çözmenin zamanı gelmiştiri; çikolatalı devrimci 
arkadaşlarıma söylemek isterim. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Hem Parlamentonun, sermayenin de
netiminde olduğundan yakınırız, hem de parlamen
terlere, kendilerini seçen güçlere muhtaç olmayacak 
bîr aylık verilmesini savunanları kınarız. Bunun sonu
cu olarak da milyarlarca lirasını denetimsiz bırakan 
yurttaş, kendisinin temsilcisine birkaç bin lirayı, hem 
de büyük bir denetim altında harcanabilecek olan bir
kaç bin lirayı çok görür. Politikacı layık olduğu yere 
oturmalıdır. Bu, kuşkusuz bir ölçüde politikacının da 
davranışlarına, toplum ile politikacı arasındaki etki
leşmeye bağlıdır» Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin so
lunda yıllar boyu eser veren bir düşünürün düşünce
sidir, değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım. 

Şimdi böyle bir girizgâh jle işe girişeceğiz ve bu
nu daf daha esaslı bir şekilde düzenledikten sonra, 
bizzat Sayın Başbakanımızdan sormayı kararlaştır-
dım. 

Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki 0m bakanlık
lar ile bunlara bağlı Devîet dairelerinde görevli me
mur, işçiler için genellik, eşitlik ilkelerine aykırı gö
züken telefondan, indirimli ve tercihli taşıt araçların
dan, bedelsiz ve indirimli lojman ve kamplardan 
avantaj; müze, stadyum ve benzeri yerlerden ücret
siz, silah taşıma, ucuz veya bedelsiz yemek, pasaport, 
Emekli Sandığı ile benzeri kuruluşlara bağlı otel ve 
orduevi ile yine benzeri misafirhanelerden istifade, 
gazeteler için gümrük muaflığı ile indirimli kâğıt ve 
benzeri subvasnsiyon, üretici olmadığı halde banka
lardan mesken ve sair kredi ahna kolaylıkları, Ka
mu İktisadi Kuruluşlarındaki personel ile sair Devlet 
memurları arasında ayrıcalık yaratan ve bahis konu
su kuruluşu kendi personeli çıkarlarına yönelterek 
kamuya dönük niteliğini zedeleyen ayrıcalıklardan 
kimler ve hangi zümreler ne şekilde ve nasıl yararlan
maktadırlar? 

Böyle bir sual sormanın zamanı gelmiştir, hep be
raber. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir sene
de cevap veremez. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; 
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Şimdi Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü mad
desini, okuyorum: «Millet Meclisi eski üyeleri yasa
ma, ödenek, yolluk ve Genel Kurul ve parti grup top
lantılarına girme hakları dışında kalan ve Millet Mec
lisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar» 
demektedir. Bu kanun metninin aynısı tçtüzükde- var? 
Anayasa ile eşdeğer. O halde, yeni bir şey gelmemiş
tik Mevcut İçtüzük hükmü. Millet Meclisinin İçtüzü
ğü idi bu. Şimdi Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğü: 

«Cumhuriyet Senatosu üyeliği sona eren Cumhu
riyet Senatosu üyeleri yasama, ödenek, yolluk, Genel 
Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dı
şında kalan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ta
nınan bütün haklardan yararlanırlar» demektedir. 

Arkadaşlarım; 
Türk basım mevcut bu İçtüzüğün değiştirilmesi, 

kaldırılması hususunda çaba gösterir. Bundan hare
ketle girseydi, bu bir. 

İkincisi, benzeri ayrıcalıklardan yararlanan bütün 
kamu kuruluşlarındaki müesseseleri ve kendileri da
hil, bunları da dile getirseydiler gerçekten objektif 
bir baskı grupu. Objektif baskı grupu dediğimiz 3 ta
ne ağa. Ağa yalnız benim Hakkâri'deki, Van'daki ağa 
değil; İstanbul'da var, Ankara'da var, politika ağası 
var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sendika ağası 
var. 

Şimdi sonuua geleceğim. 
Eşitliğinin kıstasına gelelim. Anayasa Mahkeme

sinin kararı: «Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, fel
sefi inanç, mezhep nazara alınarak farklı muameleler 
eşittik ilkesini zedeler.» Anayasa Mahkemesinin açuk 
bir hükmüdür bu. Örnek: 

Zenci, beyaz, sarı ırkçılık veyahutta kadınlara oy 
hakkı vermemek gibi, cinsel ayrılık gibi.. Meselâ, 
Türkiye'de sağcıların daha (af buyurun) bilinçlenme
diği, eremediği bir nokta var. Bir kimse bir yöreden 
doğmuşsa suçlu telâkki edilir. Bir yöreden doğma
mışa suçlu telâkki edilmez. Peşin hüküm. Bu vardır, 
bu çoktan beri vardır. Bilhassa önsezi, ön hükümdür 
bu. Atatürk'ün Selânikli olması nasıl bir önsezi ise, 
olmuşsa, herhangi "bir kimsenin anadan doğma Kürt
çe konuşması neredeyse Türk değildi gibi hezeyanlar
la ve netice solda aynı nitelikte zararlı cereyanların 
doğmasına sebsbiyet vermiştir. Türkiye'de bir ırkçılık. 
bir Ötüken camiası diğer yandan «Kürdara azadi» gi
bi aynı derecede hukuk dışı bir sloganın çıkmasına se
bebiyet vermiştir. İkisinin de mihrakı Ermeni taşnak^ 
larıdır, bilirsiniz. Yani hiç birisinin solla ilgisi yok, 
gerçek sağla da ilgisi yok. 

Şimdi eşitlik ilkesi budur. Eşitlik ilkesi bir kimse
nin Ümraniye'li olması, olmaması; Ümraniye'de mü-
îevves bir çirkin olay olmuştur. Kendi haline terk edil
miştir, Ondan sonra «Kurtlarılmış Bölge» diye ilân 
edifir. Burada azametli mofriniler gibi, böyle millet -
huzurunda. Arkadaşım, kurtarılmış bölge önümüzde. 
Üniversite yurtlan, hatta hatta oy alan bir ağanın, 
bir şeyhin seçim bölgesi kurtarılmış bölge. Hatta hat
ta bir gazetenin, bir liderin haysiyetiyle oynaması, 
özel hayatına girmesi. O halde meseleleri daha geniş, 
daha ölçülü konuşmamız lâzım. Sadece bütün bun
ların sorumluluğunu be'îi bir köşeye itilmiş, zavallı iş
siz, güçsüzüere yüktememeU. Çünkü, kendi haline terk 
edilirse her türlü cinayetlerin orada işleneceği izahtan 
varestedir. O halde 3-5 tane cinayet için belli bir yeri 
suçlamak, biliyorsunuz, birkaç gün önceki sağın tu
tarsız eşitlik ilkesi hususundaki anlayışsızlığının bir 
tezahürü idi, hezeyanı idi. 

Değerli arkadaşlarım; 

örnek verelim. Eğer bu parlamenterlere tanınan 
ayrıcalık bir eşitsizlik ise, (Bakm ben bu kanunun aley
hinde oy vereceğim; ama Sayın Cumhurbaşkanımın 
gerekçesine iştirak etmiyorum. Daha başka bir gerek
çe ile aleyhinde oy vereceğim) saygı duyduğumuz es
ki Cumhurbaşkanfarımız ve sayın Cumhurbaşkanı 
emekliye ayrıldığı zaman, tabii senatör olma hakkı 

MEHMET FEYYAT (Devamîa) — .. Hatta bü
rokrat ağaları var, basın ağası var. Her türlü ağa var. 
Bu itibarla, demokratik sol olarak bütün ağalara kar
şı el birliği ile.. Yalnız şunu arz etmek isterim, büro
krat ağalara karşı Türkiye'de, ben politika yapmadan 
geldim, Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden buraya 
geldim, bürokrattım; ama bürokatm, Türkiye'de yoz
laşan bürokratın ne durumda olduğunun bilincine 
varmıştım, erimiştim bu konuda. Bu konuda erdiğim 
için politikacılardan bir üçe başkanının çıkan en 
ideal bir bürokrattan daha azdır arkadaşlar. Basit 
bir ilçe başkanı, «Ancak şunun işini yaptım, bunun 
İşini yaptım» diye böbürlenmekten başka bir çıkarı 
yok; ama bir makam için, bir terfi için, bir yerden 
bir yere gelmek için veyahut bir gazeteye makine it
hal etmek için veyahutta sübvansiyon alıp almamak 
için ne kadar yön ve mezhep değiştirdikleri, âdeta din 
değiştirir gibi; çünkü sık sık mezhep değiştirme, fi
kir değiştirme insan kişiliği ile bağdaşamaz. Bu insan 
dışındadır. Bu insancıl değil, davarizmin gereğidir. İn
san dışındadır bu. Sık sık çıkan için yön değiştiren 
insanlar, 
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Anayasadan doğmaktadır. Anayasa maddesinin de 
Anayasa maddesine aykırılığı hususunda Hasan Ağa' 
nın mülkiyeti emsal edilerek, Hasan Ağa'nm mülki
yeti nazara alınarak, Anayasa maddesinin Anayasaya 
aykırılığı iptal edilir de, kaydı hayat şartlarıyla milli 
irade.. O da ayrıcalık; ama bunların bir gerekçesi var
dır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan sa
bık eski bir Saym Cumhurbaşkanının Türkiye Devleti
nin başıdır, o şerefe layık olacak daha üstün bir ma
kama da verilebilir. Bu millet bunu az görür, çok gör
mez. Eğer bunu biz ayrıcalık olarak mütalaa edersek, 
çok müesseseleri temelinden sarsmış oluruz. Kellesini 
ortaya koyarak ihtilal yapmıştır, bayatını ortaya koy
muştur. 

Arkadaşlar, 

Kolay değil, bir memur bir yerden diğer bir yere 
sürülünce, kuyruğuna basılan şey gibi «Cıyak, cıyak» 
bağırıyor. Kellesini koymuş ortaya. Sürgünde değil. 
Sürgünde bir memura bir şey olmaz; ama sonuç?.. Bu
na karşılık Anayasa, milli İrade lâzım gelen şerefli 
yeri vermiştir, bu azdır, çok değildir; ama dört sene 
millet vekiiFiği yapmış bir kimse için, üç sene posta
nede memuriyet yapan bir kimse için tanınan indirim 
hakkı.. İndirim hakkı bu kanunda yok. Yönetim Ku
rucu karar verirse indirim uygulanır. O Yönetim Ku
rulu ki, kendileri için kaydı hayat şartıyla, bir gün 
dahi Yönetim Kurulu üyeliği yapsa bazı imkânlar 
sağlayan Yönetim Kuruludur, isterse, Türkiye Büyük 
Mi?!e| Meclisinin hali hazır üyeleri için de bu indirimi 
kaldırabilir. Zaten beş-altı sene önce (Zannederim ki, 
eski senatör ve milletvekilleri bilirler) milletvekilleri 
iç>n betti tenzilât olanağı yoktu. Buna Yönetim Ku
rulu karar verdi Bu kanunda âa yoktu. Yönetim Ku
rulu bu indirimi yeni milletvekilleri için kaldırırsa,eski 
milletvekilleri için de kaldırır. 

Değerli senatörler, 

Eşitlik ilkesi hakkında bariz bir misal vermek için 
şimdi aklıma geîen bir suaü soruyorum: Ben yolluk 
aüıyorunı. Devlet bu yolluğu bana niçin veriyor?.. Va
tandaşla gezmek için, sık sık telefon etmek için. Al
dığım yolluk maaşımın % 50'sidir, hem de vergisîz, 
kesintisiz olarak. 

Benim komşum olan eski bir milletvekili seçile-
memiştir ve beni arayanlar kadar, onu da arayanlar 
vardır; ama onun değil yoîluğu, hiç bir ödeneği fa
lan yok. O, fi-sebil-illâh yapıyor bunu, Hilâli ahmer 
uğruna yapıyor bunu. Ben yolluk alıyorum. Şimdi bu 
yolluğun bana verilip de, ona verilmemesi esas eşitlik 
ilkesini ihlâl ediyor. Hele hele seçim bölgesi olmayan 

sayın senatör ve milletvekiBeri için, 2,5 lira dolmuş pa
rası ve bir de asansör ceryan parası.. 

Şimdi ben bunları eleştirmek, o müesseseleri tahrip 
etmek niyetiyle konuşmuyorum. Eğer bu sabık par
lamenterleri sırf bir dahaki seçimde gelmek için bu 
şekilde gereksiz olarak; yani Anayasa ile ilgili olma
dığı halde Anayasa meselesi olarak mütalaa etmek, 
Anayasayı rafa kaldırmak demektir. Anayasa öyle ko
lay kolay ihlal edilmez arkadaşlar. Çünkü, Sayın Esat-
oğla, (Arkadaşıma, ülküdaşıma sonsuz teşekkür ede
rim) bu kanunun Anayasaya aykırı olmadığını detay
larıyla ve ayrıntılarıyla belirtmişlerdir; ama başka ne
denlerle bu kanuna karşı olup, olmaması herkesin tak
dirine bağlıdır. 

Her gün gençler pırasa kıyması gibi öldürülürken, 
böyle bir zamanda bu kanunun çıkarılmasına kalkış
manın aleyhinde konuşmayı da saygıyle karşılarım; 
sına politik ortamla hukuki ortamı birbirine karıştır
mayalım. Politika bir araçtır. Hukuk bir amaç, bir 
idealdir. Politika, o ideale varacak bir yoldur. Ben, 
ideal hukuk kurallarının tam manasıyle gerçekleştiril
mesi için demokratik solun iktidara gelmesinin şart 
olduğu düşüncesindeyim. Sağ ile Türkiye'de ideal hu
kuk gerçekleştirilemez. Kendi kendini kandıran; bo
randa, rüzgârda kuyruğunu yem zanneden aç bir kurt 
veyahut ta bir tilki gibidir. Bugünkü sağcıların için
de bulunduğu durum o fasit daireden çıkamaz. Kendi 
kuyruğunu yem zanneder ve dört döner. 

Bu itibarla, demokratik solun iktidara gelmesi, ide
al hukukun gerçekleşmesi için bir amaçtır, işte bu 
amaca varabilmek için demokratik solu iktidara ge
tirmek, demokratik solu iktidara getirmemiz için de 
özveride bulunmamız, özveride bulunabilmemiz için 
de eski parlamenterler gibi, mevcut parlamenterlerin 
de telefon tenzilâtının kaldırılması şarttır. Yönetim 
Kuruîlunun derhal böyle bir karar vermesi lâzım; çün
kü yolluk alıyoruz. 

Benim evime 15 kişi geliyorsa, komşum olan eski 
bir milletvekilinin evine de 10 kişi geliyor. Onun tele
fon tenzilâtından hiç bir istifadesi yok, bir yönetim 
kurulundan 3 500 lira maaş alıyor. Şimdi ben vicdan 
azabı çekiyorum. Devlet bana yolluk verdiği halde, 
ben biraz evvel tenkit ettiğim bürakratîann durumu
na, sübvansiyon aşıklarının durumuna niye düşmek 
istiyorum?.. O halde, mevcut milletvekillerinin de, 
mevcut telefondan, indirimden yararlanmamaları ge
rekir. Çünkü, yolluk alıyoruz, Devlet bunun karşılı
ğını veriyor ve kanunda da böyle bir hüküm yok, 
yönetim kurulu kendisine büyük çıkarlar sağlamak 
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için mevcut milletvekillerine rüşvet vermiştir. Bunun 
misalini veriyorum: 

Birgüıı adliye yemekhanesinde yemek yiyordum, 
ticaret resiyle ticaret hakimleriyle beraber oturdum. 
«Pasoyla Deniz Yollarından geldiğini» söyledi. Allah 
allan, hâkimlerde paso yok nasıl olur; çünkü ben sav
cı olarak maça gittiğim zaman, eşim spora meraklı 
olmadığı için eşime vekâleten bir hâkim arkadaşı alır
dım maça giderdim; iki kişilik ya.. (Gülüşmeler.) Ar
kadaş olarak alıp maça giderdim, hâkimlerin pasosu 
yokt; ama ticaret hâkimlerinin pasosu vardı. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ticaret hâkimlerinin pasosu. Sordum, «Bu paso 
nasıl olur, hiç bir hâkimin pasosu yok, ticaret hâkimi 
Deniz Yollarından nasıl yararlanır?» o anda aklıma 
geldi, «Hâkim bey yoksa rüşvet mi alaysın..» (Kara
denizliydi) dedim.» Bu paso nasıl olur, Denizcilik 
Bankası size rüşvet veriyor, Kamu İktisadi Kuruluşu 
bütün işleri ticaret mahkemelerinde nasıl olur bu?,.» 
dedim. Ertesi günü Akşam Gazetesinde işte, bizdeki 
bilinçsiz, beyinsiz sağcıların, komünist dediği gazete
de bir makalem neşredildi, «Ticaret hâkimlerine rüş
vet.» (Kamu kuruluşunda) Ertegi günü iptal edildi. 

[Şimdi, yönetim kurulu kendis'ne büyük çıkarlar 
sağlamak için Büyük Millet Meclisi üyelerine, en de
ğerli üyelerine indirim için karar vermiştir. Arkadaş
lar, ya bizim indirim kalkacak veyahutta onlara da 
kabul edilecek. Eğer bu kanunu çıkarmıyorsak, Cum
huriyet Senatosu Başkanı Sayın Ataîay, demokratik 
solun değerli bîr temsilcisidir, bunu düşünecek taşı
nacak, yönetim kuruluna bildirecek, kaldırılacak; 
ama her milletvekili, tenzilattan istifade ederken ben 
durup dururken bu fedakârlıkta bulunursam buna da 
doğru denmez. Bu, biliyor musunuz neye benzer? Ba
zı beyinsiz sağcılar, efendim «Kasım Giilek'in bu ka
dar toprağı var, toprak reformu yapsın...» Kardeşim, 
sen objektif hukuk kurallarım getir kendiliğinden 
olur. «Yok, ben getirmeyeceğim, falan adam viski 
içmesin, falan adamın toprağı vardır, toprak refor
muna karşı çıkamaz.» gibi... Adam milyonerdir, çı
kabilir; sola da gelebilir. 

Bütün mesele, ben bir sağcı gibi, af buyurun ha
makat içerisinde özveri numaralarında bulunamam. 
Her parlamenter istifade ettiğine göre, bu mevcut 
durumdan ben de istifade edeceğim; ama tekrar edi
yorum, Sayın Senato Başkanıyla Sayın Millet Meclisi 
Başkanı bu yönetim kurulu kararının milletvekilleri 
için geçersiz olması hususunda yeni bir karar istih
sali için talepte, ricada bulunması şarttır, aksa halde 

eski parlamenterlerin bugün içinde bulunduğu zor 
durumdan hepimiz vicdan azabı çekeriz. Çünkü, hem 
yolluk alıyoruz, hem ödenek alıyoruz ve aynı zaman
da indirimden istifade ediyoruz. Bizim kadar, halk 
ilişkilerinde, beşeri ilişkilerde demiyorum, beşeri iliş
kilerde b : |iyor musun arif oîanlcr kamierdir? Bürok
ratlardır; mafevk - madun ilişkileri, onlar çok üstat-
du1 o konuda. Halk ilişkilerinde, Peygamberin yolun
da, insanlık yolunda, hak yolunda, sol yolunda, 
halkla bütünleşen eski parlamenter ve üçe başkan
ları bütün siyasi partilere mensup kimseler, yatay 
ilişki, halk ilişkisi... Esas bunlar himayeye muhtaç
tır. Beşeri ilişkilerin temelinde riya yatar, halk ilişki
lerinin temelinde özveri yatar. Bunu böyle bile ve 
böyle bir gerekçe ile bu kanunun karşısına çıksaydı 
Hürriyet Gazetesini saygıyla karşılardım; ama yine 
karşıîsmm, basındır, görevini yapacaktır; ama hiç ol
mazsa biz kulaktan dolma bilgilerle Anayasayı- bura
da yorumlamaya kalkmayalım. Eğer bu Anayasaya 
aykırıysa çok şeyler de Anayasaya aykırıdır. 

Emlak Kredi Bankasında üç -- beş sene memuri
yet yapan bir kimse her türlü olanaklardan, kredi im
kânlarından yararlanıyor, ama benim 150 bin ura 
veyahutta 100 bin lira para yatırmam gerekiyor şim
di. Eğer ayrıcalık bu Anayasayı bu kadar ucuza yo
rumlarca, o zaman Allah... Çoktan rahmete gitmiş
tir Anayasa. Onun için ben Anayasanın rahmete git
mediğini bilinçsiz bir şekilde Anayasayı bu şekilde 
yorumlamak isteyen fetvacıların kafasında değilim. 
Anayasaya aykırı değildir. Anayasaya eşitlik ilkesi 
öyle kolay kolay ihlal edilmez. Herkes Hukuk Fakül
tesi mezunu olsa, herkes için hâkim olma; herkes 
Mülkiye mezunu ise, herkes için hariciyesi olma; 
herkes Harp Okulu mezunu ise, herkes için subay ol
ma imkânı var. Ama Harp Okulunu bitârmemiştir ve 
subay olamıyor diye şimdi eşitlik ilkesine aykırı mı
dır bu? 

Eski milletvekillerine bazı ayrıcalıklar : Nedir bu 
ayrıcalıklar? Silah. Herkesde var, olmaz olsun o si
lah. Zaten silahtan hoşlanmam, Genel Başkanımla en 
çok duygusal olarak yakınlığımın bir nedeni de bu
dur. 

İkincisi, telefondan indirim. Zaten yönetim kuru
lunun karandır, kanunda yok. Bizim için kaldınla-
caksa zaten gereksiz. 

Borazancılık yapıyoruz, basına selam çatılıyor ar
kadaşlarını. Parlamento ağırdır, ağırhğı vardır. Bili
yor musunuz, 27 Mayıs'ta Muzaffer Özdağ ayağın 
tozu ile «Babıali'den de geçeceğiz.» demişdi? O za-
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man dört tane gazete sahibi, genç idealist gazeteci
lerin hakkını vermemek, onları gün ekmeğine muh
taç etmek için, ikramiyelerini vermemek için üşüştü
ler, kaçtılar, geldiler burada İsmet Paşanın etrafına, 
sman batacağız diye ki, yazı işleri müdüründen mu
sahhihine ve teknisyenine kadar ben gazeteci olarak 
bunlan görürüm. Basın ağasıyla, toprak ağası, tüc
car Hasan arasında bir fark yok ki, maii bakımdan 
o mülkiyet sahibidir. Basının haysiyeti, o basında ça
tışan değerli kaîemşörlerdir, Onlara saygı duyarım, 
ben onların hakkım ketmetmek isteyen üç tane kişi
nin alet? olduğumuz gün demokrasi batar, bunu iyi 
bilesiniz. 

NİYAZ! UNSAL (Erzincan) — Yeter Mehmet. 
Feyyat, konu dışına çıktın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım; 
Ben sağ kanattan çok «bravo» sesleri aldım. De

mek, iki gün evvel bana ceza verilmemesinin nedeni, 
efendim işte deli falan diye zabıtlara geçti. 

Ben Türkiye'de gençlerin öldürüldüğü bir sırada 
bundan heyecan duymayan ve kalkıp buraya gelip 
tek gözle konuşan, sadece solcu suçlan görüpte, sağ
cı suçlan görmeyen veyamıtta sağcı suçlan görüpte 
solcu suçlan görmeyen tek gözle konuşan bir kişiye 
kibarca bir hitapta bulunmuştum. Bana karşı çok 
ağır bir ifade de bulunuldu, ona cevap vermiştim. 
An ırak, ben ahmakları ahlaksızları... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — DeM numa

rasıyla kullanırım. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Köker, buyurunuz efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 

muhterem arkadaşlanm; 

Aylardan beri, hatta bir yılı aşkın bir süreden be
ri Türk kamuoyunu meşgul eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisi eski üyeleri arkadaşlarımızla ilgili kanun 
teklifinin müzakeresini baştan sona takip eit'm. 

Değeri! arkadaşlarım; 

Ben evvela Sajın Cumhurbaşkanımızın Anayasa
mızın kendilerine tanıdığı, kanunun yeniden görüşül
me?] gerekçelerine kısaca temas etmek istiyorum. 

«Devlet Demiryollarında parasız, Denizcilik Ban
kasına ait vapurlardan iç hatlarda keza parasız, dış 
hatlarda % 25 - 35 Türk Hava Yollannda % 50 in
dirimli seyahat.» 

Yani bu kanun teklifi kabul edilirse, Sayın Cum
hurbaşkanımıza göre, eski parlamenterler Devlet De
miryollarında parasız seyahat edecekler, Denizcilik 
Bankasına alî vapurlarda % 25 tenzilatlı seyahat ede-
cckîei', Türk Hava Yollannda da % 50 indirimli se-
yahaî edecekler., 

Biraz önce konuşan Feyyat arkadaşımın da ifade 
ettiği gibi, bahsedilen tenzilatlar kanunlara dayanan 
tenzilatlar değildir. Devlet Demiryollarında parasız 
seyahat, Hevleî Demiryolları Yönetim Kurulunun al
dığı bir kararla parlamenterlere tatbik edildiği gibi, 
o işletmede çalışan, ateşçisinden makinistine, Genel 
müdürüne, Yönetim kurulu üyesine kadar herkese 
tatbik edilen, bu arada parlamenterlere de tatbik edi
len bir tenzilattır. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Emeklilere de... 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Arz edeceğim 

efendim, müsaade edin. 

Keza bu arada, 212 sayılı Basın Kanununa göre 
sarı basın kartı hamili gazeteci arkadaşlaranıza ve 
yine bu Kanuna göre, muayyen süreyi tamamlamış 
ve basın şeref kartı almaya hak kazanmış ve bu kar
tı hayat; mn sonuna kadar taşımaya hak kazanmış 
eski gazetecilere de tatbik edilmektedir. 

Eğer değerli arkadaşlanm merak ederlerse, ben 
şöyle bakıyorum, şu Cumhuriyet Senatosu çatısı al
tında zannediyorum dört - beş tane basın şeref kartı 
hamili gazeteci arkadaşımız var. Bu arkadaşlanmiz 
eski parlamenter oîduklan takdirde, basın şeref kar
tının kendilerine tanıdığı hakla Devlet Demiryolla
rında ücretsiz seyahat edeceklerdir. (Ücretsiz değildir 
de, zannediyorum 5,5 veya 6,5 liralık bir yer kupo
nu bileti alınır.) Türk Hava Yollarında % 50 tenzi
latla uçacaklardır, Denizcilik Bankasının vapuriann-
da % 25 - 35 tenzilatla seyahat edeceklerdir. Kimler 
gibi?.. Denizcilik Bankasında işçi olarak çalışan, top
lu sözleşmelerinde işçi olduğu sürece ve işçi emekli
si olduğu sürece, Denizcilik Bankasına ait vapurlar
da ücretsiz seyahat eden Denizcilik Bankasının yeni 
ve eski personel? g;bi, yeni ve eski yönetim kurulu 
üyeleri gibi. Kimler gibi?.. Eski basın şeref kartı ha
mili gazeteciler, san basın kartı hamili henüz şeref 
kartı almamış gazeteciler gibi tenzilattan yararlana
caklardır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi bunun neresidir Anayasamıza göre bir 
zümreye ayrıcalık tanınması?.. Bunu izah etmek la
zımdır. Hukukçu arkadaşlanmiz çıkıp burada bunu 
söylemelidirler. 

— 244 — 
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Arkadaşlarımız bahsettiler. Çok değer verdiğim 
Sayın Bakkalbaşı arkadaşım, «Efendim, kamuoyu bu 
kanun teklifinin karşısındadır. > dediler. Eğer kamu
oyu, Sayın Bakkalbaşa arkadaşıma bu kanun teklifi 
aleyhinde mektup gönderen, telgraf çeken 15 - 20 ki
şiden ibaretse, günde bana da bin tane telgraf geli
yor; vergi kanunlarına da kamuoyu karşı. Onu nasıl 
çıkaracaksınız?.. Yok böyle şey. 

tkinci husus, telefonlarda tercih ve % 60 indirim
li tarife uygulanmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi kanadına 

mensup arkadaşlarımıza; Ulaştırma Bakanlığı bura
da; sadece tercihli telefon parlamentere verilmiyor; 
tıp doktoruna tercihli telefon verilir, eczacıya veri
lir, avukata verilir, ondan sonra, kolayım bulan, 
parlamenterler vasıtasıyla, vekilden tercih, her türlü 
imkân kullanılması şartıyla telefon tahsis edilmesi is
tenenlere verilir; eski parlamentere de bu hak veri
lirse, «Bu Anayasaya aykırı...» Bunu anlamak müm
kün değil, bu mantığı anlamak mümkün değildir. 

«Dış ülkelere gezilerde diplomatik pasaport veril
mesi...» 

Değerli arkadaşlarım; 
İçinizde birinci derecede Devlet memurluğundan 

gelmiş, valilikten gelmiş, umum müdürlükten gelmiş, 
müsteşarlıktan gelmiş, büyükelçilikten gelmiş arka
daşlarımız var. 

Dışişleri Bakanlığında büyükelçilik yapan bir zat, 
emekli olduğu zaman da diplomatik pasaport alma
ya devam eder. Birinci dereceye, ikinci dereceye yük
selmiş bir Devlet memuru emekli olduğu takdirde 
yeşil pasaportu almaya devam eder, Dışişleri Bakan
lığından özel damgalı pasaport alır» 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Karısı 
da alır. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Karısı da ahr. 
Emekli Sandığından bir yaz* alır, eşiyle beraber Dış
işleri Bakanlığı yeşil hizmet pasaportunu verir, 

Peki, şimdi eski parlamenter arkadaşımız 20ı sene 
parlamenterlik etmiş, dört sene parîamenterMk etmiş, 
iki sene parlamenterlik etmiş ve bilfarz Dışişleri Ba
kanlığı da yapmış olan bir arkadaşımız, senelerce dip
lomatik paisaport taşımış bir arkadaşımız eski parla
menter sıfatıyla turistik pasaportla mı yurt dışına 
çıksın, bu mu isteniyor?.. Bu mudur ayrıcalık?.. De
ğildir değerli arkadaşlarım. 

Şimdi bakıyoruz, öğrenim derecesi ne olursa ol
sun iki yılda bir derece ilerlemesi ve birinci derecenin 
son kademesine kadar yükselime. Evet, bu Kanun he-
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pinıize uygulanıyor. Parlamenter olarak burada, bu 
çatının altında bulunduğumuz sürece biz de hâkimler 
gibi (Erüi'id'en ınaaşlaroîînzı da hâkimlere göre alıyor
duk) her 'M yılda bir terfi ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı mzın t j konudaki gerek-
çc'S'vl de kabule imkân yokhır. Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi çatısı aMında 20ı seneyi müte
caviz hizmet görmüş birçok arkadaşlarımız vardır. 
Bu arkadaşlarımızdan ilkokul mezunu olanlar, eğer 
30 sene parlamenterlik yapmışsa birinci dereceden 
emekli olmuşlardır ve «1 OOiO + 6C0» üzerinden maaş 
almaktadırlar. Mümkün, eğer parîamelntcrliği bu ka
dar yürümüşse; ama bir arkadaşımız gelmiş dört se
ne parlamenterlik yapmış, devrenin bitmesinden bir 
ay sonra ancak 25 senesini dolduracaktır veya iki ay 
sonra dolduracaktır. Bu arkadaşıma «Sen eski par-
laımantcrsin, eğer yeniden seçilseydin 1 00|Cı + 6C0'den 
emekli olaeaiktın; ama şimdi 1 C.G0 üzerinden emekli 
olacaksın» demenin hakkaniyetle telifi mümkün mü
dür?... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Devam eder o 
halk onda. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değil, ermez be
yefendi. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Eder, eder. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Etmez. Ben gayet 

rahat konuşuyorum. Eski parlamenter olacağım za
man bu Kanunla tanıyacağınız haklardan hiç birisini 
kullanmayacağım; çünkü basjn kartı hamiliyim ve 
emekliyim. Onun için gayet rahat konuşuyorum, ga
yet rahat konuşuyorum. Bu haklardan ben yararlan
mayacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ondan sonra, Türkiye'de milletvekili olimak için 
okur - yazar olmak kâfidir; ama şoför ehliyeti almak 
için ilkokul mezunu olmak lazımdır; hatta bakan ol
mak için okur - yazarlık kâfi olduğu halde, şoför eh
liyeti almak için ilkokul diploması lâzımdır. Bu ayrı-
caMt değil midir ... Bu bir zümreye tanınan imtiyaz 
değil mıidir?.. Bunun imtiyaz olduğunu iddia eden ar
kadaşlarıma soruyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şahsı ve bakmakla yükündü olduğu aile fertleri 
için yurt içi ve yurt dışında tedavi ve buna ilişkin çe
şitli sıhhi malzeme yardımı. Hükümet bas bas bağırı
yor, biraz önce Sayın Feyyalt arkadaşım da söyledi, 
Sosyal Güvenlik Bakanı her gün söylüyor, «Aidat öde
yen ev kadınım da Bağ - Kur kapsamlına alacağım, si-
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gariasiz kîmse kalmayacak» diyor. Devlet sosyal dev
let diyoruz. Eski parîaaîenter de hasta olursa, bnatkı-
mz çofuğumm çocuğunun 50 liralık ilacını alabifisin. 

Değeri! HrkadsşTanm; 
Eslkl <ym:Zk herfies için mukadder; yani gazeteler 

yazdı diye Komisyondan «Bana üç tane telgraf gel
di» diye biraz önce Sayın Konya Sonatöîü değerli 
EüikadaşLîîîîn kapali salon tcp!&stî.smda bir eırjekîi öğ-
rûtr&m sordu 'diyor, birtakım hakları hir kenaıa iîip, 
birtakım hakikatleri bir kenara itip, eski parlamen
terlerin hakkını da ketmclmcye de kimsenin hakiki 
yok değerli arkadaşlarını. 

Parlamenterlere müteallik bak ne. vakit mevzuba
his olursa, ben aklamıyorum, bütün gruplarda, bü
tün arkadaşlarda bir çAingenlük oluyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sc-çiIesiM-
roe korkusu. 

YİĞİT KÖKER (Dâvamla) — Koridorda başka 
t ü r ü konuşuluyor; Komisyona geldiği zaman bsska 
•türüü konuşulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu eğer haysiyetini koruyacak
sa, bu Kanunla eski parlamenterlerde hiçbir meiîfaat 
temin edilmemektedir, hiçbir ayrıcalık temin edilme
mektedir, Anayasaya aykırı durumu yoktur, Varsa, 
eğer Anayasaya aykırı durum, Türkiye'de Anayasa 
Mahkemesi vardır. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanisca 
S.Ü.) — O zaman bu Kanun niye çıkıyor?.. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Çe&bi, za
ten şeref fcera hamilisiniz. Sen konuşma bari... 

BAŞKAN — Lütfen elendim, müdahale etmeyin. 
Siz de cevap vermeyin Sayın Köker. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır, hayır değilim. 

' YİĞİT KÖKER (Devamla) — Alacaksınız Sa
yın Çelebi. Bende de var. Onun için rahat konuşu
yorum. İnşallah alacaksınız, 25 yıl dolmamış daha. 
Dolan arkadaşımız dışarı çıktı; yani söyleyeceğimiz 
birtakım şeyler var da söylemek istemiyoruz. Demin 
Saym Feyyat arkadaşım söyledi. Bütün Kontenjan se
natom arkadaşlarımı tenzih ederek bir şeyi söyleye
ceğim ben de : Kontenjan senatom arkadaşlarımızın 
seçmeni Sayın Cumhurbaşkanıdır. Buradan Çankaya 
Köşkü'ne taksi 25 liraya gider; onlar da yolluk alı
yorlar. Sayın Feyyafm söylemek istediğini ben ta
mamlıyorum; onlar da yolluk alıyorlar. Nasıl oluyor 
o iş?.. Yani, bazı şeyleri söylemek istemiyorsak bu, 

arkadaşlarımızı karmamak içindir. Yoksa söylemek
ten çekindiğimiz için değil.. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Çok güzel mantık, çok güzel... 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Seçimle gelmiş 
olanlara doğrudur; onlar gidecektir seçmeniyle temas 
edecektir, ama Kontenjan senatörü arkadaşlarımızın 
seçmeni Çankaya Köşkünde. Taksi 25 liraya gider 
oraya. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte burada Sayın Batur'u görüyorum. Eğer Sa

yın Batur sivil sektörde vazifeli olsaydı 65 yaşına 
kadar O'nu vazifesinden ayırmaya hiç kimsenin gücü 
yetmeyecekti, ama «Bir devreye geldin, şu kademe
de bekleme süren doldu, haydi 53 yaşında emekli ola
caksın» dediler. Hani adalet?.. Hani Anayasanm eşit
lik ilkesi nerede kaldı?.. 

Netice olarak şunları ifade etmek istiyorum de
ğerli arkadaşlarım : Hislerle konuşmak yerine, bazı 
yerleri ürkütürüz endişesinde hakikatleri saklamak ye
rine, doğruyu söylemek benim kanaatime göre en iyi-
sidir ve ben şunu söylüyorum ki, hiç bir hakkından 
yararlanmayacağım bu kanuna müspet rey kullana
cağım; değerli arkadaşlarımın da müspet rey vermele
rini istirham eder, Yüce Heyetinize saygılar sunar, te
şekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kübalı, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN NAİL KÜBALI (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan; kanun teklifini savunan 

veya savunmayan, reddetmek isteyen arkadaşlarım, 
açık konuşayım, daha ziyade duygusal bir üslupla ko
nuştular. 

Halbuki, kanun işi bir hukuk işidir; objektif hukuk 
işidir, Anayasa işidir. Binaenaleyh, haklı veya haksız, 
yerinde veya yersiz; ama şayanı hürmet olmakla be
raber, duygusallıktan sıyrılmak lazımdır. Evet, kişisel 
çıkarlarla, parti çıkarlarıyla, zümre veya sınıf çıkar
larıyla, umumi ve milli, menfaatler çatıştığı zaman, bi
ze düşen «ey; evvela duygusallıktan kurtulmak, sonra 
ilmin ve akim gösterdiği yolu tutmak ve nihayet, Ana
yasanın, Hukukun; Anayasanm da üstünde, hukuk 
idealinin emrine girmektir, onun önünde saygıyla eğil
mektir. 

Son aylarla iki teklifle karşılaştık; Senatomuzu 
bir hayli işgal etti. Bunlardan birincisini müsaadeniz
le giriş olarak söz konusu edeceğim. Bu, 648 sayılı 
Kanunun 111 nci maddesinin bir fıkrasını değiştir
mek hedefini güden kanun teklifidir. Pek iyi biliyo-
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ruz; bu kanun teklifi çıktığı şekilde dahi Anayasaya 
apaçık bir aykırılık teşkil eden bir kanundur. Bu ka
nun istitraten; biraz eski tabirleri kullandığım için 
özür dilerim, ben lisanda ne aşırı Türkçeye, ne aşırı 
Osmanlıcaya taraftarım. Hayır; ben dil işini milli bir 
iş ve bir şahsiyet işi telâkki ediyorum. Ak saçlı insan
ların dünden bugüne yeni dili kullanmaya kalkışma
ları beni çok düşündürür. Ekseriya da yanlış kulla
nırlar, onun için yanlışlarım mazur görürüm. Evet: 
ipin ucunu kaçırdım galiba.,. 

Efendim, merhum İnönü ile ara sıra konuşurduk, 
yakın dostluğumuz vardı. En son ölümünden iki yıl 
önce konuşmuştum, kendilerine bir bahsi anlatıyor
dum; «Paşa, ben ipin ucunu kaçırdım» dedim. «Kü
balı, ben çoktan kaçırmaya başladım» dedi. Allah 
rahmet eylesin. 

Evet, o kanun çıktı; ama nasıl çıktı? Memleketin 
anaproblemlerinde birbirleriyle didişen, anlaşamayan 
iktidar ve muhalefet partilerinin coşkun işbirliğiyle 
çıktı. Bu, çok düşündürücü bir olaydır. Neden?.. Çün
kü, bugün filan parti liderini kurtarmak söz konusu 
ise, yarın belki de başka bir parti liderini veya bir par
tiyi korumak söz konusu olacaktır. Bu karşılıklı ta
vizlerin ortaya çıkardığı karşılıklı bir anlaşmadır. Bu, 
memleket yönünden cidden düşündürücü bir olay
dır. 

Bu şekil ve şartlar altında çıktı ve Anayasaya ay
kırılığı da belirtildi; fakat çıktı. Nasıl çıktı?.. Bu ara
da son toplantıda birtakım görüşmeler oldu, şimdi 
hatırlamıyorum kimlerdi; lehte aleyhte konuşmalar 
oldu, fakat bir hava hissettim, o havayı hayatımda 
hiç bir zaman unutamayacağım. Vicdan muhasebesi
nin ağırlaştırdığı bir hava içinde otomatikman çıktı. 
Bu da düşündürücü bir olaydır. 

O Kanunun neden dolayı, hangi sebeplerle (Hâlâ 
«nedenlerle» diyemiyorum) Anayasaya aykırı olduğu 
ayrı ve ciddi bir hukuki konudur; onun üzerinde du
racak değilim. Memlekete hayırlı olsun diyeyim ya
hut hayırlı olması pek mümkün görünmüyor bence, 
az zararlı olmasını dileyerek bu girişi kapatıyorum. 

Şimdi, gelelim eski parlamenterler hakkındaki tek
life. Bilinen şeyleri tekrara lüzum görmem; bu tek
lifte yine iktidar ve muhalefet partilerinin işbirliği ile 
ve eski tabirle, sürat-i berkiyye ile bir yıldırım sürati 
ile Meclisten çıkmış, sonra kanunlaşmak üzere tam 
kesin formalitesinin ikmali zımmında Cumhurbaşkan
lığına gönderilmiş ve oradan ikinci bir defa görüşül
mek üzere geri çevrilmiştir. 

İkinci bir defa görüşülmek üzere gönderilen bu 
kanun üzerindeki noktai nazarını Millet Meclisi ıs
rarla tekrar müdafaa etmiş; kanun, Senato Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna gelmiş, bu komisyon ço
ğunlukla; (Gönül isterdi ki, oybirliği ile olsun, ama 
bu da kazançtır) hakkın sesini, Anayasanın sesini 
yükselten üyelerin sayesinde çoğunlukla reddedilmiş
tir ve şimdi huzurunuzdadır. 

Ben günlerden beri, daha başta bir kişisel konuş
ma yapmak için müsaade rica etmiştim Sayın Başkan
lıktan; fakat bîr türlü gelmedi söz sıram, yani ko
nuşma sırasını aiacak, temin edecek bir çoğunluk ol
madı, bir türlü çoğunluk sağlanamadı. Bu da beni 
düşündürmeye başlamıştı; acaip şey... Yalnız, bir 
gün, yani milletlerarası kuruluşlar için seçim yapı
lacağı gündeme alındığı zaman; bilmiyorum onun 
gününü ben hatırlayamadım, bir hücum oldu Sena
toya. «Allah Allah nedir acaba bunun hikmeti?» de
dim. Aman efendim, bir hücum ki, sormayın; hü
cum oldu, evvelce kararlaştırılan adaylar arzu edil
diği gibi seçildi. Meclislerde seçimden evvel alınır 
umumiyetle kararlar; verilmiştir karar, yalnız onay
lanır o kadar. O seçim bittikten, kimlerin seçildiği 
anlaşıldıktan sonra, arada bul arkadaştan; salon bo
şaldı. Bu da üçüncü bir noktadır; dikkatinizi önem
le çekeceğim bir nokta. 

Af buyurunuz, belki sizler eski parlamenterler 
olarak bu cilvelere alışkınsınız, ama ben doğrusu 
akademik kariyerden gelmiş, burada bir çömez du
rumunda olan, acemi durumunda olan bir insan sıfa
tıyla, doğrusu hayretle ve yadırgı ile karşılıyorum ve 
derin derin düşünüyorum. 

Evet, bu kanun teklifi, biliyorsunuz 1974'te ha
zırlanmış bir teklif. Bu teklifin hazırlanmasına niçin 
ihtiyaç duyulmuş?.. Yürümediği için. Yani, somut 
neticeler alınamadığı için iş bir yasal garantiye bağ
lanmak istenmiş. O zaman da yine Cumhurbaşkanı 
son geri çevirisinde ileri sürdüğü gerekçeleri o zaman 
da ileri sürmüş ve neden bilmiyorum - sonra bir ar
kadaştan sorup öğreneceğim - yüzüstü kalmış o tarih
ten beri. 

Şimdi, ileri sürülen bu teklif; aynen tekariaya-
mazsam mazur görülmemi rica ederim, Meclislerin 
yasama faaliyetlerine katılma, gruplara ve komisyon
lara katılma, yasama dokunulmazlığı dışında kalan 
bütün hak ve imtiyazlardan eski parlamenterlerin de 
faydalanması isteniyor. Tetkik ettiğim raporda üç 
gerekçe ileri sürülüyor : 
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Birinci gerekçe; bu imtiyaz şeklinde görülen avan
tajların, daha doğrusu hak ve imtiyazların zaten Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü maddesi ve Senato 
İçtüzüğünün 164 ncü maddesinde yer aldığı bedihi-
dir, görülüyor; biz bunu kanunlaştırmak istiyoruz. 

Evet mesele, niçin kanunlaştırmak istediğimizdir? 
Neden içtüzüklerde yer alması yeterli olmamıştır. Bu, 
gayet tabiidir. Adı da üstünde; İçtüzük. 

Geçen gün bir gazetede bir profesörün bu teklifi 
savunma gayesiyle yazdığı bir makaleyi dehşetle 
okudum. Sayın profesör, meslektaşım, «Evvela Ana
yasa, sonra Meclis; yani normlar hiyerarşisinde ev
vela Anayasa, sonra Meclislerin İçtüzükleri, daha 
sonra kanunlar gelir.» diyor. Korkunç; korkunç bir 
ilmi ve mantıki hata; ama gayeye ulaşmak için bile
rek yapılmış bir hata. Maalesef bu daha vahim kılı
yor hatanın irtikâbını. 

Sayın senatör arkadaşlarım; 

Meclis İçtüzüklerinin mahiyeti hukukiyesi hak
kında başınızı ağrıtmak istemem; malumunuz, bedi-
hi şeyler bunlar. Meclis İçtüzüğü; adının da ifade 
ettiği gibi, Meclisin iç faaliyetlerini ve iç ilişkilerini 
düzenleyen kuralların bütünüdür. Meclis dışı için hiç 
bir geçerliliği yoktur; katiyen bağlayıcı değildir. Eski 
parlamenterlerin aynı imtiyazlara kavuşması için el
bette ki, bir kanunun çıkarılması zaruri idi, binaena
leyh birinci gerekçeyle meşgul olmak, abesle meşgul 
olmaktır, üzerinde fazla durmayacağım. Nasıl oluyor 
da bunu gerekçe olarak ileri sürüyorlar, anlamıyo
rum. 

İkinci gerekçe; diyorlar ki, «Yabancı memleket
lerde de misalleri vardır.» Evet, vardır, bazı memle
ketlerde. Çoğunda, % 85 - % 90'ında yoktur bu. Za
ten, raporda da zikredilen misaller gösteriyor; sadece 
Batı Almanya'yı? İngiltere'yi ve x4merika'yı misal 
gösteriyorlar; fakat tafsilata girmiyorlar, «Vardır» 
diyorlar, o kadar. Var olan nedir; bunu görmek la
zım. Var olan şudur : 

Batı Almanya'da var olan şey, milletvekillerine 
yahut parlamenterlere Parlamentodan ayrıldıktan 
sonra, muayyen yaş kaydıyla, miktar kaydıyla, süre 
kaydıyla kayıtlı olmak üzere bazı mali yardımlarda 
bulunmak şeklindedir. Yaş, süre ve miktar. Binaena
leyh, çok mahdut bir şey. 

İngiltere'de, seçimleri kaybeden bir parlamentere 
de, eğer yanılmıyorsam, zannederim 65 yaşım geçmiş 
ise, muayyen bir süre için devam eden mali yardım 
kabul edilmiştir. 

Amerika'da kabul edilen ise, Meclisin toplantıları
na; yani gruplara, komisyonlara, genel kurula, loca
dan değil, parlamenterler arasından iştirak etmesidir; 
ama söz hakkı yoktur. Bundan başka bir şey yok
tur. 

Buna mukabil, Kara Avrupası demokrasilerinden 
hiç birisinde bu imtiyazlar hiç bir zaman tanınma
mıştır. Halbuki, faal oîan parlamenterlere bu imti
yazların; başta yasama dokunulmazlığı olmak üzere, 
(çok önemli bir imtiyazdır o) halen bizim faal par
lamenterlerimizin faydalandığı bütün hak ve imtiyaz 
şeklindeki, yani ayrıcalık şeklindeki imtiyazların hep
si tanınmıştır ve bu Kara Avrapasmda 1789 Fransız 
Devriminden beri ve demokrasinin anayurdu olan 
İngiltere'de daha eski zamanlardan beri tanınagelmiş 
haklar ve imtiyazlardır. 

Üçüncü gerekçeye gelince : 
Üçüncü gerekçe gayet basit bir affirmation, bir 

iddia şeklinde ortaya çıkıyor, sebepleri izah edilmi
yor; «Anayasaya aykırı değüdir.» deniliyor. İşte, bu
rada şimdi durmak lazım. 

Başta da arz ettiğim gibi, meselenin duygusal bir 
mesele olmadığı, ilmi ve hukuki bir mesele olduğu 
gerçeği burada ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde mü
saadenizle biraz fazlaca duracağım. 

Arz ettiğim gibi, hu imtiyaz şeklindeki haklar 
asırlardan beri; yasama dokunulmazlığı başta olmak 
üzere, tanınmış haklardır ve bu, anayasalar tarafın
dan da böyle, anayasa doktrini bakımından, teorik 
bakımdan da üzerinde asla tartışma yapılmayan, ke
sinleşmiş bir kural. Neden? Sebebi gayet basit. Çün
kü bunlar; sayın senatör bay Ahmet'in sayın millet
vekili bay Mehmet'in kişiliği, şahsı için verilmiş bir 
hak değildir, göreve verilmiş bir hak ve imtiyaz, gö
reve bağlı bir hak ve imtiyazdır. 

Bildiğiniz gibi, yasama dokunulmazlığı iki unsur
dan mürekkeptir. Birincisi unsur, cezai husustadır, 
takibatın yapılmayacağı hakkındadır. Takibatın ne 
şartlarla yapılacağı da bellidir. Fakat ikinci unsur 
çok mühim, o unsur, mutlak sorumsuzluktur. Yani 
bir senatör, bir milletvekili, Senatoda veyahut Millet 
Meclisinde verdiği oydan, açıkladığı fikir, düşünce 
ve mütalaadan asla sorumlu değildir ve bu sorumsuz
luk senatörlük ve milletvekilliği sıfatım kaybettiği 
halde de devam eder. (AP sıralarından «Devam eden 
var» sesleri) Biliyorsunuz I'exception confirme la 
regle; istisna kaideyi tarsin eder, bozmaz kaideyi. 
Ebul Ula Hocamın ifadesi idi. 

— 248 — 
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Şu halde bunun böyle olması, bu haklar ve imli- J 
yazlar, prensip bakımından kati olarak göreve bağ- I 
lıdır. O halde, göreve bağlı olmasının sonucu, kişi I 
için bir sübjektif hak teşkil etmez. Binaenaleyh, bir I 
müktesep hak da teşkil etmez, her kamu görevlisi I 
hakkında aşağı yukarı aynıdır. Kanun, bu hak ve im- I 
tiyazlan dilediği gibi genişletebilir, daraltabilir ve kal- I 
dırabilir; fakat göreve bağh olduğu için kaldırılamı- I 
yor, ama hukuken şahıslara ait bir sübjektif hak ol- I 
duğu için hukuken bu imkân vardır; fakat bu imkân I 
teorik kalmaya mahkûmdur. I 

Bir hakkı müktesep olmadığı içindir ki, bir millet- I 
vekili veya bir senatör, göreve bağh olduğu içindir ki, I 
«Dokunulmazlık haklarından ben feragat ediyorum» I 
diyemez. Feragat etse de, devam eder bu. Kendi muh- I 
terem şahsı için tanınmamıştır, çok kutsal görevi için I 
tanınmıştır. Yani, parlamenter görevin; ki, başta I 
kanun yapma, yasa yapma görevidir, sonra ikinci de- I 
recede yürütme organının siyasi kontrolü görevidir, I 
bu görevlerin hakkıyla, korkusuz, baskısız yapılması I 
için tanınmış olan demokratik haklardır ve imtiyaz- I 
lardır. Daha doğrusu, başka bir formülle ifade eder- I 
sek, şahısların kendilerine bir imtiyaz olarak değil, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi manevi kişiliğine ta
nınmış haklar ve imtiyazlar. Binaenaleyh, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi manevi kişiliğine tanınmış bu 
haklar ve imtiyazlara Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki görevi biten bir milletvekilinin veya senatörün 
aynı ölçüde sahip olmaya devam etmesinin istenmesi 
ve bu hak ve imtiyazların ona verilmek istenmesi; ya
ni bahsedilmesi, ihsan edilmesi olmaz. Bu, hak ve im
tiyazların hukuki mahiyetine aykırı... Olursa, ne olur? 
Olursa, Sayın Cumhurbaşkanının pek yerinde olarak 
geri gönderme yazılarında da belirttikleri gibi, Ana- I 
yasamızın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında açıkça 
ifadesini bulan eşitlik prensibine aykırıdır. O halde, 
bunun aksini iddiada direnmek, zaten kamuoyunda 
beliren tepkiyi artırmaktan ve eski parlamenterleri 
de müşkül duruma sokmaktan başka bir işe yarama
yacaktır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu suçu 
yüklenme durumuna gelecektir ki, bu duruma gir
mekten Türkiye Büyük Millet Meclisini tenzih ede
rim. 

Bu haklar tanınırsa, bu eşitsizlik kabul edilirse; 
arkadaşlar bu, Anayasaya aykın bir tutum olduğu 
kadar, adalet hissine, hak duygusuna da aykırı bir 
şeydir. Eşitsizlik, son derecede önemli bir ilkedir, 
o itibarla yaptığı tepki, duyuracağı acı çok büyük 
olacaktır. Takdir buyurulur kî, kamu vicdanını zede

leyen, yaralayan, hürriyetsizlikten ziyade, eşitsizlik
tir arkadaşlar. Bütün tarihin kaydettiği ayaklanma
ların çoğu, % 90'ı hürriyetsizlikten değil, eşitsizlikten 
kaynaklanmıştır ve hâlâ bugünkü çağdaş toplumlar
da da gördüğümüz huzursuzluklar, çalkantılar bunun 
eseridir. Bunu kabul edelim ve bu gerçeği görelim. 

Biliyoruz, Türk Milleti İSO yıldan beri sürdürdü
ğü hürriyet savaşını zaferle kazanmıştır. «Türkiye'de 
hürriyet yoktur» demek, bühtandır, haksızlık olur; 
Türkiye'de hürriyet vardır ve çok vardır. O bahis ay
rı bir bahistir, hürriyet konusu üzerinde başka bir 
fırsatı kollayarak açıklama yapmayı isterim. 

Şimdi, hürriyet mücadelemizde zafere kavuştuk; 
şimdi de geliyor sosyal adalet mücadelesinde zafere 
kavuşmanız. Yani vatandaşa, sadece kanun karşısın
da, şekli, yasal bir hürriyet değil, ona imkân ve fır-
saî eşitliği de vermemiz gerekir. Sosyal adalet bunu 
emreder. 1960 Devriminden bu yana Türkiye'nin yap
tığı mücadelenin hedefi budur, huzursuzluklarımız da 
buradan büyük ölçüde kaynaklanmaktadır. Vatanda
şa, büyük halk kitlelerimize tanınan, mesela serbest 
seyahat hürriyeti var. Cebinde parası yok ki, nereye 
seyahat etsin adamcağız? İstediğiniz kadar serbestlik 
tanıyın; şans ve imkân eşitliğinin de verilmesi lazım
dır. Zaten gerçek eşitlik hürriyetlerimizin de gerçek
leşmesini sağlayacaktır. Sosyal adalet geliştikçe, kuv-
vetlendlkçe, hürriyetlerimiz de daha ziyade sağlam 
temellere oturacak ve genişleyecektir. 

Binaenaleyh, bu istikametteki çabalarımızı şimdi 
sürdürürken; durup dururken bir eşitsizlik yaratmak, 
yasal ve sosyal bir eşitsizlik yaratmak (Çünkü bunun 
sosyal sonuçları var) bilmem ne kadar mantığa uy
gundur? Hele, binlerce emekli bugünün artan hayat 
zorluklan içinde kıvranır ve sabırsızlıkla bir deva 
beklerken, belirli bir zümreye, yani eski parlamen
terlere bazı imtiyazlar tanımak, çok büyük bir gaf 
olur. Neticeleri de, belki tahmin edilemeyecek kadar 
büyük bir hata olur. 

Efendim sözlerimi müsaadenizle keseyim. Başta 
söylediğimi tekrar söylüyorum; kişisel, zümresel, par
tisel, (Artık «sel» lere verip sallıyoruz; «sel» lerle de
vam edeceğim) sınıfsal çıkarlarla, (Çdcarlar diyorum, 
dikkat ederseniz menfaatle, çıkan ayınyorum) milli 
menfaatler çatıştığı zaman; yani bu menfaatler milli 
menfaatlere ters düştüğü zaman, bizlere düşen görev, 
duygusalhktan sıynlmak, aklın ve ilmin gösterdiği 
yolu tutmak ve hukukun, Anayasanın emredici ihti
şamı karşısında saygıyla eğilmektir. 
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Ben de sizlerin önünüzde saygıyla eğiliyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sıyın Gündoğan, buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Kanun teklifi üzerinde 

söz atmayı, bugüne kadar Cumhuriyet Senatosun
da bir üye olarak yaptığım görevlerin arasında önem
li bir görev saydım. Bana göre, konuyu enine bo
yuna tartışmadan, bu kanunun lehinde, aleyhinde söz 
söyleme yerine, sükûnetle, sekinetle bu kanun ve 
giderek kanun yapma ve Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasında kanun yapma yetkisini kullanan Mec
lislerin yetkileri üzerinde ve sonra da kanunun hitap 
ettiği kişilerin veya kimselerin sosyal durumları üze
rinde açıklamalar yapmak zorunludur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bana öyle geliyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 2 nci maddesinde, Devletin, sosyal bir hu
kuk devleti şeklinde tarif edilmiş olması, hükme bağ
lanmış olması; aynı Anayasada, kanun koyma yetki
siyle yetkilendirilmiş Meclisleri temelden bağlar. Eğer 
bu Anayasanın 2 nci maddesinde Devlet, sosyal hu
kuk devletiyse, kanun koyucu; tek Meclis olsun, çift 
Meclis olsun, o devletin niteliklerinden en önemlisi 
olan «Sosyal» ve «Hukuk» terimleriyle ifade edilen 
büyük düşüncelerin sınırlarıyla kanun yapma yetki
lerini sınırlandırmak zorundadırlar. Daha açayım; 
Türkiye Cumhuriyetinde kanun yapmaya yetkili olan 
bu Meclisler, sosyal menşeli olmayan ve hukuka da
yanmayan kanun yapamazlar. Daha açık söyleyeyim; 
bizim kanun yapma yetkimiz, bu iki önemli hükümle 
sınırlıdır. 

Şimdi, bu kanun baktığınız zaman, bunun sosyal 
yönü var mıdır?... Daha açık söyleyeyim; bu kanunla 
hak bahşetmeye çalıştığımız insanların sosyal olarak 
ifadeleri birey olmaktan öteye nedir?.. Bir sınıf de
ğillerdir, bir katman de değillerdir; bir tabaka değil
lerdir. Velhasıl aralarında, eskiden bir arada bulun
maktan veya bir partide bulunmaktan öteye hiçbir 
ilişkisi yoktur, sosyal ilişki yoktur. Şu anlamda sos
yal ilişkisi yoktur: Bir toplumu teşkil eden sınıfların, 
katmanların, tabakaların mahiyeti hepinizce bellidir. 
Onların sınıfsal veyahutta katmansal veya zümresel 
çıkarları vardır. Ya aynı işin adamlarıdır, ya aynı 
mesleğin adamlarıdırlar, ya doğal olarak aynı kökten 
gelmedirler; o itibarla bunların sosyal sınıf olarak, 
sosyal katman olarak, sosyal zümre olarak anlamlan 
vardır ve sosyal temeli olan toplulukların hukuka da-
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yalı olarak bazı haklarının alınması veya verilmesi ve
ya hayatlarının düzenlenmesi kanunla olur. Biz, bu 
kanunla bir sosyal sınıfa veya bir katmana veya bir 
tabakaya değfl, tek tek insanlara bazı imkânlar sağ
lamaya çalışıyoruz, mali imkânlar sağlamaya çalışı
yoruz. Nasıl imkânlar bunlar?... Bir sosyal sınıfın ve
ya sosyal katmanın, bir zümrenin bize tazyik ile ge
tirdiği ve bizim de onların o ihtiyacını gidermek için 
ayağa kalktığımız bir süreç içinde değil. Şöyle deni
yor: «Vaktiyle Parlamento üyeliği yapmış olan kişi
ler parlamenterliklerini kaybettikleri zaman, bugün 
parlamenterlik yapan insanların istifade ettiği bazı ola
naklardan yararlanmalıdır.» 

Neden?... Bir kere, sosyal dayanağı yok. Bunlar 
bir sosyal sınıf mıdır?... Hayır, değillerdir. Bir züm
re midir?... Değillerdir. Tabaka mıdır?... Değillerdir. 
E., nedirler?... Eskiden Parlamento üyeliği yapmış te
ker teker insanlardır Öyleyse başa dönelim; sosyal ol
ması gereken devlette kanun yapıcı olan bizlerin ya
pacağı kanunda «Sosyal» unsuru yok. Bu açıdan bak
mak lâzım. E., haklı mıdır?... Hukuk devleti olmak 
bakımından, sosyal hukuk devleti olma bakımından 
bir de hak arayacağız. Haklı mıdır?.. Bu Anayasada 
kimselere, tek tek kimselere menfaat veya çıkar (Ay
nı anlama gelir bence. Meşru olursa değişir, olmazsa 
değişir.) veya özel mali imkânlar sağlamak mümkün 
değildir. Haklı olamaz. Neden olamaz?... Çünkü bu 
Anayasada vergi alma hakkını şöyle tarif etmiş 61 
nci madde: «Herkes mali gücüne göre vergi öder.» 
Herkesin mali gücüne göre ödediği vergiden, hangi 
hizmetlerin yapılacağı ve ne şekilde yapılacağı, han
gi zaptı rabt içinde yapılacağı yine Anayasada belli
dir. Bütçe dışında aldığımız vergileri hiçbir surette sar-
fedemezsiniz veya bu ülkede üretilen hizmetler olsun, 
mallar olsun, onların eğer üzerinde kanun yapmak 
suretiyle tasarrufta bulunmak istiyorsanız, katiyen al
dığınız vergiler üzerinde gösterdiğiniz titizliğin, hassa
siyetin, bağımlılığın dışına çıkamazsınız. Şöyle de
mek mümkün değildir; «Bunlara devletin bütçesinden 
belli miktar para verilmediğine göre, vergideki di
siplin burada uygulanamaz.» Bu mümkün değildir. 

Bu ülkenin varlıkları, eski deyimle mameleki, ba-
| zen vergi gelirleri olur, bazen de hizmetler ohır. Me

sela, bizim istifade ettiğimiz gibi, bazı sayahat hak
larından, imkânlarından yararlanmak, bazı pasaport 
haklarından, harçlarından istifade etmek, o vergiyi 
vermemek anlamına da gelir. Pasaportlara bir harç, 
bir resim alınır. Demekkıi, madem ki bu ülkede ah-

I nan yahutta yaratılan değerlerin veyahut ahnan de-
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ğerierin sarfında sıkı disiplinler vardır, bütçe kanun
ları vardır, başka kanunlar vardır; öyleyse yine bu 
Devletin kendisinin yarattığı, şahısların değil, Devle
tin mah olan bazı değerleri kimseye vermek olana
ğımız yoktur. Böyle bir yetkimiz yoktur bizim. Ya
pamayız bunu biz. Yani biz, daha açık olsun diye 
söylüyonmı; bir kişiye atıfetle inayet olsun için mil
yonlarca lira bağışlayanlayız veya bir gayri menkulü 
tapulayamayız. Tapularız, tapularız ama, veya mil
yonlarca lira bağışlarız ama, bu, bizim Anayasamı
zın sistematiğinde ta 2 ncî maddeden başlayan, so
nuna kadar devam edegelen sosyal hukuk devleti ile 
bağdaşır bir hareket olmaz. Bana göre böyledir. 

Zümrelere, sınıflara, katmanlara tümünün birden 
istifade edecekleri objektif kurallar içnde ve bazı ka
nunlara bağU olmak kaydıyla çok şeyler verebilirsi-
nılz, kolaylıklar sağlayabilirsiniz. Zor durumda kal-
mışsınızdır, ihracatınız tıkanmıştır, içteki ihraç mal
larınızın fiyatları ile dıştaki aynı malların fiyatları 
arasında denge bozulmuştur, iç pahalılığın nedeni ile 
ihracat yapamazsınız, ihracatçıya belli miktarda ver-
gî indirimleri bahşedersiniz, belli miktarda vergi 
iadeleri bahşedersiniz; ama sosyal anlamlı oiur, mak
satlı oiur, kapsamlı olur, içerikli olur, hedefli olur. 
Tek kişiye, kişilere, sosyal sınıf teşkil etmeyen, açık
çası zümre teşkil etmeyen kişilere bir şey bahsede
mezsiniz, O zaman bu, sosyal hukuk devlet? olmak
tan çıkar. Sanıyorum demokrasinin temelinde de bu 
yatar. 

Vaktiyle hükümdarlar, monarkîar, insanların ca-
mndan, hürriyetinden mallarından, hepsinden istedi
ği miktarda tasarruf edebâiûrdi. Parlamentoların ve 
demokrasilerin kurulmasının nedenlerdin bence te
melinde bu yatar. İnsanın malından, canından, öz
gürlüğünden, bir kişinin dilediği gibi yararlanma hak
kının önlenmesi demektir demokrasi yahut parlamen
ter rejim. Şimdi o safhaları geçmişsiniz, parlamen
tolar kurmuşsunuz, monarklan, irade sahiplerini en
gellemişsiniz, haklarından mahrum etmişsiniz, çok 
aşamalar geçmiş, ilerlemeler olmuş, evrimler olmuş, 
sosyal hukuk devleti aşamasına gelmişsiniz, tutuyor
sunuz Devletin varlıklarından^ ekonomik değerlerin
den bir kısmım, biraz evvel söylediğim gibi sosyal 
hiç bir kökeni olmayan, sosyolojik anlamda hiç bir 
kökeni olmayan birtakım tek tek insanlara bahşedi
yorsunuz... 

O itibarla bu kanun, bence sosyal bir gereksinme, 
bîr ihtiyaca cevap veren kanım değil. Sosyal bir ih
tiyaç değil bu. Böyle bir ihtiyacı kişiler duyabilirler; 

dalıa rahat seyahat etsinler, daha az para versinler-
de pasaport alsınlar diye; ama toplum banda yarar 
bulmaz. Toplumun bunda yaran yoktur, bunda sos
yal yarar yoktur. Sosyetenin yaran yoktur, cemiye
tin yaran yoktur. Cemiyetin yaran olmadığı yerde, 
bu Anayasa sistematiği içinde bu Meclisler kanun çı
karamazlar, Mümkün değildir. Bana sorarsanız bu 
kanun icapsızdır. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Daha evvel çıkanlar 
nasıl çıktı?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyie, 
... İcapsızdır, gereksizdir, yersizdir. Evvela icabı 

yoktur, gereği yoktur, yeri yoktur bu kanunun. 

Arkadaşlarına dinledim; daha evvel basın kartı 
sahipleri olsun, başkaîan olsun, bazı imkânlardan 
yarar!anıyorîarmış„ Bu işler çok kanştınlıyor; halbu
ki öyle değil. 

Şimdi hemen ifade edeyim. Önce, bir kere bir 
kural vardır, «Bâtıl makûsen aleyh olmaz» derler, 
doğrudur, Farzı muhal, verildiği örneklerde öyle gö
zükmüyor; ama bir tane de öyle olsun, fevkalade 
özel; hatta «İmtiyaz» kelimesini kullanmak istemi
yorum, çünkü bu bence imtiyaz değil, özel bir ayn-
calık tanınmış olsun. Kime?.. Belli bir meslek grupu-
na. Hiç olmazsa meslek grupu bağı var aralarında, 
sosyal ilişki var, ekonomi - sosyal ilişki var. Bunu 
anlatmaya çalışıyorum, dilim döndüğü kadar. Ama 
eski parlamenterler arasında bir belli meslek grupıı-
na bağlılık da yok. Çünkü, aslında bizim memleketi
mizde galiba; bilmiyorum, daha iyi bilenler söylesin
ler, bizim memleketimizde kalmış bu tür parlamen
terlik. Sosyalist ülkelerde parlamenterler, memurlar 
gibi, özel bir meslek sahibi imişler gibi, böyle salon
larda oturmuyorlar. Sosyalist ülkelerde ben bunları 
gördüğüm için söylüyorum, bir misal olarak söylü
yorum, dünyada yaşanan bir usul olarak söylüyo
rum; sosyalist ülkeler deyip de geçmeye gelmez, dün
yanın % 4ö'ına yakın insana kapsıyor; oradaki parla
mento üyelerimin hepsinin kendilerine özgü meslek
leri var. Avukatlar avukatlık varsa avukatlık yapı
yor; (Aklıma o geldi de söylüyorum). Çiftçiler çift
çilik yapıyor, öğretmenler öğretmenlik yapıyor, me
murluk varsa memurlar memurluk yapıyor; ama ay
nı zamanda milletvekili de seçilebiliyorlar. Seçildik
leri yerden geliyorlar, senede ya bir defa, ya iki de
fa birkaç gün için toptenııyorîar, hiç bir özel maaş 
da almıyorlar, özel birtakım imkânlar da elde etmi
yorlar ve miHetvekiliğini böyle yapıyorlar. Bu tür 
milletvekilliği sadece burjuva cemıiyeterinde kalmış 
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diyeceğim; benim gördüğüm, dünyada izlediğini ka
darıyla. İyidir, kötüdür, o ayrı şey. Sosyalistler, ken
dilerine göre bir parlamento kurmuşlardır; o sosya
list ekonomi politiğin, sosyalist sosyal politiğin gere-
ğldk, onu bilmem; ama bu tür parlamentolar da var 
ve o zaman hiç kimse bir özel hak; mesela indirim
li seyahat veyahut pasaport harcından istisna füan 
istemiyor. Çünkü, öyle bir gereksinme duymuyor. 

Orada başka bir şey daha var; (Bu, methü sena 
değil, dünyanın bir yanında parlamenterizmin nasıl 
cereyan ettiğine dair birkaç gözlemden ibaret söylü
yorum affınıza mağruren) orada kanunlar bu parla
mentolarda olduğu gibi yapılmıyor. Hepiniz biliyor
sunuz; kanunlar önce bir sosyal ihtiyaçtan doğan ve 
belli sosyal sınıflara veya zümrelere veya katmanla
ra cevap vermeye gereksinim duyulduğu sırada çıkı
yor ortaya. Nasıl çıkıyor?.. Köyden, kasabadan, şe
hirden, kahveden başlıyor diyeüm. Kolhozdan, varsa 
kolhozdan başlıyor; varsa solhozdan başlıyor; yoksa, 
bilmem ne isimli birtakım ekonomik birimlerden baş
lıyor, sosyal birimlerden başlıyor, belki okullardan 
başlıyor; bilmiyorum. Olabilir. O gereksinim, o sos
yal gereksinim belli sınıfa belli kolaylıklar ve imkân
lar sağlayacak yahut onun hayatım düzenleyecek ka
nunu yapmaya yönelik girişim, yılarca halk kitleleri 
arasında açıkça tartışılıyor; uzun uzun tartışılıyor. 
Herkes istediği g^bi o kanun tasarısı, teklifi, ne der
seniz deyiniz, üzerinde konuşabiliyor. Bulunduğu top
luluğun içinde konuşuyor, daha îleriki topluluklarda 
konuşabiliyoi, mektup yazabiliyor, fikirlerini belir
tiyor. Yıllarca bir kanun mevzuu oian konu; yani da
ha doğrusu kanun mevzuu, o toplumların içinde iyi
ce, herkesin eleştiri gözünden, revizyonundan geçi
yor, o fikir yahut konu, ne İse, olgunlaşıyor. Ondan 
sonra geliyor Parlamentonun komisyonlarına, o ko
misyonlarda daha çok olgunlaşıyor, en sonunda en 
olgun hale gekliği an parlamentoyu toplantıya çağı
rıyorlar, parlamenterler geliyor; öğretmen öğretmen
liğini, çiftçi çiftçiliğini bırakıyor, toplanıyorlar; iki 
celse, üç celse, ne kadar sürüyorsa, müzakereyi biti
riyorlar, yine işlerine gidiyorlar. Kanunların yalnız 
yapılması için kurulan parlamentonun tekniği ayrı 
değil, bir de yapılmasının bizzat yürünen yolları da 
ayrı. 

O itibarla, dünyanın bir yanında böyle oluyor 
derken, biraz evvel söylediğin» gibi, «Bu kanunun 
gereği yoktur, icabı yoktur, yeri yoktur» fikrim, ba
yağı orada ruh ve imkân bulmuştur. Bana sorarsa
nız, bu kanun, Komisyonumuzun dediği gibi, doğru

dan doğruya ve saît Anayasanın 12 nci maddesine 
aykırılık taşıdığı için reddi İcap eden bir kanun de
ğil; biraz evvel söylediklerim baki kalmak üzere he
men ilave edeyim, Anayasa Komisyonumuz esasen, 
sadece Anayasanın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
da yer alan hükmün ihlali mahiyetinde gördüğü için 
bu kanun teklifini reddetmiş değil. Ben dikkatle oku
dum, bakınız ne diyor : 

«Seçilmiş olmakla kazanılan göreve bağh bu hak 
ve kolaylıkların ayrıca çıkarılacak böyle bîr kanunla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelfği sona ermiş 
olanlara tanınması Komisyonumuz çoğunluğunca 
Anayasanın felsefesine, özellikle eşitlik ilkesine aykırı 
görülerek reddi gerektiği sonucuna varılmıştır». 

Doğrudur bu gerekçe. Bence şu, «... eşitlik ilkesi
ne aykırı görülerek» sözcüğü konmasa idi, çok daha 
sağlam bir gerekçe olurdu; çünkü şöyle anlamak 
mümkündür bunu; tabii bir söz ustalığıyla. Eşitlik 
neye göre?.. Parlamenterlere göre ise, eşitlik bozuk 
demektir. Şimdi, «Eşitliği sağlayın» derler; eğer ora
dan alırsanız. Parlamenterleri bir sosyal sınıf, bir 
katma, b:'r zümre kabul ederseniz kls etmemeniz la
zım, mümkün değil. O zaman, «Eşitlik bozuldu» 
derseniz, demek ki, «Halkla eski parlamenter ara
sında eşitlik bozuldu» anlamına gelir ki, o, zaten öy
ledir. Bence Komisyonun haklı gerekçesi şudur: 
«Göreve bağlı olarak verilmiş olan bu hak ve ko
laylıklar...» diyor, doğrudur. Aslında imtiyaz da de
ğildir bu; imtiyaz başka şeydir. Sayın Hocam söyle
di ama, işte oraya kadardır o imtiyaz, dokunulmaz
lığı kadardı. Ondan sonra pasaport; pasaport harcım 
eksik vermek imtiyaz değildir, yahutta uçağa yan bi
letle binmek imtiyaz değildir. İmtiyaz başka şeydir. 
Hep bilinir, ama söylemeyelim. Bence göreve bağh 
olan hakların, görev yapılmadığı sürece devamım 
sağlayamaz bu parlamento. Çünkü, biraz evvel an
lattığım gibi, kamunun mallarına ve iktisadi değer
lerine bu Anayasanın espsrisi içinde kanunlarla; o 
da bütçe kanunları gibi büyük kanunlarla ancak 
vazı-ül-yeddir bu Meclis. 

Sayın Köker dedi ki, «Yann, öbür gün buraya 
vergi kanunları gelecek. Bu vergi kanunlarının her
kes karşısında. Kamuoyu karşısmdadır diye bu ka
nonun karşısında olmak bir çeşit kendine güvensiz
liktir» filan demeye çalıştı. Vergi kanunları geldiği 
zaman halkın yahut vergi verecek kimselerin karşıt 
durmaları kadar tabii ne var; ama vergi kanunları 
onların karşıtlığına rağmen çıkarılabilir ve vergiler 
alınabilir. Çünkü, vergi alma yahut herkesin vergi 
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verme ödevi ve yükümü olduğu Anayasa maddesi 
içindedir; hüküm altındadır. Ama parlamenterin es
kisine bazı kolaylıklar sağlamak Anayasanın hiç bir 
yerinde yazılı değildir ki; binaenaleyh, o istediyse, 
istemediyse veya biz istiyorsak, halk istemiyorsa di
ye birtakım mugalatalar yapalım... 

Sonra şunu sorayım size : Kim takip ediyor bu 
kîtnunu? İlk fikrimi takviye için söylüyorum; eski 
parlamenterler takip ediyor. Eski parlamenterler (bi
raz evvel söylediğim gibi) sınıf mınıf değiller. Kar
şıdan ne oluyor? Halk tamamen; «Yanlış yapıyorsu
nuz. Böyle birtakım özel imkânlar sağlamak suretiy
le o insanlara, evet, gereksiz birtakım bağışlarda bu
lunuyorsunuz» diyor. Şimdi, bir taraftan haydi diye
lim eski parlamenterler; ama bir taraftan da halk 
var. «Halk da, büsbütün yani parlamenterine, hele 
eskisine düşmandır. Binaenaleyh, siz ona bakmayın. 
Halk böyle istiyor; ama siz böyle yapın» gibi bir 
mantığı da anlamak mümkün değildir. 

Biraz evvel arz ettim. Başka memleketlerde ka
nunlar yıllar yılı halkın içinde pişirilerek, kotanlarak 
getirilyor. Bizim burada halkın, herhangi bir kanun 
çıkarken, tabii acele çıktığından da kuşkulanarak ya
kutta bizim kendimize yahutta bürtakun sınıfsal ya
pılarımıza uygun yerlere imkânlar sağlayacağımız 
endişesi içinde olduğu için, şiddetli tepki gösteriyor. 
Şiddetli tepki göstermesi halkın düşmanlığına yorul
mağa gerek yok. Bence halk bunu bir gereksinim 
olarak kabul etmiyor. Böyle bir şeyin doğru olmaya
cağı kanısında. E halktan alıyorsunuz yetkiyi. Yet
kiyi aldığımız yerden eğer herhangi bir konuda tepki 
geliyorsa, tepkinin doğru olduğu kanısına vannm 
ben. 

Özetleyerek söylersem; bence bu kanunun icabı 
ve gereği yoktur, mesnedi yoktur, sosyal içeriği yok
tur ve imtiyaz vesaire anlamına gelmez; ama Devle
tin varlıklarına ya da değerlerine şu veya bu kimseye 
bir kanunla ortaklık ya da imkânlar sağlama yoluna 
gitmek, kanımca bizim yetkimiz dışındadır. Bu iti
barla, bu kanunun reddi gerekir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Altı sayın üyeden fazla sayın üye 

konuşmuştur; ama bir yeterlik önergesi var. Sırada 
da iki sayın üye var. Önerge sahipleri müsaade eder
lerse bu sayın üyelere d t söz vereyim, etmezlerse 
önergeyi oylayayım. («Oylayın» sesleri) 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Oylaym. 
BAŞKAN — Komisyon konuşacak mı efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evet efen
dim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkan 

Rapor üzerinde yeterli sayıda arkadaşlarımız ko
nuştuğundan, konu aydınlanmıştır. Yeterlik önerge
mizin oylanmasını saygıla rica ederiz. 

Hakkâri Kastamonu 
Naci Cidal Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde Sa
yın Çelebi, buyurun. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bir Anayasa konusunu, Anayasaya uygunluk, ada
let ve hakkaniyete uygunluk, günün icabına uygun
luk yönünden tartışıyoruz. Bu tartışma üzerinde her
kesin görüşlerini açıklıkla beyan etmesine imkân ve
rilmezse, bu Parlamentonun bundan sonra başka ve 
tali sayılabilecek meselelerde müzakere yapmasının 
fazlaca anlamı kalmayabilir. 

Şimdi, biraz önce burada konuşan bir arkadaşı
mız, Kontenjan senatörlerinin statüleri üzerinde du
rarak, «Onların Cumhurbaşkanı tarafından seçildikle
rini, icabında...» 

BAŞKAN — Sayın Çelebi... 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Geliyo

rum efendim. 
«... İcabında 25 lira ile Çankaya'ya gidip, gelebile

ceklerini» söylediler. Öyle midir, değil midir?.. 
Bu önergeyi kabul etmeyiniz ki, biz gerçek duru

mu anlatmak olanağım bulalım. Bu önergeyi kabul 
etmeyiniz ki, biz Sayın Köker'e, buraya, halkın % 64' 
ünün temiz oyuyla kabul edilmiş, referandumdan geç
miş bir Anayasa ile geldiğimizi ve bu Anayasa yürür
lükte kaldığı sürece Sayın Köker'dcn milleti temsil et
me noktasında hiç geride bulunmadığımızı ve bunu 
kabul etmediğimizi söylemek olanağını bulalım. 

Bu önerge kabul edilmemelidir ki, biz eğer parla
menterlere yollukların, seçim bölgelerinin mevcut ol
duğu veya olmadığı noktasından verilmesi esası ka
bul edilirse, Sayın Yiğit Köker'in payına Ankara il
çelerini gezecek kadar para düşeceğini ve mesela 15 
bin lira düşmeyeceğini söylemek olanağım bulalım. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, biliyorsunuz, bir nevi 
cevap hakkı kazanmak gibi bir durum hâsıl oluyor. 
Buna... 
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ben de
taya girmiyorum Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, evet; de
vam edin, devam edin. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ve me
sela bu önerge kabul edilmemelidir ki, biz eğer yapı
lan geziler esasına göre ödeme yapılacak ise, parla
menterlerden fatura istemenin daha doğru olacağını 
anlatabilelim, Buna imkân vermenizi rica ediyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Parlamentoyu 
küçültmek için nelerin söylenmesi lazım geliyorsa söy
lüyor. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Efendim, 
Parlamentoyu küçültmek aklımızdan geçmez. Bir 
Anayasa meselesini görüşürken ve ilk defa, Sayın Fey-
yat'la ağız birliği edercesine, bir anayasal müessese
ye o ifadelerle beyanda bulunmanın doğru olmadığını 
takdir buyurursunuz. 

Sayın Başkan; 

Kaldı ki, sarı basın kartları ve şeref kartları ko
nusunda Genel Kurula ysnlış izlenimler uyandırabi
lecek bilgiler verilmiş bulunuluyor. Eğer bu önergeyi 
kabul etmezseniz, san basın kartlarının, ancak ve fiilen 
bir sözleşmeye müstenit olarak çalışanlara verildiğini, 
işleriyle ilişkilerinin kesildiği andan itibaren bir ay için
de o kartların geri iadesi gerektiğini anlatmak olana
ğını bulacağız. Ve şeref kartını alabilmek için de 20 
yıl, (20X365) gün tam müddetle çalışmış olmanın ge
rekli olduğunu belirtmek olanağını bulacağız. 

Kaldı ki, öyle bir imtiyaz var diye, başka imtiyaz
lar yaratmanın da doğru olmadığını anlatmak isteriz. 
Sayın Köker bizim gibi imtiyazlara karşı ise onun da 
hemen kaldırılması gerektiğinde kendisiyle birleştiği
mizi belirtmek isteriz. Önergenin kabul edilmemesini 
dilerim. 

Saygılarımla. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Köker, bu
yurun. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Aslında fevkalade ehemmiyetsiz bir kanun üzerin
de çok uzun müzakerelerde bulunduk. Ben maruza»-
tim esnasında, Sayın Çelebi arkadaşımın laf atması 
üzerine, «Nezaketimiz bazı şeyleri söylemeye mani, 
siz de seçimle gelmiş diğer parlamenterler gibi har
cırah alıyorsunuz; ama seçmeninize gitmek için 25 
lira taksi parası kâfi.» diye bir beyanım oklu; doğ

rudur. Ama bu beyan eksik oldu, ben fazla söyle
dim; 2,5 liraya da gitmek mümkün... 

BAŞKAN — Sayın Köker, siz de cevap şeklinde 
konuşmayın rica ediyorum. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — bir dakika efendim, 
müsaade edin Sayın Başkan, ben söyleyeceğim. 

Bu kifayeti kabul edebin de, Saym Çelebi arka
daşımla Ankara'nın 1 159 köyü, 21 ilçesinin Çankaya 
ile Parlamento arasındaki mesafeye oranım beraber 
yapalım. Eğer feragat etmek gerekiyorsa ben harcı
rahtan feragat ediyorum, onları da feragata davet 
ediyorum. 

Yeterini kabul edibin de eski arkadaşlarımızı da
ha fazla rencide etmeyelim. 

Sayguar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istedi. «Komisyonun 
söz hakkı ve Komisyondan sonra son söz senatörün
dür hükmü» İçtüzüğümüzde vardır. 

Bu haklar mahfuz kalmak üzere yeterlik önerge
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Tahtakıhç, buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Saym 
Başkan, Cumhuriyt Senatosunun saym üyeleri; 

Anayasa ve Adalet Komisyonunuzun çoğunluğu, 
üzerinde yıllardan beri tartışma yapılagelen, eski par
lamenterlere, parlamenterlik görevine bağh olmak 
üzere, parlamenterlik görevini yapanlara tanınmış 
bazı hak ve kolaylıkların da tanınmasını öngören 
özel bir kanunu yeniden incelemiştir. Anayasa Ko
misyonunuz konuyu, Anayasanın ilkelerine, felsefe
sine ve amacına göre uzun uzun gözden geçirdikten 
sonra, teklifin Anayasaya uygun olmadığı sonucu
na varmıştır. 

Arkadaşlar; 

Bu noktada aydınlatıcı bilgi söyleyen, Komisyon 
raporuna karşı olumlu ya da olumsuz fikirler beyan 
eden arkadaşların hepsini dinledik ve faydalandık; fa
kat dikkat edilirse bizim gerekçemiz üç ananoktaya 
dayanmaktadır. 

Göreve bağlı hal: Bu noktayı açıklamak üzere 
size, bir saniye için kanunun şöyle geldiğini kabul 
ediyorum, zaten böyle gelmesi lazımdı; «Parlamen
terlere tanınmış olan şu şu haklar ve kolaylıklar par
lamenterlik görevi bittikten sonra da devam eder..» 
şeklinde bir ek madde konurdu kanuna, eski, parla
menterler de bu hükümden istifade ederdi. 
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Eskiden Meclîsin iki kanadında görev yapmış 
arkadaşları saygıyla selamlarım. Aslında bu kanun 
aynı zamanda bugün Parlamentoda vazife görenleri 
de ilgilendiren bir kanun. Onun için biz hakları, 
göreve bağlı olmak noktasında sınırladık; yani seçil
mekle birtakım haklar kazanılacaktır. Seçimle ka
zandığınız göreviniz, yetkileriniz devam ettiği müd
detçe bu haklar sürecektir, göreviniz bittiği andan 
itibaren bu haklar söz konusu olmayacak. Kanunun 
doğrusu bu mevcut parlamenterler için çıkarılan bir 
kanundur. 

Eski parlamenter arkadaşlarımın manen huzur 
içinde olmalarını rica ederim. Sebep? Eski Parlamen
terler hakkındaki kanım değildir. Doğrudan doğru
ya «Parlamenterler için tanınmış haklar, parlamen
terlik sıfatlan sona erdikten sonra da sürer» diyen 
bir kanundur bu. Hepinizin bu noktada düşündüğü 
zaman, göreve bağlı bir hakkın, görev sona erdik
ten sonra da devam etmesi meselesini Anayasaya 
uygun görüp görmediği noktasında düşünmesini rica 
ediyorum. Biz kendimiz, çoğunluğunuz kabul eder, 
etmez konuyu göreve bağlı haklar... Ne yoldan gö
reve bağlı haklar? Temsil vazifesini, denetim vazi
fesini, araştnma ve yasama vazifesini gereği gibi 
yapabilmek için parlamenterlere ödenek dışında bazı 
kolayhkîar ve haklar ve bun?ar, işin tuhafı kanun 
mevzuu da değildir. Bu kanunu çıkarmakla mev
cut parlamenterleri, bu hakları yasallaştırmak gibi de 
bir tezada düşmektedirler. Belli kuruluşların yetkiü 
kurullarınca alınmış olan kararları bir kanun çıkar
mak suretiyle, özel kanun çıkarmak suretiyle o ku
ruluşların iradesinden ahn bir kanunla, özel bir ka
nunla bunu kesenkes bir defa parlamenterlik yapmış 
bir arkadaşa, eğer bir daha seçilmediyse, ömürleri bo
yunca bu hakların devam etmesi... 

Sayın senatörler; 

Eşitsizliği geniş açıdan anlayın. Bu Anayasanın 
insan haklan felsefesi, sosyal devlet ilkesi, 12 n d 
maddesinin 2 nci fıkrası, hele iktisadi haklara geç
tiğimiz zaman her vatandaşa insan haysiyetine yara
şır bir hayat seviyesi sağlamak ilkesi bu Anayasanın 
hem felsefesini, hem de eşitlik ilkesinin ne dereceye 
kadar ince olduğunu gösterir. Örneğin; ne yapıyo
ruz biz vatandaşa insanlık haysiyetine yaraşır bir ha
yat sağlamak hususunda? Derhal Anayasanın bir 
maddesinden istiyoruz. Devlet olanaklan bu kadar 
mümkün, biz size bu kadar hak veriyoruz.. Bura
ya gelince, kendimize gelince; bu haklann ömür bo
yunca sürüp gitmesi gibi bir zihniyeti kabul... 
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Eşitsizlik ince bir mefhumdur ve bu Türk tari
hinin aslında halk felsefesine dahildir. Çünkü, biz
de «Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar» diyen 
bir halk var; fakat Devlet mollalığı çıkarmıştır, za-
deEği çıkarmıştır, eşraflığı çıkarmıştır; böylece Tür
kiye toplumunu eşitsiz bir toplum haline getirmiştir. 

Sayın Kubaîı'ya bir noktada katılıyorum. Tür
kiye'de halledilmeyen mesele eşitsizlik konusudur. Bu, 
sosyal bdr gerçektir Türkiye'de. Binaenaleyh, parla
menter arkadaşlarım, sizlerden ricam. görevinize 
bağlı olarak verilmiş olan bu haklan, göreviniz bit
tikten sonra da sürdürmek isteyen bir kanuna kesen
kes beyaz oy vermeyin. 

«Ya efendim, varsa bu nevi çıkmış kanunlar...» 
Komisyon olarak bizim vazifemiz, gelen kanun üze
rinde durmaktır. Varsa ayıklanmalıdır. Başka mem
leketlerden misal vermeye hiç gerek yok. Eğer Tür
kiye'de toptan bir silkinme olacaksa, temeli iki nok
taya dayanır sayın senatörler: İş Parlamentodan baş
layacaktır, bu Anayasanın bütün prensip ve ilkeleri, 
felsefesi Türk hayatında yürürlükte olacaktır. Pren
sipler noktasındaki bazı meseleler dışında, 21 nci 
yüzyılı kapsayan bir Anayasadır, ilkeler bakımından, 
eşitlik ilkesi bakımından, özgürlük ilkesi bakımın
dan. Geliniz bu Anayasaya aykın bir kanunu, bu
günden sonra çıkarmamak noktasında dahi birleş-
sek, büyük bir şey kazanırız. 

Sayın arkadaşlar; 

Onun için, göreve bağlı hak, seçimle kazandan 
hak... Münakaşa mı edelim?,. Eski parlamenter 
arkadaşlarımı incitmek istemiyorum. Ben 16 sene 
seçilmemiş olarak 33 senedir parlamentodayım. Se
çilmediğim zaman, millet benden iradesini almış; 
ne şekilde aldıysa almış. Artık ben milletvekillerine 
kırmızı pasaport veriyorsun bana da ver, milletveki
line var... 

Şu tedavi konusunda arkadaşların yumuşak hare
ket etmesine gelince: Özel bir tedavi sistemi varsa 
parlamentoda, onun da kalkması bu Anayasaya 
uygundur arkadaşlar. 

Onun için, konuyu sadeleştirip de, «Ne veriyo
ruz?.. Canım, efendim, ne var?.. Bunca sene bura
da...» Hizmetlerini hürmetle anıyorum; fakat ilkeyi 
bırakmayalım. Her halt bu Anayasa çerçevesinde 
bir görevin neticesidir, bir göreve bağhdır. Göreve 
bağlı olmayan hiç bir hak mevzubahis olmaz. Ka
nunu ters başîatmışızdır, «Eski parlamenterler..,» 
Halbuki, bu kanunun olumlu adı, «Milletvekilliği bit
se dahî, mevcut senatörler için şu ayrıcalıklı haklar 
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devam eder» diye kanun çdtarmaktır. Asıl özü bu
dur. 

Onun için, geç vakte sizi bırakmak istemiyorum. 
Ayrıca, başınızı ağrıtmak da, uzun söz söylemek de 
istemiyorum. Aynen, gerekçemizi bir defa daha 
okuyarak, sizlere, oylarınızı ona göre kullanmayı 
öneriyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine doğrudan doğruya görevîerinin niteliği ile 
ilgili; temsil, yasama ve denetim görev ve sorumlu
luklarım gereğince yerine getirebilmeleri için bazı 
hak ve olanaklar sağlanmıştır. 

Seçilmiş olmakla kazanılan göreve bağlı bu hak 
ve kolaylıkların, seçim bittikten sonra tekrar sür
mesini istemek, ayrıcalığın ta kendisidir, eşitsizliğin 
ta kendisidir, üzerimize emanet olan Devlet imkân
larını kendi kesemize doğru yontmanın ta kendisidir 
arkadaşlar. 

Hepinizi Komisyon adına saygıyla selamlarım. 
(CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKA N— Son söz Sayın Kocaman'ındır. 
Buyurum Sayın Kocaman. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ben Yasa önerisinin reddi istikâmetinde şahısları 

veya grup adına mütalaa serdeden değerli üye arka
daşlarımla Komisyon Sözcüsü üstadımızın görüşlerine 
aynen katılmakla birlikte, bir küçük noktada eklenti 
yapmak zorunluluğunu duydum, fayda mütalaa ettim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yasa önerisinin birinci maddesinin iîk fıkrasının 

son cümlesinde, filan, filan haklar dışında kalan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine kanunlar, ka
rarnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün haklar
dan yararlanırlar biçimindeki hükme karşı çıkıyoruz, 
karşı çakanlar olarak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine kanunla
rın tanıdığı haklar, gerekçede zikrediîdiğj gibi, memur 
ise terfii ile ilişkin olan hak ve bir de Pasaport Ka
nunundan doğan diplomatik pasaport aîma hakkıdır. 
Onun dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye
lerine tanınan hakların tümü kanunla tanınan değil, 
kararnameler, yönetmelikler ve hatta İktisadi Devlet 
Teşekkülleri yönetim kurulu kararlarıyla tanınan ve 
sağlanan haklardır. 

Değerli arkadaşlar; 
Anayasam 64 ncü maddesine göre, Büyük Millet 

Meclisinin yetki ve görevleri arasında kanun koyma, 
değiştirmek ve kaldırmak hak ve yetkisi vardır. Şim

di bu yetkiyi kulanırken Anayasanın temel esprisini 
gözönünde tutmaya mecburuz. Örneğin; telefon ko
nuşmalarında % 50 indirim hakkı ya da uçak seya
hatlerinin bilet parasında % 5ft indirim hakkı parla
menterlere, Büyük Millet Meclisi üyelerine kanunla 
tanınan hak değildir. Hepimiz biliriz ki, ilgili İktisa
di Devlet Teşekküllerinin yönetim kurulu kararlarıyla 
tamnıp sağlanan haklardır. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin yönetim kurulu kararıyla ya da kararnameyle 
ya da yönetmelikle belirli bir kesime tanınan hak ve 
yetkilerin kapsamını, sınırını yasayla genişletmeye her-
şeyden evvel hakkımız yoktur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yasalaştır
maya da hakkımız yoktur. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Yasa ile dü
zenlenecek bir konu değildir değerli arkadaşlarım. 
Konuya direkt değil, endirekt ilgisi olan bir örneği 
önünüze sermek isterim: 

Yüce Anayasa Mahkemesi Bütçesi yasalarında nor
mal yasalarla düzenlenmesi gereken konuların prosedü
rü değişik ve geçici belirli süreli hüküm taşıyan, bir ni
telik taşıyan Bütçe yasalarıyla düzenlenmesini Anaya
saya aykın, ters görüyor ve normal yasalarla düzenle
necek konuların düzenlenmesi sadedinde Bütçe Yasası
na konulan hükümlerin, dava açılması halinde iptali
ne karar veriyor. Bundan esinlenerek söyleyeyim, nor
mal yasayla düzenlenecek bir konuyu Bütçe Yasasıyla, 
bir başka değişik prosedürlü yasayla düzenledik di
ye bunu Anayasaya ters gören Anayasa Mahkemesi, 
yasa dışı, eski deyimiyle söyleyeyim tanzimi tasarruf
larla düzenlenen konuların kapsamının genişliğinin 
özel bir yasa ile genişletilmesini Anayasa uygun bu
lacağını hiç sanmıyorum. 

Bu nedenle, teklifi ben Anayasanın 64 ncü mad
desine de aykın görüyorum; diğer aykırılıklarla ilgili 
görüşlerin tümüne katılmakla birlikte. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sırası gelmişken, Anayasanın 78 nci maddesinin 

son fıkrasında bir hüküm vardır, bunu hatırlatayım; 
yasa yapmaya hevesli, teklif hazırlamaya hevesli ar
kadaşlarıma hatırlatayım, o arada özeleştiri niteliğinde 
kendime de hatırlatayım: 78 nci maddenin son fık
rası; «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağ-
daşamayan diğer görev ve işler kanunla gösterilir.» 
açık hükmünü koymuş. 1961 yılında bu hüküm yürür
lüğe girmiş. 

Yine aynı Anayasanın geçici 7 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının son cümlesinde; «... Bu Anayasa ile 
konulması emredilen diğer kanunlar da en geç iki 
yıl içinde çıkarılır.» diye bir de görev vermiş. 



C. Senatosu B : 46 11 . 4 : 1978 O : 1 

1961 yılından 1978 yılına kadar 17 yıl geçmiş; 8,5 
kere bu iki yıllık, Anayasanın geçici 7 nci maddesinin 
bize emrederek öngördüğü iki yıllık süre tam 8,5 
kez dolmuş, geçmiş, hâlâ bu yasayı çıkaramamışız. 
İzin verirseniz, özeleştiri niteliğinde olmacasına bu 
hükmü hatırlatayım. 

Belki derim ben; parlamenterlerin görevleri sıra
sında yapamayacakları işler ve görevlerle ilgili olarak 
Anayasanın 78 nci maddesinin emrettiği bu yasa çıka
rılsa, bu yasanın kapsamı geniş tutulsa, parlamenterle
re görevleri sırasında ne gibi hak ve yetkilerin tanına
cağı şu veya bu yönetim kurulu kararına yönetim ku
rulunun çoğunluğunun keyfi kararma değil de bir 
yasal düzenlemeye de bağlansa, o zaman böyle bir 
geniş kapsamlı yasanın içinde, bunlardan hangileri bir 
nevi onları onore etmek veya onların görev sırasın
da, çalışmalarında, gayretlerinde teşvik unsuru ve 
fonksiyonu ifa etmek amacıyla hangilerinin yasama 
görevi dolduktan, bittikten sonra eski parlamenterlere 
uygulanacağı konusunun tartışılacağı zaman o za
man olabilirdi. 

Nelerle uğraşıp uğraşmayacağımıza ilişkin Anaya
sanın emredici hükmüne uygun yasayı çıkarmayalım; 
parlamenterlik bittikten sonra nelere, hangi hak ve 
yetkilere sahip olacak bu üyeler, bunu tartışalım... 
Bu, hiç de sevimli olmayan üzücü bir durumdur de
ğerli arkadaşlarım. 

Bu arada son bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Bir saygıdeğer arkadaşım; Sayın Yiğit Köker, «Kulis
te ve koridorlarda başka biçimde konuşup, gelip Ge
nel Kurulda ve kürsüde başka biçimde konuşmayalım. 
Bu, samimiyetsizliktir.» buyurdular. Bu, samimiyetsiz
liktir, değildir; takdiri kendilerine aittir, ama demek 

ki, Büyük Millet Meclisi üyeleri, haldeki veyahut da 
istikbaldeki menfaatlerine, çıkarlarına uygun olan bir 
düzenleme söz konusu olduğu an, kamuoyunun baskı
sını hiseddiyorlar ve çıkarlarının hilafına Genel Ku
rulda tutum ve tavır ortaya koyuyorlarsa, bu tablo 
karşısında o arkadaşlarımızı samimiyetsizlikle itham 
etmektense, Türk kamuoyunun bu kadar güçlü bir bi
çimde oluşmuş olmasını, etkinliğini gösterir duruma 
gelmiş olmasını takdirle, şükranla karşılamak lazım. 
Menfaati vardır, kuliste, koridorda menfaati lehine 
konuşuyor, ama Genel Kurulda oy vermeye sıra gelin
ce, kamuoyu baskısını omuzlarının, vicdanının üstün
de hissediyor ve kamuoyunun gösterdiği eğilimlere 
uygun oy veriyorsa, bunu samimiyetsizlikle değil, de
mokrasinin en önemli unsuru olan kamuoyu baskısı
nın vücut bulması sonucuyla izah etmek daha uygun 
olur kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir cümle ile sözümü bitireyim. Bir yandan eşitli
ğe aykırı olduğu için, diğer yandan parlamenterlikle 
ilgili yapılamayacak işler yasasını yapma görevimizi 
ihmal etmiş olmanın üzücü durumu içinde bulunduğu
muz için, yapamayacağımız işleri henüz düzenleme
dik, yarınımızı düşünüyoruz, yarın ne gibi haklarımız 
olsun gibi bir endişe içine girmiş görünüyoruz kamu
oyu indinde. 

Öte yandan da yasa ile düzenlenecek bir konu ol
madığı için, bu Yasanın aleyhinde olduğumu sizlere 
belirtmek amacıyla söz almıştım. Sözlerime burada 
son veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun ile ilgili Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Şimdi oylamaya geçeceğiz; fakat 
Başkanlık Divanında salonda ekseriyetin olup olma
dığı şüphesi hâsıl olmuştur. 

Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 

Başkan, bu yoklamanın tutanağını gelecek sefere is
tiyorum. 

BAŞKAN — Onu resmi müracaatla istersiniz, za-
tıâlinizc takdim edilir efendim. 

Yapdan yoklama sonunda çoğunluk olmadığından, 
13 . 4 . 1978 Perşembe günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,35 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm, Bismil ilçesinin Birik köyünde Gü-
herkarı, Ardareş, Rasladalı, Köy Arkası ve Keçiviran 
mevkilerindeki Hazine arazisine dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazdı ce
vabı. (71734) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı 
ile arz ederim. 

Mardin Senatörü 
M. Ali Arıkan 

SORU : 
î . Bismil ilçesinin Birik köyünde Güherkan, Ar

dareş, Rastadah, köy arkası ve Keçiviran mevkilerin-
da 10 binlerce dönüm Hazine arazisi geçen yıla kadar 
köylülere kiraya verilmekte idi. İki yıldan beri adı ge
çen köy sakinlerinden bulunmayan Hüsnü adında bir 
ağaya terk edilmiş olan bu Hazine arazisinin bedelsiz 
olarak bu ağaya verildiği doğru mudur? 

Doğru ise sebebi nedir? 
2. Doğru değilse bu arazinin adı geçen Hüsnü 

ağa tarafından ekilip biçilmesine ve fuzulen işgal edil
mesine neden müsaade edilmektedir? 

3. Bu toprakların Birik köylülerine kiraya veril
mesi kanunun amir hükmü gereği iken, bu yola gidil
memesinin sebebi nedir? Anılan toprakların köylülere 
kiraya verilmesi konusunda ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 10 . 4 . 1978 
Sayı : 3104-70/78 

Şb. : 4/3 Md. 
Konu : Birrik köyündeki araziler hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30.9.1977 günlü 122525665-7/734 sayılı ya
zınız : 

Ek : 24.10.1977 günlü 3104-70/29133 sayıh yazı
mıza : 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Ankan'm Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Birrik 
köyünün Güherkan, Adereş, Rastadah, Köyarkası, 
Keçiviran mevkilerinde bulunan Hazine arazilerinin 
muhtaç çiftçilere kiraya verilmekte iken, son iki yıl
dan beri köy sakinlerinden olmayan Hüsnü isimli bir 

şahsın bedelsiz tasarrufuna terk edildiğine ilişkin soru 
önergesinde belirtilen hususlar Valilikten alınan bilgi
lere dayanılarak aşağıda açıklanmıştır: 

1. 1961 yılında 56 No. lu Toprak Tevzii Komis
yonunca 4753 sayılı Yasaya dayanılarak Keçiviran, 
Ardereş, Köyarkası, Çay, Güherkan ve Rastadah mev
kilerinde 1 - 1 5 parsel numaralarında kayıtlı 15 parça 
toplam 4 150 dönüm taşınmaz, Hazine adına senet
sizden tespit ve tescil edilmiştir. 

2. Bu tescilden sonra tapunun 7.5.1948 tarih 
2 - 39, 1.11.1949 tarih 1 - 2 ve 7.6.1948 tarih 50 - 51 
numaralanndaki kayda dayanılarak Sabri Helvacıo-
ğulları varisleri Refik Helvacıoğlu, Şevket Özgiren, 
Şöhret Aydın, Zeki Helvacıoğlu mirasçıları Müslüme 
Helvacıoğlu, Şükrü ve Nur Helvacıoğlu, Ferit ve Hay-
ri Helvacıoğlu tarafından Bismil Asliye Hukuk Mah
kemesinde tapu iptal davası açılmıştır. Dava görev 
yönünden Diyarbakır Toprak Mahkemesine devredil
miş, Toprak Mahkemesince husumetin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına yöneltilmesi gerekçesi ile 
dava reddedilmiş ve Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığına karşı dava açılmıştır. Bu arada Toprak 
Mahkemesi görevi verilen Bismil Asliye Hukuk Mah
kemesince davanın görev yönünden reddine karar ve
rilmesi üzerine adı geçenler tarafından Bismil Asliye 
Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. 

3. Sabri Helvacıoğlu varisleri vekili Avukat öz
gür Burutçu'nan isteği üzerine Bismil Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 14 . 4 . 1972 gün ve 1972/20 sayılı ila
mıyla «5 000 liralık nakdi teminat karşılığında Hazi
ne adına tescilli gayrimenkullerin dava sonuna kadar 
herhangi bir şahsa kiraya verilmemesi ve tedbir iste
yenler tarafından herhangi bir şekilde tasarruf edil
memesi kaydıyla ihtiyati tedbir vazma» karar verildi
ğinden yediemine teslim edilmiştir. Ancak, davanın 
başvurmaya bırakılması üzerine 12.4.1973 tarihinde 
İhtiyati tedbir kaldırılmış ve söz konusu taşınmazlar 
29.4.1974 - 29.4.1976 gününe kadar toprağa muhtaç 
çiftçi olan Hüsnü Yıldız ve 23 arkadaşına Hazinece 
kiraya verilmiştir. 

4. Bismil Asüye Hukuk Mahkemesinin 4.11.1976 
gün ve 1976/127 sayılı ilamı ile; 56 sayılı Toprak Da
ğıtım Komisyonunca 10.11.1961 gününde senetsizden 
Hazine adına tespit edilip 1-15 sayılar altında Hazine 
adına tapuya tescil edilmiş bulunan taşınmazların mü-
dahil - davacılar, Ömer oğîu Hüseyin Çelik, Ahmet 

— 258 — 



C. Senatosu B : 46 11 . 4 ; 1978 O : 1 

oğlu AbduIIatif Kahraman ye Tapuda adı geçen Şeh-
muz oğlu Hüsnü Şimşek'in 12.8.1975 tarih ve cilt, 59, 
sıra 1 ila 31 sayılı tapuları içerisinde kaldığı anlaşıl
dığından Hazine adına kayıtlı Bismil Koç-Birrik kö
yünde tapunun 1 - 1 5 sayılı parsellerin Hazine tapula
rının iptaline ve Bismil Asliye Hukuk Mahkemesinden 
verilen 14.2.1972 gün, 1972/20 sayılı ihtiyati tedbir 
kararının, kararda yazılı olduğu üzere aynen deva
mına yani dava sonuna kadar herhangi bir şahsa kira
ya verilmemesi ve tedbir isteyenler tarafından herhan
gi bir biçimde tasarruf edilmemesine hükmedildiği 
halde Diyarbakır Valiliğince karar yanlış yorumlana
rak söz konusu taşınmazlar önergede adı geçen Hüs
nü Şimşek ile AbduIIatif Kahraman ve Hüseyin Çelik' 
in tasarrufuna bırakıldığı anlaşılmıştır. 

5. Daha sonra Hazinenin temyiz istemi üzerine 
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesinin 13.5.1977 tarih ve 
esas; 5343, karar : 5631 sayılı ilamıyla hükmün; 

a) Davaya dayanak olan kayıtların tesislerinden 
itibaren tüm geldilerinin getirilmesi, 

b) Daha yaşlı bilirkişi seçmek olanağı varken 
1944 doğumlu tek bilirkişinin yeterli ve doyurucu ol
mayan incelemesine dayanılarak hüküm verilmesi, 

c) Hazine adına yapılan tespitin dayanağı olan 
tutanakların celbi ve Komisyondan davacı tapuları yö
nünden ne işlem yapıldığının sorulması, 

d) Kabule göre davacıların payları oranında ip
tale karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, 

Nedenlerinden ötürü bozulmasına karar verilmiş
tir. 

6. Bakanlığımız Diyarbakır Valiliğine gönderdiği 
3.4.1978 gün ve 3104-70/9543 sayılı yazı ile halen söz 
konusu taşınmazlar Hazine adına kayıtlı bulunduğuna 
ve Hazine aleyhine açılan tapu iptal davası da sonuç
lanmadığına göre : 

a) İhtiyati tedbir kararı uyarınca müdahil - da
vacıların müdahalesinin meni, işgallerinde kaldığı sü
re için ecrimisil aranılması, 

b) Dava sonucuna kadar yeniden kiralanmayarak 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 nci 
maddesi gereğince yed'i adil aracılığıyla yönetimi için 
ilgili mahkemeye başvurulması istenilmiştir. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakam 

| 2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mucip 
I Ataklı'tun, Ümraniye'de Northern Fabrikasındaki 
I yolsuzluklarla ilgili bir dosyaya dair soru önergesi ve 
I Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. 

(7/876) 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Ulaştırma Bakan-
I lığı tarafından cevaplandırılması için gereğinin yapıl-
I masını arz ederim. 
I C. Senatosu Tabii Üyesi 

Mucip Ataklı 

I Sayın Bakan, 
I 1. Bakanlığınıza bağSı Ümraniyedeki Northern 
I Fabrikasındaki yolsuzluklarla ilgili bir dosyayı Şubat 
I 1978 ayı içerisinde elden zatiâtinize takdim etmiş idim. 

Bugüne kadar sonuç hakkında herhangi bir karşı-
I lık alamadım. 
I Muhbir - müşteki Bülent Sözeri'nin 14 . 5 . 1976 
i günlü Bakanlığınıza muhatap dilekçesinde ve 1 Ka-
I sim 1977 günlü Sayın Başbakana gönderdiği dilekçe

sine, 6 Ocak 1978 tarih ve HGM 13206-214-412 sayı-
4 h Bakanlığınızın Müsteşarı Sayın Ahmet Sarp im-
I zaîı cevabında şikâyetçi Bülent Sözeri'nin iddiaîan-
I nın doğruluğu müfettiş raporlarına dayanılarak, ken-
I dişine bildirihnişlir. 

I Ayrıca Büfeni Sözeri'nin Üsküdar Asliye Ceza 
I Hâkimliğine vaki şikâyetti, sonucunda Üsküdar Sav-
I cı Yardımcısı N. İrfan Tunca (13996)'nın hazırlık 

No. : 1977/5427 esas No. : 1978/770 ve 1978/245 sa-
I yılı iddianamesiyle, adı geçen fabrika personelinden, 
I Tunç Olcayto, Erol Yantus, Münip Birel, Oktay Kıp-
I çap ve Mete Güîsür'ün mesnet suçtan duruşmaları 
I yapılarak eylemlerine uyan TCK.'nun 510 ve 522 nci 
I maddeleri gereğince ayrı ayrı tecziyelerine 2Cı.3.1978 
I tarihinde iddia edilmiştir. 
I 2. Mevcut delillere ve savcının da iddiasına göre 
I yolsuzluğun yapıldığı kanıtlanmış bulunmaktadır. 
I 3. Devletin soyulmasına vicdsnı ve ahlâki de-
I ğer yargılarına dayanarak mani olmaya çalışan işçi 
I Büîent Sözen ise kanımca namuslu yurdunu ve uflu-
I sunu seven bir vatandaşın yapması gereken bir görevi 
I yapmak suretiyle bakanlığınızda hizmet eltmeye ça-
I hşmıştır. 

i Bıı hizmeti karşdığında ise işine son verilmiştir. 
I 4. Haksızlıklara ve yolsuzluklara asla o'anak 
I sağlamayacağınıza inandığım Sayın Ulaştırma Baka-
I nımızın, bu durum karşısında, işçi Bülent Sözeri'nin 
I mağduriyetini önlemede ve yolsuklukîan açığa çıkan 
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kişiier hakkında ne gibi işlem yapıldığı veya yapıla
cağı hakkında vazıh olarak, beni aydınlatmanızı arz 
ve rica ediyorum. 

30 . 3 . 1978 

C. Senatosu Tabii Üyesi 
Mucip Ataklı 

TC 
lHaşturma Bakanlığı 10 . 4 . 1978 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 34-71/976/280ı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 4 . 1978 gün ve 6346-14749/7/876 sayılı 

yazıları : 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Mucip 

Ataklı tarafından verilen ve Ümraniye'de «Northern» 
Fabrikasında vaki yolsuzluklara ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevaibı Bakanlık yazısı ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygıyla arz ederim. 
Güneş Örtgüt 

Ulaştırma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ÎSgi : 3 . 4 . 1978 gün ve 6346-14749/7/876 sayılı 

yazılarına ekli Tabii Senatör Sayın Mucip Atakh'mn 
yazılı soruları hakkında. 

1. Ümraniye'de bulunan NETAŞ Fabrikası, ec
nebi sermayeyi teşvik Kanunundan yararlanmak su
retiyle kuruSmuş olup, % 51 hissesi NORTHERN 
ELEKTRtC Firmasına ve % 49 hissesi de PTT Ge
nel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. 

Sermaye kompozisyonu itibarıyla bu şirket, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre (m: 363) ancak, 
şirket murakıplannca denetlenmekte, Yönetim Ku
rulunun veya «NETAŞ» Genel Kurulunun izni ile or
taklarına inceleme müsaadesi tanınmaktadır. 

Yukarıda açıklanan yasa sebebiyle, yakınıcı Bü
lent Sözeri'nin şikâyet konusu PTT Genel Müdür-
tüğane ve oradan da «NETAŞ» icra Komitesine in
tikal ettirilerek gerekli izin istenmiştir. 

İcra Komitesinin 2 . 7 . 1976 tarihinde aldığı bir 
kararla, sadece hurda malzemelerin tetkike alınma
sı hususunda PTT Genel Müdürlüğüne yetki veril

miştir. Veriîen izin üzerine, PTT müfettişleri oîayı 
inceleyerek düzenledikleri raporu Genel Müdürlüğe 
sunmuşlardır. 

Mezkûr rapor, 440 sayılı Yasanın (9) ve bu Ya
saya iSişkln Tüzüğün (95) nci maddeleri hükmü uya* 
nnca, Bakanlık müfettişlerince dosya üzerinden in
celenmiş ve Bakanlıkça da onaylanarak PTT Gendi 
Müdürlüğüne havale edilmiştir. 

Durum yakınıcı Bülent Sözeri'ye TC Anayasası
nın 62 nci maddesinde öngörülen ölçüler içinde ya
zın olarak bildirilmiştir. Bülent Sözeri, Bakanlıkça 
kendisine veriBen ve yasalara uygun ölçüde hazırla
nan cevaptan tatmin olmamış, muhtelif tarihlerde 
Ulaştırma Bakanağına, Başbakanlığa, Cumhurbaşkan
lığına müracaat ederek detaylı hlffigt istemiştir. Bu is
tek yasalara aykırı olduğundan ve 3 ncü kişilere de 
rencide eder mahiyette bulunduğundan (TC Anaya
sasının 62 nci maddesi, yakınıcıya ancak kendisi ile 
ilgili hususlarda cevap verilmesi hakkını tanımakta
dır.) Geniş açıklamalı cevap verilmemiştir. 

Diğer taraftan, müştekinin şikâyetlerinin bir bö
lümünde yatsa uyarınca «NETAŞ» murakıplarmca in
celenerek bir sonuca bağlanmıştır. 

Bülent Sözeri'nin Üsküdar C. Savcılığına müra
caatı üzerine, Bakanlıktaki bütün mevcut dosyalar 
bu makama gönderilmiştir. 

2. Yakınman 27 . 2 . 1978 tarihH bir dilekçe ile 
Bakanlığa başvurup, eski iddialarını tekrar ederek, 
15 . 2 . 1978 günü işine son verildiğinden bahisle, gö
revine iadesini talep etmiştir. Bu dilekçe Bakanlığın 
7 . 3 . 1978 gün ve 185 sayılı yazısı ile, işe almayı yet
kili mercilere ufaştınhnak üzere PTT Genel Müdür
lüğüne gönderihniştir. 

Sonuç olarak : 

1. Müşteki Bülent Sözeri'nin bahse konu şikâ
yetleri mevcut yasalar uyarınca PTT Genel Müdürlü
ğü müfettişleri ile NETAŞ murakıpları tarafından 
doğrudan tetkike alınmak suretiyle işleme konulmuş 
ve yasa gereği yerine getirilmiştir. 

2. NETAŞ'ın % 51 hissesi ecnebi sermayeye ait 
olması sebebiyle Bakanlık müfettişleri şikâyetleri doğ
ruca inceîeyememişîer, ancak, 440: sayılı Yasanın 9 ncu 
ve bu yasaya ilişkin Tüzüğün 95 nci maddeleri hük
mü uyarınca dosya üzerinde inceleme yapmak sure
tiyle yasal görevlerini yerine getirmiştir. 
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3. Olay adli mercilere intikal etmiş olup, yargı
lama devam eitmekttedir. 

4. Müştekinin başlıca yakınma konusu yaptığı, 
tahkikat sonucunun her yönüyle kendisine bildiri]-
meşine, TC Anayasasının 62 nci maddesi kesan ola
rak mani bulunmaktadır. Aksine turam, şirket işleri
ni 3 ncü şahıslara açıktama ve kişileri teşhir etme du
rumunu yaratacaktır. 

5. Kendisinin işe alınması, ecnebi sermayeyi teş
vik yasasından faydalanmak suretiyle kurulan ve ta-
mamiyle özel teşebbüs mahiyetinde bulunan «NE-
TAŞ»'a ait olduğundan, yazdı isteği ilgililere intikal 
ettirilmiştir. 

Güneş Öngüt 
Ulaştırma Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLıK DIVANıNıN GENEL 
KURULA SUNUŞLARı 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

H 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üy© Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/77) (Günde
me giriş tarihi : 29 . 3 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya 
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 .10 .1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Akıp 
Aksaç'ın, Kırşehir İlinde, 1977 yılında buğday mah
sulüne arız olan «Kınacık» hastalığına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/83) (Gündeme giriş tarihi : 25.10.1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın

dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıktı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1977) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 
(Gündeme giriş tarihi: 20.12.1977) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mukbil 
Abay'ın, Konya ilinin Güney bölgesindeki üzüm üre
ticilerinin durumuna dair Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/89) (Gündeme giriş tarihi : 3.1.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'mn, 11 Aralık 1977 tarihinden 5 Ocak 
1978 tarihine kadar geçen süre içinde Maliye Bakan
lığı tarafından hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) (Gündeme giriş tarihi: 24 . 1 . 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ticaret Bakanlığı binası giriş 
kısmındaki «Ergenekon efsanesini tasvir ve temsil 
eden tabloya» dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/92) (Gündeme giriş tarihi: 24 . 1 . 1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi: 28 . 2 .1978) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, ilaç sanayimize dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/94) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

m 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI 
KARARLAŞTıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

K.öker"in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi, (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması iş
eyen- önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay içinde 
temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması iste 
yen önergesi. (10/53) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcah'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

6. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö 
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı 
688) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1977) 

7. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1977) 

H. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta 
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanmda mey 
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi imalât izni ve fiyat tes

piti işlemlerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/68) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, TC Ziraat Bankasının açtığı krediler 
ve bunlara bağlı harcamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/69) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması, isteyen önergesi. (10j/73) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, çay üretimi üe ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/74) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'm, sağlıkta can güvenliği konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/75) 

3 7. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 3 1 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . Î975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

18. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 2 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
3 1 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 1 0 . 5 . 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S, Sayısı : 1575'e 5 ndi ek) (Dağıtım tarih': 22.2,1978) 



19. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Gene! 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayıh Ahmet Banndmr'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı v* 140 sa
yıh Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge* 
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayıh raporu 
üe Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayıh Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

20. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asütürk'ün (eski 
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayıh Mustafa Aranok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı v» 
140 sayıh Kanunuû 12 nci maddesi gereğince Kara
im Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayıh 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

21. — Antalya Milletvekili (eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayıh Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayıh Melek İpkin'e ait Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayıh 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayıh Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

22. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayıh Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince. Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine daü* Dilekçe. Kar
ma Komisyonunun 21 , 2 . 1977 tarih ve 161 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağttım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

23. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (es
ki Milli Savunma Bakanı) DUekçe Karma Komisyo~ 
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 saydı Ati Savaş'a 

1 -
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 saydı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının S . 2 . 1978 tarih ve 162 
saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

24. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir esk5 Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Mületveküi Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
ydı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 saydı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 saydı raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

25. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Ddekçe Karma Komisyonu 
Oenel Kurutunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayıh Fücriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
v* 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2. . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu üe Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih 
ve 154 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23.2.1978) 

26i — İstanbul eski Milletvekili (eski Milli Savunma 
Bakanı) llhami Sancar'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayıh Yaşar Kaleh'ye ait 
kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 saydı raporu üe 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
ydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

27. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (eski Maliye 
Bakam dışardan) Ddekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait ka
rarm,- tatbik edÜemeyeceğine dair yazışı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararm Genel 
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Kunılda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 .1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 23 . 2 . 1978) 

29. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı thsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

30. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Diiekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 noü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

31. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362*ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi ; 14 . 3 , 1978) 

32. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba-
I kam - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
j Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 

kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 

i 14 . 3 . 1978) 

33. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

| Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait 

i kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa-
' yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
i Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis-
I yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
[ ve 33, 2i . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko-
; misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
; rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
; Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

| 34. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakanı 
i Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-
j nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet-
j velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
| edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
i 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö-
I rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-
I yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
| ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
I Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa-
j yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
j (S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
j 14 . 3 . 1978) 

] 35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 

| Genel Kurulunun 28 . 5 , 1969 tarih ve 64 sayılı 

î Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
I ait kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 

j 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 saydı raporları 

i ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 



51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

36. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbile edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
inceleme Komisyonu raporlarının Genel Kurulda 
ne şekilde işleme tabi tutulacağına dair önergesi ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (C. Sena
tosu : 5J6) (S. Sayısı : 761) (Dağıtım tarihi : 
27. 2 >1978) 

38. — TBMM eski üyeleri hakkında Kanunun Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 1/32; C. Senatosu : 1/554) (S. Sayısı: 768) 
(Dağıtım tarihi: 13.3.1978) (7.6,1974 tarihinde 
Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üze
re geri gönderilmiştir.) (Q Senatosundaki bitiş tarihi: 
9,5.1978) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - tKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Topianh : 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 768 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanunun Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/32; C. Senatosu : 1/554) 

(Not : a - M. Meclisi S. Sayısı : 5 
b - 7 . 6 . 1 9 7 4 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir.) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 9 . 2 . 1978 
Sayı : 311 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 2 . 1978 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, TBMM 
Eski Üyeleri Hakkında Kamun, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu Kanun 12 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça Anayasa Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8 . 2 . 1978 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 5) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 7 . 6 . 1974 

Ankara 
4-624 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 1 Haziran 1974 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 311 - 3533 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun incelen

miş ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasuun 93 ncü maddesi gereğince, ilişikte sunulan gerekçe ile, bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

30 MAYIS 1974 TARİHLİ 1824 SAYILI KANUNUN GERİ GÖNDERİLME GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kabulü ile hukuki varlığı sona ermiş bulunan Temsilciler Meclisi Üye
leri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerinin, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Ku
rul, Komisyon ve parti grupları toplantılarına girme haklan dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet MecMsi 
Üyelerine, kanunlar, kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yararlanmaları, kanunda ön-
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görülmesi itibarıyla, öncelikle, yararlanacakları bu hakların neden ibaret olduğu araştırılmış ve neticede : 
a) Devlet Demiryollarında parasız, Denizcilik Bankasına ait vapurlardan iç hatlarda keza parasız, dış hat

larda % 25 - 35, Türk Hava Yollarında % 50 indirimli seyahat; 
b) Telefonlarda tercih ve % 60 indirimli tarife uygulanması; 
c) Dış ülkelere gezilerde diplomatik pasaport verilmesi; 
d) Öğrenim derecesi ne olursa olsun iki yılda bir derece ilerlemesi ve 1 nci derecenin son kademesine 

kadar yükselme; 
e) Şahsı ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için yurt içi ve yurt dışında tedavi ve buna ilişkin çe

şitli sıhhi malzeme yardımı; 
İmkânı sağlandığı tespit edilmiştir. 
Bu durum sade vatandaşlar ve devlet memurları ile velev bir dönem olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Üyeliği yapmış olan vatandaşlar arasında, ikinciler lehine bir ayrıcalık yaratacağı gibi, Hazine ve İktisadi Dev
let Teşekkül ve müesseselerine de büyük külfetler tahmil edeceğinden, Kanunun bir kere daha Yüksek Mec
lislerde görüşülüp incelenmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN 

METİN 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun 

MADDE 1 . — 13 . 12 . 1960 tarih ve 157 sayılı 
Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi üyeleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, doku
nulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul, 
komisyon ve parti grupları toplantılarına girme hak
ları dışında kalan ve TBMM üyelerine kanunlar, 
kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün hak
lardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci madde
sinde yer alan, kamu hizmetlerinden yasaklanma veya 
kesin hüküm giymiş olma nedenleriyle seçilme yeter
liğini kaybetmiş olanlar, bu haklardan yararlanamaz
lar. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun 

MADDE 1 . — 13 . 12 . 1960 tarih ve 157 sayüı 
Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi üyeleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, doku
nulmazlık, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul, 
komisyon ve parti grupları toplantılarına girme hak
ları dışında kalan ve TBMM üyelerine kanunlar, 
kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün hak
lardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci madde
sinde yer alan, kamu hizmetlerinden yasaklanma veya 
kesin hüküm giymiş olma nedenleriyle seçilme yeter
liğini kaybetmiş olanlar, bu haklardan yararlanamaz
lar. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 768) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/554 
Karar No. : 37 

28.2. 1978 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığınca 12 Haziran 1974 tarihinde Anayasa Komisyonuna havale edilen, Millet Mec
lisi Genel Kurulunun 8 Şubat 1978 tarihli 1C3 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen ve 9 Şubat 1978 ta
rihinde de Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulan, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri hakkında 
Kanun, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 9 Şubat 1978 tarihli havalesi üzerine, Komisyonumuzun 28 Şu
bat 1978 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Görüşmeler sırasında; üyelerden Mustafa Deliveli, konunun kurulacak bir Altkomisyonda incelenmesini 
önermiş ve yaprlan oylama sonunda bu önerinin kabul edilmediği anlaşılmıştır. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine doğrudan doğruya görevlerinin niteliği ile ilgili; 
temsiil, yasama ve denetim görev ve sorumluluklarını gereğince yerine getirebilmeleri amacına yönelik bazı 
haklar ve kolaylıklar sağlanmış bulunmaktadır. 

Seçilmiş olmakla kazanılan göreve bağlı bu hak ve kolaylıkların ayrıca çıkarılacak böyle bir kanunla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona ermiş olanlara tanınması Komisyonumuz çoğunluğunca Anayasa
nın felsefesine, özellikle eşitlik ülkesine aykırı görülerek reddi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betti 

Bursa 
Muhalifim 

Muhalefetim eklidir 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Anayasaya uygundur 

Mustafa Deliveli 

Niğtfe 
Komisyon Kararına Muhalifim 

Ergun Özkan 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Anayasaya aykırı değil ancak yersiz 

ve gereksiz 
istanbul 

Fevzi Hakkı Esat oğlu 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Dernirdağ 
Toplantıda bulunamadı 

Çankırı 
Komisyon kararına muhalifim 

Gürhan Titrek 

îzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Bu raporda sözcü 
Ahmet Tahtakılıç 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı :> 768) 
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KARŞI OY 

Cumhurbaşkanı «... Sade vatandaşlar ve Devlet memurları ile velev bir dönem olsun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği yapmış olan vatandaşlar arasında, ikinciler lehine bir ayrıcalık yaratacağı gibi, Ha
zine ve iktisadi Devlet Teşekkül ve müesseselerine de (büyük külfetler) tahmil edileceği» gerekçesi ile ve 
Anayasanın 93 ncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 30 Mayıs 1974 gün ve 1824 Sayılı Kanunu 
«Bir defa daha görüşülmek üzere» geri göndermiş bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi bu gerekçe iki sebebi muhtevidir: 
a) Bu kanun sade vatandaş ve Devlet memurları ile, TBMM üyeleri arasında bir ayrıcalık yarat

mış, dolayısıyle Anayasanın 12 nci maddesine aykırıdır. 

b) Hazine ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseselerine «büyük külfetler» tahmil etmiş bulunmak
tadır. 

1. Halbuki Kanunun maksadı bir imtiyaz sağlamak değil Kurucu Meclis, Cumhuriyet Senatosu üye
liği ve Milletvekilliği yapmış, yani, Devletin en yüksek organı olan TBMM üyeliği sıfatını ihraz ederek, 
Cumhuriyetin kurulması ve korunması konusunda üstün çabalar göstererek, büyük tecrübeler kazanmış 
olan kişilerin bu sıfatlarıyla, bir yandan onore edilmelerini diğer yandan kanunun getirdiği teminattan 
faydalanmalarım sağlamaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyelik yapmış kimselerin, yukarıda sayılan sıfatları dolayısıyla di
ğer kimselere nazaran özel bir durumları olduğunun kabulü Türk Devletinin en büyük organına duyul
ması gereken saygının icabıdır. 

Hal böyle olunca : 
a) Anayasanın 12 nci maddesinin aradığı eşitlik deyiminin tabii değil hukuki eşitlik olduğunu, 
b) Yine 12 nci Anayasa Maddesinde bir temel kural olarak kabul edilen fakat mutlak surette ya

saklanan, kanun karşısında dillerine, ırklarına, cinsiyetlerine, siyasi düşüncelerine, felsefi inançlarına, 
dinlerine ve mezheplerine göre farklı muamele görmemeleridir. 

Bunların dışında aynı madde ikinci fıkrası ile, kanun önünde eşitliğin ancak niteliklerde benzerlik ve 
yasaların getirdiği kurallara duyarlık oranında söz konusu olabileceği hususu Anayasa Mahkemesinin de 
kabulündedir. 

Bu takdirde Kurucu Meclis, Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Milletvekilliği yapmış kişilerin yukarıda 
saydığımız vasıflarından dolayı ve kendileri için getirilmiş olan yasanın kurallarına uymayan diğer kimse
lerle aralarında bir ayrıcalığın düşünülemiyeceği ve bu nedenle de Anayasaya aykırı olmadığı aşikârdır. 

2. Binleri aşan diğer meslek sahipleri bir çok haklardan istifade ederlerken, adedi 1 500'e varmayan 
eski Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kurucu Meclis üyelerinin hazineye ve İktisadi Devlet Teşekkül ve 
müesseselerine yükleyeceği külfetin hissedilmesi dahi mümkün değil iken, bu külfetin (büyük) kelimesi 
ile ifade edilmesindeki sebebin, bilhassa bu kanundan istifade edecek kişilerin adedi ve yararlanma neden
leri bakımından anlaşılması güçtür. 

Komisyonumuz üyelerinden Sayın Mustafa Deliveli'nin «Kanunun bir Alt Komisyona havalesi ile tet
kiki ve hakikaten kamuyu mutazarrır eden bir yönü varsa bunların ayıklanması» hususundaki teklifinin 
reddedilmiş olmasına karşı olduğumuzu beyan ile yukarıda sayılan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lundaki görüşmeler sırasında arz edeceğimiz sebeplerle Anayasaya uygun olan ve bir hakkı teslim edeceğine 
inançlı bulunduğumuz bu kanunun reddedilmiş olmasına karşıyız. 

Gürhan Titrek Mustafa Deliveli • Ergun Özkan 

Ali Oğuz Şeref Kayalar 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı •* 768) 
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KARŞI OY 

TBMM eski üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanun, Cumhuriyet Senatosu Ana^ 
yasa ve Adalet Komisyonunda müzakere edilirken, bu komisyonun üyesi olarak teklife karşı çıktım. Teklifi 
benimseyen komisyonun raporuna muhalif olduğum içinde genel kuruldaki müzakeresinde rapor aleyhinde
ki görüşlerimi açıkladım. O günkü görüşlerimi bu günde aynen koruyorum. 

Bu kanunla arzulanan hiçbir amaç gerçekleştirilememektedir. Kanun, eski parlamenterlere sosyal gü
venlik bakımından hiç bir şey sağlamıyor, eski parlamenterleri onore de etmiyor. Bunun tersine parlamen* 
terlik görevini yapabilmek için sağlanan bir takım küçük imkânlar, buna ihtiyacı kalmayan eski parlamen
terlere sağlandığında kamuoyu bu durumu tepki ile karşılıyor. Yersiz ve gereksiz bir kanun çıkarılmış olu
yor. 

Kanun teklifinin gerekçesi yeterli olmadığı gibi, kabul olunan Anayasa Komisyonu raporunun gerek
çesi de yeteri kadar doyurucu değildir., 

Teklif gerekçesinde yazılı olduğu gibi, içtüzüklerde aynı biçimde hükümler bulunması böyle bir yasanın 
çıkartılmasına neden olamaz. Komisyon raporundaki, «Devletimizin mukadderatında birinci derecede so
rumluluk yüklenmiş olan TBMM üyelerinin, üyelik sıfatlarım kaybettikten sonra da görevleri süresince yük
lendikleri sorumluluklarına yaraşır biçimde, TBMM üyelerinin mevcut ve ilerde doğacak haklarından ya
rarlanabilmeleri zorunlu görülmesi» nedeni de açıklığa kavuşturulamamıştır., 

Bu nedenlerle kanun teklifi yerinde değildi, reddedilmeliydi. 
O zaman teklifin Anayasaya aykırılığı iddia edilmemişti. Bu defa konu müzakere edilirken Anayasaya 

aykırılık üzerinde de duruldu. Tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda Anayasaya aykırılık oylandı ve 
Anayasaya aykırılığı oy çokluğu ile kabul edildi. 

Bu kanun teklifine başından beri karşıyım, ancak 28 . 5 . 1974 tarihli oturumda belirttiğim gibi Anaya
saya aykırı olduğunu iddia edemiyorum. 

Teklif, Anayasanın «Eşitlik» başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki, «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» hükmüne aykırı görülüyor. Teklifte tamnan haklar bir imtiyaz mıdır? Kanıma 
göre değil. Bu, belli bir devlet hizmetinde bulunmuş kişilere sağlanmış bir yarardır. Biz, bu tekliften, eski 
parlamenterlerin yararlanma gerekçesini bulamıyoruz. 

Sağlanan bu yararların, geçmiş hizmetin ödülü olarak kabul edebiliriz. Belli hizmetlerde bulunan kişile
rin ödüllendirildiği bir gerçektir. Bu para ile olabileceği gibi, bazı hizmetlerden yararlandırılmak suretiyle de 
olabilir. Harp malûlleri, malûl gaziler bunların bir kısmından yararlanmış ve yararlanmaktadırlar. Örneğin, 
hiçbir hizmet karşılığı olmadan malûl gazilere tercihli telefon tahsis edilmiştir. Hangi işle uğraşırlarsa uğraş
sınlar trenlerde parasız seyahat edebilmektedirler. Neden tanınıyor bu haklar? Geçmişte Devlete hizmet 
ettikleri için. Daha bir çok örnekler var: Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin 2 nci fıkrası yasa
ma organına seçilenlerle ilgili imtiyaz sayılacak hükümler getirmiştir. 

Belediye Başkanlığına seçilenler için ise böyle bir hak tanımamıştır. Bunun elbetteki bir nedeni vardır: 
Yasama görevini özgürce yapabilsin diye bu hak, eşitliği de bozmaz, imtiyaz da sayılmaz. 

Şayet bunlar imtiyaz sayılırsa, eşitliği bozarsa Anayasaya da aykırı demektir, iptali yoluna gidilmesi 
gerekir. 

Örneklerin bulunması, Anayasaya aykırılığı ortadan kaldırmaz deniliyor. Bunun yanıtıda şu olur: Anaya
sanın yürürlüğe girmesinden önce çıkmış bulunan Anayasaya aykırı oldukları iddia edilen kanunlar için Ana* 
yasa Mahkemesine gidilmeyebilir. Ama, yürürlüğe girdikten sonra çıkan kanunlar arasında bu örnekler 
varsa, yasama meclislerinin görüşleri belirmiş oluyor demektir. Yasama organlarının görüşlerinde de istikrar 
olması gerekir. Aksi halde içinden çıkılması güç karışıldıklara düşülür. Bu nedenlerle teklifin Anayasaya 
aykırı oluşundan değil, yerinde ve gereği olmadığından reddi görüşündeyim. 

istanbul 
Fevzi Hakkı Es at oğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 768) 




