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1. —• Bilecik Valisi hakkında Meclis 

araştırması yapacak heyetin seçildiğine 
dair Başkanın beyanatı. 

2. — Bütçe Komisyonu Başkanlığının 
Komisyon Başkanlık Divanı seçimine dair 
tezkeresi. 

5. — Söylevler ve demeçler 
1. •— Başkanın 41 e ükiuci ek S. Sayılı 

kanım teklifinin görüşülmesinin bugün 
bitirilmesi mecburiyeti karşısında Cumhuri
yet Senatosunu toplantıya davet ettiği ve 
uün. Birleşimin sena ermesini mütaakıp. 

Sayfa 
bâzı üyeler arasında cereyan eden hâdise
lerden duyduğu üzüntüyü ifade ve bunun 
Cumhuriyet Senatosunda son hâdise ola
rak kalmasını temenni eylediği hakkında
ki demeci. 3 A 

0. — Görüşülen işler 4 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye

si Mehmet Ünaldı tarafından verilip bilâ-
hara Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ile f) arkadaşı tarafından tekabbül edi
len 5434 sayılı T. C. Emeli Sandığı Kanu
nunun 80 ve !)2 nci maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
Millet Meclisince kabul edilen rapor ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Mec
lisi 2/77, C. Senatosu 2/8) S. Sayısı : 41 e 
ikinci ok) 4 Al,43 :45,4« :4M9 :51,52:54,55 :57 



I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Maraş Üyesi İN edim Evliya, gündem, dışı 
söz alarak, zararlı propaganda ve neşriyat hak
kında beyanatta bulundu. 

Tabiî Üyelerden Befet Aksoyoğlu'nun ve 
Ekrem Acuner'in, Anayasa ve Adalet Komis
yonu üyeliklerinden istifaları okundu, bilgi 
edinildi. 

Tabiî Üye Fikret Kuytak'ın vefat ettiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve hatırası
nı taziyen ihtiram duruşunda bulunuldu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican'a 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan 
Dinçer'in Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'e Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun ve Maliye Bakanı Fe-
rid Melen'e Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'm vekâlet edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

iran'ın mâruz kaldığı zelzele felâketi dola-
yisiyle iran'a çekilen taziye teline Iran Hükü
metinin verdiği cevap okundu. 

Üyelerden Şükran özkaya, Sabahattin Ada
lı ve Mehmet Zeki Tulunay'a izin verilmesi hak
kındaki Başbakanlık tezkeresi okundu ve izin
ler kabul edüdi. 

Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Mület 
Meclisine dilekçeyle başvurmaları ve dilekçele
rinin incelenmesi ile karara bağlanmasının dü
zenlenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec

lisince kabul olunan metninin görüşülmesi biti
rildi. Yapılan açık oylamada yetersayı sağlana
madığından gelecek birleşimde tekrar oylana
cağı bildirildi. 

Muvazzaf subay ve askerî memurlara veri
lecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince. 
reddolunan metnine mukabil Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe Komisyonunca hazırlanan metin gö
rüşüldü. Yapüan açık oylamada yetersayı bu
lunmadığından gelecek birleşimde tekrar açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı tarafından verilip bilâhara Diyarbakır 
Mületveküi Alp Doğan Şen ile 9 arkadaşı ta
rafından tekabbül edilen 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki 

j madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkın-
\ da Millet Meclisince kabul edilen rapor üzerin

de bir müddet görüşüldü. 
Yetersayı kalmadığından 20 . 9 . 1962 Per

şembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

İbrahüm Şevki Atasağun Kudret Baykan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

2. ~ GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 3/129, 1/64; C. Senatosu 1/64) (Sayış
tay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce
leme Komisyonuna) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1956 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 3/118, 3/109, 1/55; C. Senatosu 1/65) 
(Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonuna) 

3. — 1957 Bütçe yılı kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 3/138, 1/62; C. Senatosu l/6'6) 
(Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonuna) 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati; 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KATÎPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, arkadaş
lar lütfen işaret buyursunlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, yoklaına-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Bilecik Valisi hakkında 31eclis araştır
ması yapacak heyetin seçildiğine dair Başkanın 
beyanatı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Soruştur
ma Heyetini seçmek üzere Başkanlık Divanını 
vazifelendirmişiniz. Başkanlık Divanı, 

Âmil Artus (Cumhurbaşkanlığınca seçilen 
üye) 

Ali Rıza Ulusman (Kırşehir Üyesi) 
Kudret Bayhan (Niğde Üyesi) 

arkadaşlarımızı seçmiştir, ıttılaınıza arz olunur. 

2. — Bütçe Komisyonu Başkanlığıyım, Komis
yon Başkanlık Divanı seçimine dair tezkeresi 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının ikinci mâ-

1. — Başkanın; 11 e ikinci ek S. Sayılı ka
nun teklifinin görüşülmesinin bugün bitirilme
si mecburiyeti karşısında Cumhuriyet Senato
sunu toplantıya davet ettiği ve dün, Birleşimin 
sana ekmesini mütaakıp, bâzı üyeler arasında 
cereyan eden hâdiselerden duyduğa üzüntüyü 
ifade ve bunun Cumhuriyet Senatosunda son 
iıâdise olarak kalmasını temenni eylediği hu
susunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşların), gündem
de tek madde olarak, dün müzakeresini intaç 

dan sonra teşrif eden arkadaşlar lütfen isimleri -
I ni kâtipliğe işaret ettirsinler... 

Evvelâ, Başkanlık Divanının birkaç mânı 
zatı var, bunları arz edeceğim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ruzatı Bütçe Komisyonunda yapılan secim neti
celerine aittir, onu da okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu 

Başkanlık Divanı için yapılan seçimde; Başkan
lığa Sabahattin Orhon (Giresun), Başkanvekil-
liğine Muammer Obuz (Konya), Sözcülüğe Ni
yazi Ağırnaslı (Ankara) ve Kâtipliğe de Macit 
Zeren (Amasya) seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Giresun 

Sabahattin Orhoıı 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl edilmiştir. 

edemediğimiz ve çoğunluk bulunmadığı için 
tetkiki teahhur eden 41 e ikinci ek S. Sayılı 
kanun tasarısı vardır. Bu tasarı Millet Mecli
sinde geçirdiği tetkik zamanına nazaran, Sena
tomuzda bugün akşama kadar tetkik edilerek 
intaç edilmek zorundadır. Başkanlık Divanı 
mız dün ve bugün yaptığı çalışmalarda, bundan 
evvel 31 Mayıs 1962 tarihinde 67 nci Birleşi
minde tasvip buyurduğunuz Anayasaya ve Ada
let Encümeninizin cok değerli raporunun tet
kikine esas olarak hesaplarını yapmış ve neti
cede bu tasarının bugün tetkik ve intacının za-

5. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 
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mri bulunduğuna Anayasanın 1)2 nci madde
sinin ışığı altında kara r vermiştir. 

Bu itibarla, heyeti eelileyi acele ve bugün 
toplantıya davet etmiş bulunuyoruz. 

Bu arada, dünkü müzakerelerin sonunda, 
Senatomuzun daima titizlikle muhafaza ettiği 
vekar ve olgunluğu zedeleyici üzüntülü hâdise
lerden dolayı, Başkanlık Divanının teessürle
rini arz etmekle mükellefim. 

Senato, teşriî hayatında örnek vazifesini 
yapmak için şeref, vekar ve sükûnetinin muha
fazası ile vazifelendirildiğiniz Başkanlık Diva
nına no derece yardımcı olursa o derecede de Baş
kanlık Divanının muvaffakiyeti fahassul eder. 
Başkanlık Divanı ümit ediyor ki, dünki üzü

cü hâdise, Senatonun son üzücü hâdisesi olacak
tır. Kanunların leh ve aleyhlerinde fikir çar
pışmalarının yeri olan bu Senatoda reylerinizle 
her jş karara (bağlanacaktır. Bu mâruzâtı bildir
dikten sonra kısaca şunu da arz etmeye mecbu
rum (ki, Senato, kanunların ttftlkikınde sürelerle 
mukayyettir. Dilediği kadar onları encümenler
de veyahut Riyaset Makamında muhafaza ede
mez. Onun için encümenlerden, kendilerine hava
le edilen lâyihaları süratle (tetkik edip ıza-manın-
da Başkanlık Divanına •vermelerini ve bize de bu 
suretle (Senato Genel Kurulunun, kanunları ra
hatça tetkik dtmelerinc ibol vakit hazırlamak iejirı 
imkân (bahşetmelerini (tekrar ve ehemmiyetle rica 
edeceğim. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldî tarafından verilip hilaflara Diyarba
kır Milletvekili Alp Doğan Şen ile 9 arkadaşı ta
rafından tekabbül edilen 5434 sayılı T. C. Emeldi 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında Millet 
Meclisince kabul edilen rapor ve Cumhuriyet 
Senatosu\Bütçe ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) 
(8. Sayısı : 11 e ikinci ek) (1) 

BAŞKAN — ıŞimdi, Ibıı (kanunun ıtümü üze
rinde söz istiyen arkadaşlar ıvarsa işaret (buyur
sunlar... (Takrirler var, sesleri) 

Efendim., bende yalnız tbir (takrir var, o da Sa-
rıgölîıü'yıe aittir. 

iŞimdi evvelâ mz istiycnleri tesfbitt edeceğim. 
Ondan sonra Itakrirleri okutacağım. 

Sayın arkadaşlar, (Başkanlık 'Divanına şimdi 
iki takrir daha verilmiştir. Evvelâ Ibu (takrirleri 
lokultacağım, Heyeti Umumiye muttali 'olduktan 
sonra, müzakerenin idare şeklini Iteslbit edeceğim. 
iŞimdi söz alan arkadaşların isimlerini «ırayla 
okuyorum. 

(Feriit Alpiskender, Mehmet Ünaldı, Macit Ke
ren, Mehmet Hazer, Suphi Gürsoytrak, Kâmil 
Karavelioğlu, Veflıbi Ersü, Sedat Çumralı, Niyazi 
Ağırnaslı, Kâzım Yurdakul, Muhittin Kılıç... 

(i) 41 e ikinci ek S. Sayılı basmayazı 83 ncü 
Birleşim tutanağı sonundadır, 

MEHMET HAZER (Kars) - Usul hakkın
da söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında 'konuşmaya mü
saade etmiyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) - Efendim me
sele (halledilmeden esasa geçilemez. 

BAŞKAN — Evvelâ Esait Çağa arkadaşımı
zın takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının [gündeme girmesinden sonra miinı-

ızisi tarafından geri alınmış olmasına (binaen baş
kaları tarafından takaıfabülü İçtüzüğün 68 nci 
maddesi ıgereğinee mümkün lolamıyacağmdaaı adı 
ıgeçen (tasarının Anayasanın 92 nci maddesi unu-
eifbinee reddine karar 'Verilmesini ara ve (teklif 
ederim. 

Oumihurbaşkaıılı ğı Kontenja nı 
Esat Cağa 

BAŞKAN — Diğer takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

80 ve 02 ,nci maddesinin tadiline dair teklifin 
Bütçe Komisyonundaki 'müzakeresinde müzake
reye iştirak eden altı azadan 4 Hanesinin ayrı isti
kametlerde muhalefet şerhi koyması teklifin esa
sı üzerindeki müzakereyi güçleştireceğinden, mü
zakerenin C Senatosu Malî ve İktisadi işler Ko
misyonunun raporu üzeninden açılmasını arz ve 
teklif ederim. 18 . 9 . 1962 

Aydın 
O. fSaim Sarıgöllü. 

— 4 — 
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C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Şifahen arz ettiğim. sebeplerden, 5434 sayılı 
Kanunun 'bâzı maddelerinin tadili teklifinin gö
rüşülüp görüşüleni iyeceğine ikarar verilmek için 
(İlk olarak C. Senatosu Anayasa ve Aıdale't Ko

misyonunun raporunuii müzakeresini arz ve tck-
lif ederim.) 

Saygılarımla 
O. Senatosu Üyesi 

Konya 
Muammer Obvız 

BAŞKAN — Teklifler içinde en zıt teki il 
Esat Çağa arkadaşımızın reddi in tabedebilecek 
olan tekli İlenidir. Binaenaleyh evvelâ !bu lakrir 
•üzerinde -.müzakere, açmaya mecburum. 

Sayın Esat Çağa, izahatta bulunacak mısınız? 
ESAT OACî-A ((!. Bşk. Kon.) — Önergede 

kâfi derecede izah edilmiştir. 

BAŞKAN —• O halde takririn leh ve aleyhin
de söz istiyen'er var mı"? 

MEHMET HAZ Kil (Kars) - Esasa mı müs
tenittir? 

BAŞKAN — • Uvvelâ Sayın Esat Çağa arka-
daşıımzm takririnin leh ve aleyhinde konuşula
caktır. 

MEHMET HAZER (Kars) - - usul mese
lesini halletmeden esasa, geçiniyelim. Evvelâ 
usulü tesbit etmek lâzımdır. İçtüzüğün sarih 
emri hıı yoldadır. Müsaade ederseniz evvelâ 
usulü tesbit edelim. 

BAŞKAN - - Buyurun erendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım; hahrlayaeağmrz veçhile, 'bu tek
li C bir rnüddet ov ve! Yüksek Heyetinize gelmiş 
ve müzakeresine haşlanılmak üzere (bulunuldu
ğu bir sırada teklif sahibi teldi.fini geri İstemiş
ti. Teklif halen m'er'i bulunan İçtüzüğün (58 
nei maddesinin sarih 'hükümlerine göre © gün 
'burada -müzakere ve münakaşa edilmiştir, iç
tüzüğün (>8 nei maddesinde iki hüküm tedvin 
edilmiş bulunmaktadır. 'Biri, <bir teklifin gün
deme alınmadan sahibi tarafından geri isten-
•mesi halini, diğeri de gündeme alındıktan 
•sonra geri istenmesi imkânını hazırlayan duru
mu derpiş eden '.hükümdür. Bu iki hüküm ara
sında çok esaslı his* fark vardır. Birinci fıkra
ya göre, yani gündeme girmeden evvel, vâki 
olacak geri alma t aidin Heyeti I'mrımİyeııin 
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'kararma bağlı olmaksızın tamamlanır, ayrıca 
bir muamele yapmağa lüzum kalmaz. 

ikinci fıkraya göre geri alma talebi an
cak Heyeti Umumi.yenin kar aniyle tekemmül 
ve Heyeti Uinumiyenin kararı tahassül ettik
ten sonra tam -mân asiyi e tamamlanmış, mü-
kemmelleş'iniş bir 'karar halinde tesirlerini ve 
neticelerini gösterir. Yani Heyeti Umumiyenin 
'kararana iktiran eden bu geri almadan sonra 
artık başka bin muamele yapılmaz. 

Usulün diğer bir cephesi ise, Anayasa te
minatı mevzuudur. Malûmolduğti üzere yenli 
Anayasamız iki Meclis esasını 'kabul etmiş bu
lunmaktadır. Bu iki 'Meclis ayrı hüviyette, 
ayrı yetkide, birbirine tabi ve birbirinin ko
misyonu durumunda 'olmıyan un üst akil mec
lislerdir. Bu itibarla bir 'Meclisin kararı, müs
takil Meclis (olması itibariyle, tek basma hü
küm ihtiva eder. Bir Meclisin kararı, diğer 
Meclisin bir komisyonu muamelesi göremez. 
Bu itibarla Yüksek Meclisin ev'velco geri alma
ya dair vermiş lolduğu kararın, başkaları tara
fından aynı teklifin benimsenmesi suretiyle 
hükümsüz 'bırakılması asla caiz olamaz. Bu ba
kımdan Anayasa Komisyonumuz meseleyi te
zekkür etmiş, Anayasanın açık hükmünün iki 
Meclis sistemine uygun bir neticeye varmıştır. 
Muammer Obuz arkadaşımızın teklifi de bu 
esası ihtiva, etmektedir. Yani, Senato Anayasa 
Komisyonumuz bu esası. Anayasanın iki ayrı 
Meclis tesis ve bu iki ayrı 'Meclise yetki veril
mesi esasına dair olan bu teklifi iki fıkra ha
linde tezahür ettirmiş. Anayasa Komisyonunun 
birinci fıkrası, komisyon âzalarının ittifal-ciyle 
alınmıştır, ki biraz evvel arz ettiğim gibi, iad*e 
muamelesi I" m um i Heyet karariyle 'olduğuna 
göre, tamamlanmış, tekemmül etmiştir. Bunu 
tesirsiz bırakacak bir tekalbbül, asla bahis mev
zuu olamaz. Bu birinci fıkra ile komisyonun 
kabul ettiği esas, Anayasanın ruhuna, maksa
dına ve iki Meclis sistemimizin tarzı teşekkü
lüne ve maksada uygundur. 'Böyle, iade edilmiş 
bir teklifin başkaları tarafından benimsenme
si, ancak şu halde mıümkün olabilir: İçtüzüğün 
sarih emrine göre, 10 kişinin kabulü ile yeni
den ihya etmek suretiyle yeni bin kanun tek
lifi halinde tedvin olma'k suretiyle bu müm
kün 'olabilir. Anayasanın sarih hükmü ve açık 
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'kararı 'hilâfına geri almaya ne lüzum vardır, ne 
de ihtiyaç vardır. Hatta ne de imkân vardır. 

Binaenaleyh, evvelâ !bu usul muameleyi (hal
letmek ve Ibunu hallettikten sonra yani Anaya-' 
sanın bu sarih hükmünü teyideden ve ıona uy
gun düşen komisyon raporunun kabul edil'erek 
meselenin buraya 'getirilmesi zarureti vardır. 
Aksi takdirde yapılan muamele sadece bu yön
den, İçtüzüğün sarih (hükümlerine ve Anayasa
nın iki ayrı Meclis sisteminin icaplarına uygun 
olamaz. Yüksek Meclisin ıböyle toir düşünceyle, 
böyle bir karar vereceğine eminim. O itibar
la bu u'suli muamelenin Anayasa Komisyonu
nun kabul ettiği şekilde olmasını ve bunu 
Yüksek Mecli'sin kabul etmesini arz ve istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, İç
tüzüğün 89 neu maddesi «müzakereye mahal 
olmadığı, ruznameye veyahut bu nizamname 
ahkâmına riayete davet, takdim ve tehir tek
lifleri asıl meseleye takaddüm «der» diybr. 

Esat Çağa arkadaşımızın teklifi doğrudan 
doğruya müzakereye mahal olmadığı hakkında
ki tekliftir. Binaenaleyh, bu teklifi okutup. 
reyinize arz edeceğim. Ondan sonra mesele-
leleri hallederiz. 

Bu hususta, ikişer arkadaş lehinde ve aley
hinde olmak üzere konuşabilirler. Yalnız 
hu takrire matuf olmak üzere söz istiyenler 
işaret buyursunlar, efendim. 

Buyurun Saym Esat Çağa. 

ESAT ÇAĞA— Muhterem arkadaşlar, işin 
evveliyatını Mehmet Hazer Bey arkadaşımız 
burada izah ettiler. Bendeniz bunun üzerinde 
duracak değilim. 

Şu noktadan başlıyorum. Gündeme girdik
ten sonra Mehmet Ünaldı arkadaşımız teklifi
ni geri aldı. Şimdi, içtüzüğün 68 nci maddesi
ne göre geri alma hususunda Heyeti Umumi
yenin karar vermesi iktiza eder. Heyeti Umu
miye bu kararı ittihaz etmiştir. Binaenaleyh, 
teklif geri alınmıştır. Bu şekilde geri alman 
bir teklifin tekabbül edilmek suretiyle yeni
den buraya getirilmesine içtüzük hükümleri 
mânidir. 

Yalnız, bendeniz Mehmet Hazer Beyle 
bir nokta üzerinde ihtilâftayım. Heyeti Umumi-
yenizin ittihaz buyurduğu kararı da; bir ba
kımdan Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 
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kararma, kendi şahsi görüşlerime uygun bu
luyorum. Çift Meclis sistemi olduğu içindir 
ki, Anayasanın 92 nci maddesi bu Meclisin 
alabileceği kararları tahdit etmiştir. Ya kabul 
eder, ya tadil en kabul eder veya reddeder. 
Nitekim mahkeme kararları da böyledir. Tah
dididir; ya olduğu gibi kabul eder, ya tadi-
len kabul eder veya reddeder. Muhterem 
Heyetiniz de aynı vaziyettedir. 

Şimdi, Mehmet Ünaldı arkadaşımızın ruzna
meye girdikten sonra bu geri almasına Heyeti 
Umumuyeniz muvafakat etti. Muvafakatiniz 
esasında bir karar değildir, bendenizce. Meh
met Ünaldı'nm geri alması hususundaki iste
ğini tekemmül ettirecek bir karardır. Kararı
nız rızanın muvafakati mahiyetindedir. Rıza 
tahassul ettikten sonra Mehmet Ünaldı'nın ge
çi alması için bir karar ittihaz edilmesi lâ
zım geliyor. Bizim Heyetimiz nasıl karar it
tihaz edebilir? Ret kararından başka yapacağı 
hiçbir şey yoktur. Geri almış, şu halde muva-
t'aakt etmiştir. Tekabbül edilemez, tadil edi
lemez. Geriye, reddetmek kalıyor; mahkeme
lerde olduğu gibi. Davacı mahkemede dâ
vasını ikame eder. Mahkemenin devamı sıra
sında geri alırsa, mahkeme «al şu arzuhalini 
geri» demez, senin geri almanı kabul ediyo
rum demez. Dâvanın reddine karar verir. Yi
ne bu mahkemenin vaziyetiyle Muhterem Mec
lisin karar yetkisi arasında, bir muvazaat gör
müyorum. Hukuki mahiyeti de budur. Heyeti 
Umumiyenin vermiş olduğu karar, Mehmet 
Ünaldı arkadaşımızın geri alma hususundaki 
arzusunun tekemmülü bakımından verilmiştir. 
Netice olarak bunun tekabbülüne imkân yok
tur. Ondan sonra Heyeti Umumiyenin verebi
leceği bir karar vardır ki, bu da Anayasanın 
92 nci maddesinde belirtildiği şekilde, tadil 
kabul edilmiyeeeğine göre, reddedilecektir. 
Takririmde de bu hususları açıklamak istedim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu mevzu Yüksek Heyetinize 
üçüncü defa geliyor. Birinci defasında geri 
alma muamelesi ile Millet Meclisine gidiyor, 
ikinci defasında Millet Meclisinden tekabbül 
keyfiyeti ile tekrar Yüksek Heyetinize geli
yor. Burada uzun uzadıya bir usuül müzake
resi açıldıktan sonra tekrar iade ediliyor. 

Bunun üzerine Millet Meclisi teklifi Ana
yasa Komisyonuna havale ediyor. Anayasa 
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Komisyonu müzakereden önce, çift Meclis usu
lü ile idare edilen memleketlerin usulleri üze
rinde bir tetkik yapıyor. Hariciye Vekâleti 
vasıtasiyle bu tetkiki genişletiyor, malûmat alı
yor. Neticede şu karara varıyor : Diyor ki, 
«bu teklif birinci Mecliste müzakere ve kabul 
edildikten sonra artık bu Millet Meclisinin 
malı olmuştur. Bu hususta da teklif sahibi
nin bir tasarruf hakkı kalmamıştır,» diyor. 
Bu böyledir, arkadaşlar. 

Gerçi arkadaşlarımızın noktai nazarlarına 
da verilecek cevaplarımız vardır. Bu mesele 
burada uzun uzadıya görülşüldü. Tüzük ve 
kanun maddeleri tefsir edildi. Netice itibariyle 
bir fikir ayrılığı devam etti. Şu anda tatbik 
edilen İçtüzük tek Meclis sistemine göre ha
zırlanmıştır. Çift Meclis esası başka bir man
zara arz ediyor. Her ne kadar yürürlükte olan 
tüzüğümüz gereğince; bir tasarı veya teklif 
bir meclisten geçerek kanunlaşamıyacağı, her 
iki meclisten de ayrı ayrı ıgeçtikten sonra ka
nunlaşacağı için, her iki meclisin, yani Senato
daki geri alma keyfiyetinden Millet Meclisinin 
de haberdar olması iktiza eder. Aksi takdirde, 
burada geri alma keyfiyeti tekemmül etse bile 
Millet Meclisinin bu karardan haberi olmıya-
caktır. Haberi olduktan sonra milletvekilleri
nin tekablbül etme hakkı vardır. Millet Meclisi, 
bu ihenim kanunumdur, binaenaleyh benim ka
nunum (üzerinde Senato bir karar vermek mec
buriyetindedir der. O da ret, kabul veya değiş
tirerek kalbul keyfiyetidir. Bunun dışında her 
hangi bir muamele yapılamaz, demektedir. Bu 
mesele mahlûl olarak komisyonlara gelmiş, Büt
çe Encümenimizde meseleyi usul yönünden mü
talâa ve kabul ettikten fsonra esasa girmiş, mü
zakere etmiş ve Bütçe Komisyonunun raporu 
huzurlarınıza gelmiştir. Binaenaleyh, buna da 
ayrıca görüşülecek bir usul meselesi kalmamış
tır. Keyfiyeti Yüksek ıttılaınıza arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; arkadaşlarımızla birleştiğimiz 
nokta, verilmiş olan kanun tekliflerinin, meclis
lerde müzakeresinden evvel, geri alma safhası
na kadardır. Bundan sonra, Meclislerde müza
kereye başlandıktan sonra, bir teklifin geri alın
ması, zannederim ki, ihtilâflann sebebini tes
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I kil etmektedir. Anayasamızda vaz'edilen hüküm 

şudur: «Kanunları T. B. M. M. yapar. T. B. M. 
M. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden 
terekkübecler.» Şimdi, hal böyle olduğuna gö
re, madem ki, Ibir kanunun tekevvünü, Anayasa 
ve içtüzüğe göre, her iki meclisteki ıısulî mua
melelerin ikmalinden sonraya vabestedir, bina
enaleyh, Meclise malolduktan sonra geri alma 

I keyfiyeti İçtüzüğün '68 nci maddesindeki esasa 
I göre, her iki Meclisin de bu geri almayı kabul 
I etmesine bağlıdır. Binaenaleyh, madem ki, ka-
I nunlarm tedvini T. ıB. M. M. ine, yani her iki 
I meclisteki ıısulî muamelelerin ikmaline bağlı-
I dır, bu kanun üzerinde tasarruf yetkisi, geri al

ma veya alamama hususları da her iki meclisin 
I yetkileri çerçevesindedir. 

Kanun ilk defa Millet Meclisinde müzakere 
edildiğine göre, bu artık Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin malı olmuştur. Bunda yalnız başına 
ne Millet Meclisi, ne Senato tasarruf yapamaz. 

I Millet Meclisinin reddettiği bir kanun, ret şek
linde dahi, Cumhuriyet Senatosuna gelecektir. 

I Bu bir Anayasa mecburiyetidir. 
I Binaenaleyh, Millet Meclisinde geri alma hâ-
I disesi vâki olursa ve Millet Meclisinin vermiş 
I olduğu karara göre bu husus aynı şekilde Cum-
I huriyet Senatosuna gelip orada da bu geri al-
I ma hususunun tasvibi ile ancak muamelenin te-
I kemmül edeceği kanaatine varmaktayım. 

I Binaenaleyh, Mehmet Ünaldı arkadaşımız 
I tarafından verilmiş olan bir kanun teklifinin 
I Millet Meclisinde müzakeresi yapılmış ve on

dan sonra geri alma vukubulmuştur. Bunun üze
rinde de yalnız Cumhuriyet Senatosu bu geri 
alma keyfiyeti üzerinde bir karar vermiş oldu
ğu ileri sürülmektedir ki, kanaatimce tekem
mül etmiş bir teşriî tasarrufta şahsi bir ta
sarruf bulunmamaktadır. Bu sebeple bundan 

I evvel cereyan eden müzakereler veçhile, almış 
I olduğumuz karar Millet Meclisi Heyeti Umu-
I miyesince kabul edilmemiş ve oradaki millet-
I vekillerinin tekabbülü ile müzakereye geçilmiş 
I ve bu müzakere neticesinde teşriî fonksiyonun 
I (bir kanadı teşriî bir muamele yapmak suretiy-
I le bir tasarrufta bulunmuştur. Bize, artık inti-
I kal eden Millet Meclisinin tasarrufudur. Son-
I ra, geri alınma veya alınmama münakaşasının 
I dışında, doğrudan doğruya Millet Meclisince 
I alınmış bir teşriî tasarrufla karşı karşıyayız. 

— 7 -
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Biz bu şekilde, bundan evvel anlamamış olaca
ğız ki, burada nasıl geri ıgönderelim yolundaki 
mütalâalardan sonra, Anayasanın tâyin ettiği 
kabul, tâdil veya ret yollarından ancak ret yo
luna gidebilmişiz. İşte, bu sebepledir ki, Mil
let Meclisi kendi teşriî tasarrufu üzerinde, geri 
alma muamelesi bitmiş olduğundan, aynı ka
nunu müzakere etmiş ve kabul ettiği şekliyle 
de bize göndermiş bulunmaktadır. Sizlerden, 
verilmiş ıola.n takrirlerden, bunun, bir nevi ge
ri alınmış bir kanunun müzakeresi yapılamaz 
yolundaki ret talebinin, Anayaısa ve İçtüzük 
hükümlerine göre, makbul bir talebolamryacağı 
kanaatinde olduğumdan, takririn reddi ile mü
zakereye ıgeçilmesini arz ve teklif ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Esat Çağa arkadaşımı
zın takriri üzerinde iki arkadaışımızm lehte ko
nuşması mümkündür. Söz is'tiyen var mı eden
dim? 

SUPHİ GÜKlSOYTRAK (Tabiî Üye) — Tak
ririn lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugün 
kullanmakta bulunduğumuz İçtüzük tek Meclis 
sistemine göre derpiş edildiği için, iki meclisli 
T. B. M. M. nin çalışmalarına bütün maddele
riyle intibak edememek durumundadır. 

Anayasa ana mevzuları tanzim ederek. Se
nato ile Millet Meclisi arasındaki kanuni mü
nasebetlerin nasıl bir neticeye ulaşabileceği 
usulünü belirtmiş bulunmaktadır. Burada Cum
huriyet Senatosuna, Millet Meclisinden gelen 
bir kanunun olduğu gibi kabulünü, reddini ve
ya tadil ederek kabul etme hakkını tanımış bu
lunmaktadır. 

Şimdi, Millet Meclisinden geçen bir kanun 
teklifini gündeme aldıktan ve Senatoda konuş
ma mevzuu yapıldığı bir sırada, artık kanunu 
teklif eden şahsın iradesinin dışına çıkmış, Mil
let Meclisinin bir iradesi olarak huzurunuza gel
miş olduğu bir sırada, bu kanun teklifini yapan 
şahsın, bâzı sebeplere istinadederek teklifi geri 
alması ve Yüksek Heyetinizin de bu karara in
tibak etmesi dolayısiyle, usulî bakımdan artık 
Millet Meclisinden her hangi bir milletvekilinin 
yahut da Senatoda her hangi bir senatörün ta
kabbül etmediğine göre, takabbül hâdisesinin 
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Senatoda geçerli olmaması iâzımgelir. Bu ka
nun tasarısı hiçbir değişikliğe tabi olmadan hu
zurunuza gelmiştir. Madem ki, bu kanunun ku
suru yoktu, noksanı yoktu da o halde geri alma 
talebi niçin yapıldı? 

Burada, şayet Yüksek Heyetiniz bu kanun 
tasarısının tekrar müzakere edilmesi kararma. 
varacak olursa, kendi iradesiyle zıtlaşma duru
muna düşecektir. Çünkü, kanun teklifinde hiç
bir değişiklik olmamıştır. Bunun şu bakımdan 
da bir tecellisi vardır. Burada, reddi mânasına 
gelmesi kuvvetle muhtemel bulunan bu kanu
nu, Millet Meclisinden 10 arkadaşımız takabbül 
etmek suretiyle Yüksek Heyetinizin iradesi, 
milletvekili arkadaşın iradesiyle değişebilir, 
duruma gelmektedir. Kanaatimce, her ne kadar 
içtüzük çift meclise göre tanzim edilmemiş ise 
de kanunlar için tanzim edilen ve vaz'edilen 
sisteme aykırı düşmektedir. Bu bakımdan geri 
alınanın bir ret mânasına geleceğine inanıyo
rum. Esasen Senatonun Adalet ve. Adalet Ko
misyonu ile, Millet Meclisi Anayasa ve Adalet 
komisyonları da bu usulî mevzuda müşterek bir 
noktaya gelememişlerdir. Binaenaleyh, bu ba
kımdan da bir zıtlaşma vardır. O halde bu mev
zuun Yüksek Heyetinize bir mesele teşkil etme
mesi ve reddi Anayasanın esprisine daha muta
bık olacağı için reddinin uygun olacağı, kana
atindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhteki konuşmalar 
bitmiştir. Şimdi, takriri tekrar okutarak reyle
rinize arz edeceğim. 

(Esat Çağa'nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri yüksek reylerinize arz 
etmeden evvel, senatör arkadaşlarımızın kendi 
sıralarında oturmalarını reylerin tesbiti bakı
mından zaruri görmekteyim. Milletvekili arka
daşlarımızın, oturdukları sıraları serbest bırak
malarını rica ediyorum. 

Sayın Esat Çağa arkadaşımızın takririni 
oyunuza arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
işaret buyursunlar... 

Efendim, bir arkadaşımız 48, diğer arkada
şımız 5o saymıştır. Onun için ayağa kalkmak 
suretiyle işaret buyurmanızı rica edeceğim. Ka
bul edenler ayağa kalkmak suretiyle lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler lütfen işa
ret buyursunlar... Neticeyi arz ediyorum. Tak
rir 51 reye karşı 66 oyla reddedilmiştir. 

— 8 — 
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Efendim, iki takrirden birisi Anayasa Ko

misyonu metni, diğeri de Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu raporu üzerinde müzakere açılması 
hususunu ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tam bir kanaate 
vâsıl ve salim bir karara müncer olunmak için 
kanunun tümü üzerinde müzakere açıp arkadaş
lara söz vereceğim. 

Sırasiyle, evvelâ söz Ferit Alpiskender'indir. 
Buyurun, efendim. 

PBEİT ALPİSKENDEIî (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; 
Emekli »Sandığı Kanununun dünkü müzakere
si esnasında Adalet Partisi grupıı bâzı hususA-
tı tezekkür elmck üzere bir olurum yapmak is
temiştir. Bu parlâmento hayatımızda daima ola
gelen bir olaydır. Büyülv Millet Meclisinin her iki 
Meclisinde de bu gibi olayların, muhtelif parti
ler tarafından yapılageldiğini gördük. Bizim 
yaptığımız ne bir taktiktir ve ne de bir tedbir
dir. Sadece bir parti grup görüşümün, ifade edi
lebilmesi için kendi üyeleri arasında bir toplan
tıya, lüzum görülmesinden ibarettir. 

Hâdise böyle iken; bugün maalesef, matbu
atımızın bir kısmı bu olayı çok yanlış bir şe
kilde aksettirmiştir. Meclis zabıtlarından Mu
ammer Obuz ve Suphi Gürsoytrak arkadaşımı
zın ifadelerini teessürle okudum. 

Kendilerini temsil etmekten şvıo\' duyduğum 
Adalet Partisi Senato Grupıı adına bu hususu 
huzurunuzda açıklamayı, senatör arkadaşlar- ara
sında, teessüs etmesi Jâzımgelen kardeşlik ve ar
kadaşlık ve burada hâkimolması lâzım gelen fi
kir mücadelesi prensibini de ayakta tutmak mak-
sadiyle ifadeye' çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlanm; gerek bir kısım mat-
buatda, gerekse, bu iki arkadaşımızın zabıt
lardan okuduğum beyanlarında, grupumuza. mü-
tveecih olan töhmetleri şunlardır : Adalet Par
tisi Senatodaki müessif hâdiselerin müsebbibi
dir, Adalet Partisi Senatodaki müessif hâdi
selere sebeboluyor, Adalet Partisi taktikler pe
şindedir, Adalet Partisi tahrikçilik yapıyor ve 
Adalet Partisi hırsızları kurtarmak istiyor. On
lara emekli .maaşı bağlıyor. Subaylara tabanca 
vermekten çekiniyor. İthamlar bunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, biz... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) - Gündem 
dışı mı konuşuyor acaba? 
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FERİT ALPİSKENDEU (Devamla) — Ha

yır efendim, mevzu içindedir. Hâdise şudur : 
Biz subaylara silâh vermekten çekinmedik. Bu
nu vermeği kabul ettiğimizi yalnız ıcanunlann 
makablim, şâmil olabileceği hakkında bir madde 
metnin kanundan çıkarılmasını istedik ve bu ka
nunun tümü açık oya vaz'edildiğİ takdirde, gru-
p um uzun bu hususta, alacağı karar etrafında 
bir fikir birliğine, bir görüş birliğine varmak 
maksadiyle müzakereye çekilmiş 'bulunmaklayız. 
Yoksa Emeklilik Kanununun tümü üzerinde mü
zakereden ne kaçınmışız ne çekinmişiz. Çünkü, 
dâvamızın doğruluğuna inanmış insanların hu
zuru içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Senato Başka
nının da ifade buyurdukları gibi, Adalet Par
tisi Grupıı da dün Cumhuriyet Senatosunda vâki 
olan müessef hâdiselerden dolayı müteessirdir, 
üzül müştür. üzüntümüzü, mensuboldıığum par-
ti arkadaşlarım adına bendeniz bu kürsüden ifa
de etmek isterim. 

Çok partili parlâmento hayatında demokra
tik ananeleri kurmak için, hüsniniyetle işe baş
lamış olan Cumhuriyet Senatosunda daima fikir 
mücadelesinin hâkim olması icabeder. 

Biz burayı, millî hâkimiyetin bir tecelligâ-
hı ve Başkanın da gayet veciz bir şekilde ifa
de ettiği gibi, mabedi, olarak telâkki ediyoruz. 
Burada senatör, tabiî senatör, kontenjan se
natörü arkadaşlar arasında bir fark görmek is
temiyoruz. 

Senatoda verimli bir çalışmayı sağlamak 
maksadı ile bunlar arasında daima bir fikir mü-
bareze ve mücadeleleri olabilir. Bunları rı par
lâmentoların bizzat kendilerinin tesbit etmesi 
icabedecektir. Bu, parlâmentoların muhtaç ol
duğu bir hususiyettir. Bir de Cumhuriyet 
Senatosunda olgun tenkidler ve sert fikir mü
cadelelerinin olabileceği ve bunların cezai, hu
kuki ve felsefi fikir mücadelesi olarak gelişebi
leceği tabiîdir. Türk Milleti, ne Avam Kama
rasından, ne Fıramuz Meclislerinden misaller 
almaya mühtç değildir. O, muhtaç olduğu ör
nekleri bizzat kendi tarihinde bulabilir. Geçen
lerde kendisini ziyaret ettiğim, Hamdullah Sup
hi Beyin Dağyolu adlı kitabının 2 - 4. ciltlerine 
birlikte bir göz attığımız zaman Atatürk ilkele
rinden bahsedilen bu sıralarda Yüksek Atanın 
şahsına tevcih edilen bir hususu, müzakerelerin 
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selâmeti bakımından, arz etmeyi faydalı bulu- j 
raim. Memleketi kurtaran Büyük Atatürk'ü, Ga- j 
zi Mustafa Kemal'i, halaskar Mustafa Kemal'i 
itham eden bir teklif veya takrirden baıhsedeee- i 
ğim: Türkiye'de beş sene üstüste bir yerde otur-
mıyan (bir kimse o yerin mebusu olamaz şeklin- j 
dedir. Bu tezi gayet geniş ölçüde savunmuşlar, I 
jbi^ çıt, bir ses çıkmamış, herkes dinlemiş. Ata- { 
türk de kürsüyie mutedil, hafif adımlarla gelmiş 
demiş k i : Arkadaşlarımızın savunduğu tez doğ
rudur, hakları vardır. Ama ne yapayım k i ; ben ı 
ana kucağından ayrılıp askerî mekteplere git
tikten, ve Harbiyeyi bitirdikten ve subay i'mü-
Pormasını giydikten sonra İmparatorluğun her j 
köşesinde tüten yangınları södürmek için diyar 
diyar gezdim. Nasıl olur da. 5 .sene üst üste bir 
yerde oturabilirim *? Bu kanunun tek hedefi be
nim, takdir sizlerindir.» demiş. Bu. fikir karşı
sında Meclisin takındığı, vaziyeti elbette takdir 
edersiniz. Kuvvetli bir ittifak halinde bir alkış... | 
Ve (bunun neticesinde takririn reddedilmiş ol- j 
maşıdır, işte Atatürk, işte Atatürk'ün kurduğu i 
Meclis ve bu memlekette tesis etmek istediği de- ! 
mokratik nizamın ana prensibi. 

Bu itibarla, biz yekdiğerimizin fikirleri ile 1 
karşı karşıya gelebiliriz. Ama, koridora, çıktığı
mız •zaman kol .kola gezelim, aynı masada otu
rup çaylarımızı içelim. Biz bu olgunluğu ikti-
sa'betmezse'k, böyle özlediğimiz güzel ananeyi 
kurmaktan uzaklaşmış oluruz. Cumhuriyet Sena
tosunda bu. yolda güzel bir ananeyi tesis etmek 
.«nelimizdir. Soyguncuyu, yankesiciyi bini a ye 
etmek taraftarı değiliz. 

Benden sonra konuşacak olan muhterem ar
kadaşlarımız bu hususta daha etraflı izahatta 
ıbulunacaklardır. Ben sadece (frupumuz tara
fından (benimsenmiş olan ana fikri ifade 
ile mevzua dokunacağım : Memurun kendi kazan
cından hakettiği paradan kesilen aidatı Emekli 
Sandığına veriyor, tıpkı bir sigorta primi gibi. 
Günün birinde memur bir suç işlediği zaman bıı 
suçtan dolayı çoluğuna, çocuğuna, intikal ede
cek olan bir haktan, mahrum bırakılıyor. Biz 
sosyal adalet namına da, insan hakları namına 
da çoluğunu, çocuğunu bundan .mahrum etmeyi, 
modern hukuk muvacehesinde ve cezaların şah
siliği prensibine aykırı (bulmaktayız. Arkadaş
larımızın dayandıkları fikir budur. Bu ıbir fi
kir. bir inanış, bir kanaattir, bir içtihattır. Bu | 
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fikir ve kanaat muhterem olduğu gibi, aksini 
müdafaa eden arkadaşlarımızın fikirleri de muh
terem olabilir. Ben şahsan her iki fikre de hür
met ederim. Ama fikir mücadelesini) başka va
dilere götürerek, yediğerimiziin hüsnündyetin-
de:a şüphe etmeye kalkarsak o zaman Senatoda 
ahenkli ve verimli çalışma imkânından kendimi
zi mahrum etmiş oluruz. 

Arkadaşlar; çok partili demokratik hayatın 
güzel 'ananelerini kurmakla mükellef olduğumu
zu söyledim. Evet, Parlâmento bu ananeyi te
sis hususunda ne kadar sorumlu ise, tarih hu
zurunda ve medeniyet huzurunda, 4 ncü kuvvet 
şeklinde telâkki edilen matbuat da o kadar so
rumludur. Matbuatımızın. bu tarihî vazifeyi 
hüsnü ifa etmesi tarafsız olması şartına bağlıdır, 
hüsnüniyet sahibi olması şartına bağlıdır. 

Binaenaleyh, herkesin gözü Önünde cereyan 
etmiş olan bir hâdisenin başka şekillerde, grır 
pumuz .aleyhine yazılmasını, parti olarak kendi
leri ile daima, yakın münasdbet tesis etmek iste
diğimiz parlâmento muhabirlerimizden, 'bekle
mezdim, nmımazdım. İyi yazanlara, teşekkür et
mekle herabeır, ıbu hususu gazetelerine yanlış 
olarak .aksettirmiş arkadaşlarımıza karşı da 
üzüntü duygumuzu ifade etmekten kendimi ata-
mıyacağım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) 
Basın toplantısı mı yapıyorlar Alpiskemder Bey
efendi? 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Ha
yır efendim, Emeklilik Kanunundan bahsediyo
rum. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar; parlamenter hayatta demokra
tik nizamın en büyük şartlarından birisi söz 
hürriyeti, kürsü hürriyetidir. Ben kanunun 
prensibi üzerindeki müşahedeleri arz ediyorum. 
Tasarı tasvibinize; mazhar okluktan sonra tat
bik mevkiine geçilebilecektir. Bu kanunun tat
bik mevkiine konabilmesi için parlâmento mü
zakerelerinde olduğu gibi, umumi efkâra olduğu 
gibi aksetmesi bir zaruret olduğunu ifade etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi olarak 
şunu ifade edeyim ki, daima demokratik niza
mın en iyi şekilde muvaffak olması, kanunutı 
memleketimizin, milletimizin nef'ine olması için 
elimizden gelen gayreti gösteriyor ve büyük bir 
hüsnüniyetle çalışıyoruz. Bunun tek misalini 
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C. Senatosu B : J 
bugünkü kanun lâyihası müzakerelerini ifade 
etmekle beraber, dün müzakere edilmiş olan ve 
Millet Meclisinden ret şeklinde çıktığı halde biz 
bunu grupumuza getirerek müspet olarak çık
masını temin için grupumuzun tasvibini almaya 
çalışıyoruz. îşte kimin ne yolda olduğu görül
mektedir. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemi
yorum. Biz bu kanunun, milletin ve memleketin 
nef'ine olduğuna inanmaktayız. Bunu bu be-
nimsiyen arkadaşların istinadettiği fikirleri, 
inandığı fikirleri size açıklıyacaklar. Kanunun 
tümü üzerinde partimize müteveccih bâzı isnat
ları cevaplandırmak zaruretinde olduğumu el
bette ki, muhterem arkadaşlarımızın takdir bu
yuracaklarını ümidederim. Hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet. Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

5434 sayılı T. CV Emekli Sandığı Kanunu
nun 80 ve 92 nci maddelerinin tadiline müte
dair kanun teklifinin şimdiye kadar efkârı umu-
nıiyeye bilerek veya bilmiyerek yanlış aksetti
rilmiş olduğu apaçık meydana çıkmış bulun
maktadır. 

Bu kanun bu kürsüden de en ağır kelime
lerle ifade edildiği ve basında yazıldığı gibi no 
hırsız ve namussuzlara maaş bağlamak ve ne de 
sadece siyasi mahkûmlara emekli maaşı bağla-
mak gibi basit ve dar bir görüşle değil, bilâkis 
bütün bir memur kütlesini ilgilendiren ve ha
len Anayasa prensiplerine, ceza hukuku pren
siplerine ve sigorta hukuku anlayışına uymı-
yan bir kanun hükmünü kaldırmaya matuf bir 
tekliftir. 

însan olan herkesin başına her an bir felâ
ket gelebileceği fikri kabul edilirse bu kanun 
iltifatlarınıza daha kolaylıkla mazhar olabilir. 
Bu kanunun çıkmasını bugün binlerce insan 
beklemektedir. 

Bu kanunun çıkmasiyle yüz binlerce memu
run da her hangi bir felâket ihtimali karşısında 
ailelerini teminat altına almış olmak gibi insani 
bir vazife görülmüş olacaktır. 

Mevcut ve meri olan Emekli Sandığı Kanu
nu memuriyet vasfını kaldıran mahkûmiyet hal
lerinde emeklilik hakkını da kaldırmaktadır. 
Teklif ettiğimiz tadil şekli emeklilik hakkını 
yalnız vatandaşlık hakkına bağlamakta ve bu 
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hak düştüğü takdirde emeklilik hakkı da düş
mektedir. 

Aksi mütalâa Anayasaya aykırıdır. Zira; 
bizde kuvvetler ayrılığı prensibi vardır. (Yasa
ma, yürütme, yargı) organları ayrı ayrıdır. 
Mahkûmların hiçbirisinin mahkûmiyet ilâmın
da emekli hakkının kaldırıldığına dair bir hü
küm yoktur. Binaenaleyh, yasama organı mah
kûmun sırtına ikinci bir ceza yüklemiş olmak
tadır. Ve bu hal Anayasanın kabul ettiği pren
sibe açıkça aykırılık ifade eder. Bu böyle oldu
ğu için de bu tadil teklifinin kanunlaşmasını en 
fazla istiyenler hükmünün altında bu cezayı da 
gören hâkimlerdir. 

Mevcut kanun, ceza hukuku prensiplerine 
de aykırı düşmektedir. Zira suçun cezası dışın
da bir hakkın müsaderesi mevzuubahistir. Mü
sadere adaletsiz bir cezadır, hattâ ceza değil, 
ezadır. Çünkü, yaşamasına müsaade edilen bir 
insanın âhır ömründeki nafakası elinden alın
mış oluyor. Aynı zamanda kolektif bir ceza ma
hiyetini alıyor. Yalnız suçluyu değil, onun aile
sini de beraber cezalandırıyor. 

Yeni Anayasamfz müsadereyi kabul etmedi
ği için de Anayasaya aykırıdır. Birçok mahkûm 
ailelerinden mektup alıyorum, bunlar bu nok-
tai nazarımızda ne kadar haklı olduğumuzu 
gösteriyor. Bütün bunlar cezanın şahsiliği pren
sibini ihlâl etmektedir. 

Diğer taraftan emeklilik hakkının müsade
resi yalnız memur zümresini istihdaf etmekte
dir. Aynı suçu işliyen gayrimenkul sahibinin 
temin ettiği gelirlere hükmedilen cezanın şümu
lü yoktur. Bir an için şümulü olduğunu kabul 
etsek dahi çağ farkı dolayısiyle gayrimenkul 
sahibi yine de idamei hayat edebilir. Emeklilik 
hakkını ihraz etmiş ol"an memur gibi her zaman 
çalıişma gücünü kaybetmiş olamaz. 

Aynı suçu işliyen tasarruf sahibinin temin 
ettiği faizler müsadere edilmiyor, edilmiş oldu
ğu farz olunsa dahi tasarruf sahibi resülmaü ile 
idamei hayat edebilir. 

Aynı suçu işliyen sermaye sahibinin elinden 
kârı alınmıyor, alındığı farzedilse bile sermaye 
salhibi idamei hayat edebilir. Halbuki emekli
lik hakkını ihraz etmiş olan memur çalışma gü
cünü kaybetmiştir, kendisi ve ailesi perişan 
olur. 
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Emöklilik müessesesi bir sosyal sigortadır. I 

Çünkü çalışan insanın çalıştığı müddetçe karşı
laşacağı bâzı muhataralar •vardır. 

Meselâ; çalışan insan normal olarak bir I 
müddet sonra taka tt arı düşer. Yahut da anor
mal ibir şekilde maluliyet yüzünden çalışamaz 
İnal e gelir. 

işte bu sebeplerden aynı muhataraya mânız 
insanlar bir sandık etrafında birleşerek birbir
lerini garanti ederlerse bu bir sigortadır. Emek
lilik müessesesi de böyledir. Sigorta ile temin 
edilen haklar da bir alacak gibi şahsın patri-
muvanına dâhildir. 

Sonra sosyal sigortaların sigorta mahiyeti 
malî sigortalardan daha barizdir. Çünkü bir 
yangın sigortasında yangın olmıyabilir, 'bir 
nakliyat sigortasında hasar olmıyabilir, fakat 
çalışan insian mutlaka bir gün çalışamaz olur. 
Şimdi biraz da derrneyan edilehilecek itirazları 
eevaplıyahm. I 

Memuriyet bir âmme hizmetidir. Bu hizmeti I 
yapanların cezaları başka vatandaşlardan farklı I 
olmalıdır ki memur daha dikkatli olsun ve suç I 
işlemesin denilebilir. Ama bu, ortaçağın polis -
deVlet telâkkisinden doğmuş bir davranıştır. 
Daha doğrusu kalıntı bir âdettir. Bir an için bu 
fikrin doğruluğunu kabul etsek bile suçun kar- I 
şılığı olan cezayı artırmak yolu ile de aynı ne- I 
ticeyi almak mümkündür fikri ileri sürülebilir. 
Kaldı ki bu yoldan insanları ıslah mümkün ol
saydı, cezaların idamd'an başlaması iktiza eder
di. 

Memur olan (yani emeğini Devlete satan I 
insan) daha ilk günü bu statüyü 'biliyor, bina
enaleyh neticeye razı olmalıdır, denilebilir. 

Fakat bu husus hususi iş yerleri için de ileri 
sürülebilir. Diğer taraftan emeğin daima ma
dun ve mahkûm olan bir karakteri vardır. Çün
kü emek sahibi gündelik peşindedir. Emek ta- I 
sarraf da edilemez. İşin yoksa iş ıgücün telef 
olmuş demektir. Bu sebepten ilk gün düşük bir I 
ücrete rıza gö'sterebilir. Devletin asgari ücret 
politikası da emeğin istismarını önlemeye ma
tuftur. Sosyal adaletin icabı da budur. I 

Muhterem arkadaşlarım, 
Görülüyor ki neresinden alsan mesele halle 

değer bir ehemmiyet taşımaktadır. Her insan I 
suç işliyebileoeğine göre suç işlemiş bir insanın I 
•bu suçla hiçbir gûna alâkası bulunmıyafn aile I 
efradını vikaye maksadına da matuf olan bu l 
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I teklifin kalburu ile antidemokratik de olan bir 

kanun hükmünü ilga etmiş olacağız. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeren. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nei maddelerini 
tadil eden kanun tasarısı üzerinde birifoirindcıı 
kesin hatları ile ayrılmış iki muhterem görüş 
vardır. 

Birinci görüş tasarıyı külliyen reddeden ve 
5434 sayılı Kanunu olduğu gibi muhafaza et
mek istiyen görüştür. 

Bu noktayı nazara göre memuriyet vasfını 
kaldıran suçların ikaı halinde, emeklilik hakkı 
istisap edilmiş olsa bile düşecek, ancak bunla
rın ölümleri ve mahkûmiyetleri sırasında muh
taç olmaları şartiyle dul ve yetimlerine ödeme 

I yapılacaktır. 

I İkinci görüş, tasarıyı benimseyen görüştür, 
Mehmet Ünaldı beyin görüşüdür. Bugünkü 
haliyle Millet Meclisinin görüşüdür. Bu nok
ta i nazara göre, emeklilik hakkı iktisap edil
dikten sonra, memuriyet vasfını kaldıran suç
ların ikaı halinde suçlu T. Ceza Kanununun 

I tayin ettiği cezaları alelûmum vatandaşlar gibi 
çekecek, fakat müktesep emeklilik hakkı düş-
miyecektir. 

I Şimdi münazara konusunu şöylece basite 
I irca edebiliriz. 
I Emeklilik hakkı iktisap edildikten .sonra, 

memuriyet vasfını kaldıran suçlardan biri iş
lenirse bu hak düşsün mü, düşmesin mi'i? 

I İşte inceliyeceğimiz konu budur. 
Tasarıyı reddeden arkadaşlara soruyoruz? 
Bâzı suçların işlenmesi, halinde T. Ceza Ka-

I nununda yazılı cezalar var iken, memurları ne
den farklandırıyoruz, onlara munzam cezalar 
veriyoruz. 

Meselâ : Bir sermayedar aynı suçları işlc-
I diği zaman neden sermayesinin mahsûlü olan 
I kârları müsadere etmiyoruz? 

Meselâ bir toprak sahibi aynı .suçları işledi
ği zaman toprağının mahsûlü olan iratları mü-

J sadere etmiyoruz? 
I Yahut bir memur aynı suçları işlediği zaman 
I emeğinin mahsûlü olan emeklilik hakkını niçin 
1 müsadere ediyoruz? 
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Dayandıkları esbabı mucibe şudur, diyorlar-

ki : 
Memuriyet bir âmme hizmetidir. Bu hizme

te girenler çok dürüst ve temiz yaşasınlar, çün
kü vatandaşın Devlete ihtimadı ancak böyle te
min edilir. Bu fikre hürmetimiz vardır. Çünkü 
en büyük iş veren en büyük patron devlettir. 
O da kadrolarına aldığı kimselerin vasıflarını 
aramalı ve bu vasıflar kalkınca kadrosundan 
çıkarmalıdır. 

Fakat esasta, güzel olan bu fikrin bizim ta
sarımızla bir mübayeneti yoktur. Çünkü, bu fi
kir memur olanlar içindir. 

Memur hizmet süresini doldurmuş Devletin 
hizmet kadrosundan çıkmış alelade bir vatandaş 
gibi, bir köşeye çekilmiştir. Artık memur değil
dir ki kendisinden, aynı vasıflar bekliydi m. 

Şayet suç memuriyetin devamı esasında işlen
mişse zaten memuriyet vasfı kalkıyor, memurun 
emekliliği de mevzuubalısolmuyor. O halde, me
murun dürüst yaşaması lâzımdır, bahanesiyle 
memuriyet süresini doldurmuş vatandaşları ayrı 
rejime tâbi tutmak doğru değildir. 

Tasarıyı reddeden, 5431 sayılı Kanunun ay
nen muhafazasını istiyen görüşün dayandığı ikin
ci sebep de şudur : 

Memur için ayrı bir ceza rejimi olmalı ki, me
murun suç işleme temayülü ortadan kalksın, ya
ni cezalar arttıkça suçlar azalacaktır deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüşün zamanı
mızda artık kıymeti kalmamıştır. Cezalar arttık
ça suçlar azalsa idi, bu prensibi yalnız memur
lara inhisar ettirmez, her zümreye teşmil eder
dik. Böylece prensibin kaidesini umumileştirirdik 
Cezaların artması ile suçlar azalsa idi, cezaları 
alabildiğine artırır ve suçlunun derisini yüzen, 
kadim çağlara hak verirdik. 

Biran için cezaların artması ile suçların azal
ması prensibi doğru olsa idi, gene de bunun 
tatbik sahası emeklilik kanunu olmıyacak T. 
Ceza Kanunu olacaktı. 

unutulmasınla, insanlar daima hayvanlara 
mahsus terbiye sistemi olan mücazatla ıslah edil
mezler, mükâfatla da terbiye edilirler. 

Memuriyet cazip bir hale getirilirse memurun 
suç işleme temayülü de ortadan kalkar. 

Kanun tasarısının dayandığı sebepler bana 
daha mâkul görünüyor. Çünkü; emeklilik bir 
içtimai sigortadır. 
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İşletme iktisadi Profesörü Alfred İsaee ve 

içtimaiyatçı Profesör Kessler'i hürmetle yâde-
derim. 

Bu iki bilgin, emeğin riski üzerine kurulan 
müesseseleri içtimai sigorta olarak tarif et
mişlerdir. 

Emeklilik bir sigorta olunca emeklinin 
Sandık üzerindeki hakları da bir alacaktır.. 
Bu hak, emeklinin vaktiyle maaşından kesilen 
c/(. 10 kesenekler değildir. Mahiyeti ondan ay
rı ve miktarı ondan çok fazladır. 

Artık şahsın patrimuvanma dâhil olan bu 
alacağın, Devletçe zaptedilmesi bir müsadere
dir. .Müsadere ise bizatihi adaletsiz bir ceza
dır. Şimdi bu hususta, beşeriyetin mecelle
sini yazmış olan, büyük bilgin Beccarie'den bir 
pasaj okuyorum : 

«Hiçbir vâzıı kanun yoktur ki, faydalı, 
lâkin adaletsiz bir cezaya, cevaz verebilsin. 
Müsadere cezası ferdi sefalete ve nevmidiye 
atmakla onu suç işlemeye sevk eder ve böyle
ce hazan kâmil ve iyi huylu insanları bile 
mücrim yapar. 

Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanun. Anaya
samıza da aylardır. Çünkü; Anayasamıza göre, 
teşriî, icrai, ve kazai fonksiyonlar birbirlerin
den ayrılmışlardır. Yani, suçun vasfını tâyini 
ve cezanın miktarının tâyini kaza organlarına 
bırakılmıştır. Hiçbir vatandaş, mahkemelerin 
tâyin ettiği cezadan fazla bir cezaya mâruz bı
rakılmamalıdır. 

Halbuki biz 5434 sayılı Kanunla, suçluya 
teşriî yoldan munzam cezalar yüklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı halindeki 
kanunla hırsızlara ikram ve inayette bulu
nulduğunu zannetmek hatadır. Hırsızlara karşı 
âmme vicdanının tepkilerini körüklemek ve 
bunun edebiyatını yapmak belki caziptir. Fa
kat hâdiseyi sükûnetle tahlil etmeliyiz. 

Mesele yanlış olarak ortaya konuyor. Çün
kü, 

Evvelâ, tasarı, hızsızlara ceza verilmesin 
demiyor. T. Ceza Kanunu hırsızlara ne yolda 
muamele yapılacağını tâyin etmiştir 

Diğer yandan, tasarı, memurlar hırsızlık 
yaparlarsa, vazifelerinden atılmasınlar da de
miyor. Memurin Kanununa göre, hırsızlığı sa
bit olanlar kadro harici ediliyor ve zaten 
emekli de olamıyor, 
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O halde tasarı hırsızlara ikram ve inayette 

bulunan bir tasarı değildir. 
Hırsızlara ceza verelim; fakat üzerlerin

den silindir geçirrniyelim. Müdafaasını yaptığı
mız tasarı Emekli Sandığı üzerine malî bir 
külfet de tahmil etmez. 

ilgililerden aldığım malûmata göre, Emek
li Sandığına tabi olan vatandaşlarımızın sayısı 
400 000 civarındadır. 

Suçsuzluk esas olduğuna göre, bu 400 000 
vatandaş suç işlemeden emekli olursa sandık 
ne yapacaktır? 

Emekli Sandığı, kendi finansman hesapla
nın yaparken 400 000 kişiden bir kısmının 
suç işliyeeeğini. mi dikkate almıştır? 

Şayet sandığın ayakta durabilmesi., me
murun suç işlemesine bağlı ise, geleceğinden en
dişe ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım ; emeklilik hakkını, 
bu hak iktisabedildikten sonra nezzetmek, ce
zayı aileye teşmil etmek suretiyle kolektifleş
tirmek demektir. Mamafih hukukçu arkadaş
larımın sahasına girecek kadar cesaretim yok. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bir noktaya te
mas edeceğim arkadaşlarım, yeryüzündeki in
sanların üç türlü geçim membaalan vardır. 

Bir kısım insanlar sahibolduklan toprak
ların rantı ile geçinirler. 

Bir kısım insanlar teraküm eden serma
yelerinin ya kârı yahut da faizi ile geçinirler. 

Benim iktisadi mezhebime göre, bu mem-
balar üzerinden geçinmek, mubahtır meşrudur. 

Fakat unutulmasın ki, gerek sermayenin 
mahsûlü ve gerekse toprağın mahsûlü, bugün 
dünyanın nısfında münakaşalıdır. Dünyanın 
bütününde münakaşasız kabul edilen ve tari
hin her devrinde hürmet gören bir geçim mera-
baı daha var. 

Almteri ve emek. 
Hak için ve hakka koşan fazilet için bu

na el uzatmıyalım, buna dil uzatmıyalım, 
arkadaşlarım (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sedat Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 

Başkan, pek değerli arkadaşlarım. Bendenizin 
konuşmam, Cıımlhuriyet Halk Partisi. Grupu 
adına değildir. Cumhuriyet Halk "Partisi Grup 
BaşkanVekili ısılfatîyle de değildir. Ben sadece 
Klonya Senatörü olarak konuşuylorum. Bu iti-
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barla, mütalâa ve mülâhazalarım §a'hisidir; ba
na râeidir ve ancak Ibeni ilzam eder. (Bunu böy
lece teslbit ettikten sonra, mâruzâtıma başlıyo
rum. 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununu, sosyal Ibür sözleşme eski ta
biri ile içtimai bir mukavele 'olarak kalbul et
mek zarureti aşikârdır. Bunun üzerinde uzun 
uzun mütalâa ıserdiyle muhterem Heyeti IJmu-
nıiyenin vaktini almak istemiyorum. 

Bir noktayı kısaca işaret etmek istiyorum. 
Emekli ISandığı Kanununun koyduğu, cezai 
hükümleri dernliyeyim, teminat, ne müsadere
dir, ne cezadır. Bnnıı da (böylece teslbit etmek 
lâzımdır. 

Devlet di'yor ki ; ben seni .memuriyete ala
cağım, Devlet (hizmetinde bulunacaksın. Hizmet 
müddetin 30 seneyi (bulduğu zaman sana ikra
miye vereceğim, sana emekli aidatı bağlıyaca
ğım. Bu müddet muahhar bir kanunla 25 sene
ye lindirilmiştir. 25 senenin sonunda da yine 
Devlet 25 seneyi ikmal eden, 'ömrünü Devlet 
hizmetine harcayan memura yine maaş bağlı
yacak dernektir. 

Arkadaşlarım, biliyorsunuz »ki, 1950 tarihi
ne kadar yani 1083 sayılı Kanunun mer'i bu
lunduğu zamanlarda memurlardan emekli aida
tı alınmıyordu. 1950 tarihinde mer'iyete güren 
5434 sayılı Kanun mucibince % 5 ten '% 7 yo 
kadar memurdan emekli aidatı, şimdiki tabiri 
ile, emekli keseneği memurdan kesildi ve bu 
nun mukabilini de Devlet 'Sandığa ödedi. 
Görüyorsunuz 'ki Emeklilik işlemi Devlet 
ile memur arasında akdedilen sosyal bir söz
leşmedir. Bu surette Devlet hizmeti ifa ettirir
ken memuru teminat altına almak istemiştir. 
'Sana ben emekli aidatı ve -ikramiye vereceğim, 
ama, sen de memur ıhayteiyetine, Devlet memu
riyetinin şerefine yakışır bir şekilde hizmet 
ifasına, bu kanunla, aramızda akdedilen bu 
mukaveleyle mecbursun demektedir. 

Bu hu'su'sıı teminat altma almak thjin, 9*2 ne i 
madde tedvin edilmiştir. Bu madde: 

«A)' iştirakçilerden: Kasta makrun ölmı-
yan veya tahrik neticesi vukua ıgelen fiiller 
haricolmak üzere bir yıldan fazla ağır hapis 
veya 5 yıldan fazla hapis cezalariyle yahut hır
sızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandı
rıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, 
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cürüm uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet, zim
met ve ihtilıs suçlarının birinden dolayı 6 ay
dan ziyade hapis cezasiyle veya en az haddi bir 
yıldan aşağı olmamak üzere mükerrer hapis ce
zalarını gerektiren suç ile veya Askerî Ceza 
Kanunu hükümlerine göre ve bir başka ceza ile 
birlikte veya yalnız olarak verilmiş bulunan as
kerlikten ta r t eezasiyle hükümlü duruma giren
lerin. 

B) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk 
vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket, uy
ruğuna giren, Hükümetten izin almaksızın ya
bancı memlekette vazife kabul edenlerin, emek
lilik hakları düşer» denmektedir. 

Bir kimse Devlet memuriyetine girdiği za
man, bu sözleşmeyi kabul etmiş addedilir ve şu' 
saydığım suçlar, kanunda zikri tadadedilen 
suçlar Ceza Kanununda yazılı suçların tamamı 
değildir. Çünkü, Ceza Kanunu 500 küsur mad
dedir, 500 küsur maddenin içerisinden 8-10 suç 
esas olarafc alınmıştır. Devlet, memuriyeti ver
diği kimselerden bâzı hususiyetler istemiştir. 
Rüşvet almıyacaksın, zimmetine para geeirmiye-
ceksin, yalan yere yemin ve iftira etmiyecek-
sin, yalan şahitlik etmiyeceksin, şu suçu, bu su
çu işlemiyeceksin demektedir. Arkadaşlar, bu 
suçu işliyenlerin, iptidaen emeklilik hakkından 
mahrum olduğunu bilerek Devlet hizmetine gir
miş olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu sebep
lerle bu yolda açılacak bir gedik, Devleti biza
tihi teminattan mahrum bırakacaktır. Bunu 
kabul etmek lâzım. Devleti emniyet altında 
bulundurabilmek, Devlet hizmetinde çalışanları 
hırsızlıktan umumi olarak menedebilmek için, 
bu maddenin Emekli Sandığı Kanununda kal-
nıasnda mutlak surette zaruret vardır. (Sol ve 
orta sıralardan alkışlar) 

Şimdi, arkadaşlar; açalım perdeyi, apaçık 
konuşmak lâzım. Siyasi mahkûmlar emeklilik 
hakkından istifade etsin mi, etmesin mi? Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilenler emek
lilik hakkından istifade etsin mi, etmesin mi? 
Esas mesele bu. Bunu apaçık ortaya koymak 
lâzımdır. 

Birinci koalisyonda, ikinci koalisyonda, bü
tün partilerce ve parlâmentoca Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilmiş bulunan siyasi suç
luların affı karargir olmuştur ve bu af çıka
caktır. Bunu (böylece tesbiıt ettikten sonra, fer'î 
ceza veya uımumi tâibir İl o fer'î haklardan ve ce-
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malardan bulunan ve muayyen fbîr messlefc ve sa
natın icrasına aidolan hakların iadesi hazırlanan 
Af Kanununda derpiş edilmiş, edilmesi lâzımdır. 
Buna müstahak olanların adedini, katı olarak 
bilmiyorum, 30 - 40 kadar denilmektedir. Belki 
azdır, belki çoktur. Bumun ıbu kadar ehemmiyeti 
yok. Bu kadar kişiye emeklilik hakkı verilsin mi, 
verilmesin mi, emeklilik kesenekleriyle beraber 
emekli maaşı tahsis edilsin imi, edilmesin mi? Bu 
apayrı bir problemdir. 

Ben başta, onun için ifade ötitim. Mademki af 
•takarrür etmiştir, buna atıfet deyin, şefkat de
yin, millî irade deyin, mademki af kabul edilmiş
tir, binaenaleyh, aftan istifade edecekleri emekli
lik hakkının verilmesinde şahsan bir beis göre-
mem ve başka bir mülâbaza da denmeyan 'ede
mem. (Alkışlar)1 

Şimdi bunun yanında Devleti teminatsız bı-
rakmammızı da rica ederim. Misal veriyorum : 
1 -1,5 ay kadar evvel sahte bordro ile 200 küsur 
bin lira para, Devlet Hazinesinden, alınmıştır, 
Zimmetine bu kadar para geçiren insanlar var
dır. Hepinizin hâtırasında bunların yüzlercesi 
vardır. Bu 92 nci maddeyi kaldırdığımız zaman 
«çaldığın 200 bin lira, çalana al sana bir de diş 
kirası olarak emeklilik hakkı» denemez. (Gülüş
meler) 

Arkadaşlarım, insaf edin, /bu yola gitmeyin. 
İkinci kısma geliyorum : 'Geliniz, birlesiniz, 

ikasdı hakiki bu ise kanuni bir mecraya götürü-
uüz. Bu yolda hareket edilirse taraftar bulacağı
mızı arz ediyorum, af esprisi içerisinde buna ihti
mal vermekteyim. Bunu müstakil bir kanun öıa-
linde getiriniz. .İşi ister bu yolda mütalâa edelim. 
ister Af Kanunu içerisinde derpiş ederek mütalâa 
edelim, bu yol ile kurtarılmak istenen bir şey var
sa, kurtaralım. Neyi müsadere? Devlet veriyor. 
parayı. Devlet veriyor ikramiyeyi ceza hükümleri 
ayrı şey. Devlet yıpranan 'memuruna yıpranma 
/tazminatı veriyor. Verdiği büyük mikyasta para
ları aynı şekilde mülâhaza edemeyiz. Fer'î ceza
yı, müsaaden'izle birbiri ile karıştıı-mıyalım. Bu
nun Devlet bünyesinde açacağı ralhne büyük (ola
caktır. Ya bu yolda bir takrir vermekle veya geri 
almak suretiyle hallini umumi olarak düşünelim. 
arkadaşlar. Hepinizi Ihiüımetle selâmlarını. OSol-
dan ve ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası ıSayın GKirsoytrak'da, 
Karaveliıoğlu ile yerinizi değiştirdiniz değil mi? 
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SUPHİ GÜRÖOYTRAK (Taibiî Üye) •• - Evet 

efendim. 
BAŞKAN - - Buyurun, ıSayın Karavelioğiıı. 
KÂMİL KAILYVELİOĞLU ('Taibiî Üye) 

Mühiterem arkadaşlar, evvelâibıı teklifi soğukkan
lılıkla 'müzakere etmek imkânına kavuşmuş «İma
mızı; yani, 'gümrükten mal kaçırmak arzusundan 
vazgeçilmiş ol masım memnuniyetle kaydediyo
rum. Çok şükür iScnaltJoda otomatik olarak Hasarı 
kabulü ıg-ilbi menfi ibir ıteamülü önlemiş oldıik ve 
'bu maksa/tla tertiplenen taktiği (bertaraf eîttiık. 

Şimdi nıeseleyi biraz genişi etmeme müsaade 
(aliniz. 

Biz 27 Mayıs İhtilâlinde emeklilerimizin, du
rumunu tam biı- perişanlık içimle bulduk. Bu 
hepinizce de bilinmektedir. 

Ömürlerini bu. memlekete şerefle ve mah
rumiyet içinde hizmetle geçirmiş insanlara 
veya geride bıraktıklarına, hükümetler ola
rak, hiçbir devirde normal yaşama, imkânları 
vermemiştir. Hayat şartları değiştikçe memur 
statülerine uya I arak emekli statüleri değiş
miş ve çeşitli emekli sınıfları doğmuştur. Ge
çen on yılın enflâsyon politikası bu sınıfı 
amansızea darbeleri altına almıştır. Eski sta
tüler yeni statülere intibak ettirilmemiş, en 
zor devirde, en çok mahrumiyet şartları için
de hizmet edenler, en mağdur duruma düşü
rülmüştür. "Emekli mevzuatı, bir yamalı boh
ça halinde bırakılmış, milletçe kendilerine 
daima şükran borçlu olduğumuz emeklilerin 
ıstırabının sadece seyrine bakılmış, dertlerine, 
meselelerine eğilinmemiş, ilgilenilmemiş, ıstı
rapların • artmasına müsaade olunmuştur. 

Biz bu perişan hale ne yapabilirdik? Asıl 
işimiz normal idarelerin yapması lâzımgelen 
ve yapabileceği bu işler olmamakla beraber, 
yeni statülere eski statüleri intibak ettirmeli 
ve mevzuttaki aksaklıkları gidermeli idik. 
Yapabildik mi1? Çok değil; ama, bâzı şeyler 
yapabildik... En önemlisi, derde iyi niyetle eğil
dik. İntibakı tetkik ettirdik, imkânlar ara
dık; memur zamlarını emekliliğe teşmil ettik. 
Bilhassa emekli maaşlarından kesilen Gelir Ver
gisini kaldırlık; mevzuatı ıslah için çalışma 
yaptırdık; hazırlık yaptık. Ama hem intibak, 
hem de ıslah ciddî, uzun, imkânlı çalışmalara 
ihtiyaç hâsıl etti. Kurucu Meclise kaldı. O 
da vetistiremedi, bizden sonraki idareye kaldı. 

Burada adresi açık bir emekliden aldığım 
mektubu kısaca hulâsa etmeme müsaadeleri
nizi rica ederim.Mektubu gönderen, 819 - 52 si
cil numaralı levazım yarbayı. 

[9 Ağustos 13:19 da süvari zabiti olarak 
mektepten çıktım. Makedonya, ve Trakya'da, 
Balkan Harbinde, Edirne İstirdadında, Çanak
kale, Ai'ibıırnunda (Atatürk'ün emir zabiti) va
zife gördüm ve bir sem1 kulem zammı ve liya
kat madalyası aldım. 

20 nci Fırka ile (faliçya Harbine iştirak 
ve Avusturya Liyakat ve Almanya Demir Sa
lip madalyası ile taltif olundum. Aynı fırka 
ile Filistin Harbine iştirak ettim. Esir olma
dım. liabo boğazı geçidinde yaralandım. 45 
gün Konya hastanesinde yattıktan sonra zatiş-
leri emrine alınarak İstanbul'a geldim. Hilâ
li ara İstiklâl Harbine iştirak etmek üzere İne
bolu'ya kaçtım. 14- neü •Süvari .Fırkası, 34 neü 
Alayında 2 nci Bölük Kumandanı olarak İs
tiklâl Harbi boyunca bütün muharebelere iş
tirak ve İzmir istirdadında bulundum. 1934 
senesinde de ahvali sıhhiyem dolayısiyle tekaüte 
sevk olundum. O tarihten beri aldığım çok 
cüzi maaş île ve bir çok hastalıkla 83 yaşında 
malûl ve 73 yaşındaki eşimle beraber ömrü
müzün geriye kalan kısmını doldurmaya çalı
şıyoruz. 

Yirmi sene evvel bankaya kırdırdığım 
maaşımın makbuzu ilişiktir. Bu acı günlerimize 
nihayet verilmîyecek mi? Allah öldürmüyor, ve 
eşit hakkımız verilmiyor, hasta oluyoruz, has
taneye taksi ile gidi]) geliyoruz. Seve seve 
yorgunluk duymadan cepheden cepheye ko
şarak vatan vazifesini ifa eden sağ kulak ve 
sağ gözden tamamen mahrum olan bir eski mu
haribin feraha çıkması için. tavassutlarınızı ri
ca ederim. Sonsuz saygılarımla.] 

İşte arkadaşlar, mesele bu, dert bu... Dert 
bir zümreye imtiyaz vermek değil... Dert Dev
lete karşı vazifesini yapanlara hakkım vermek
tir. 

RİFAT Ö/TÜRKÇİMF (İstanbul) -- Niye 
heyecanlan iyorstın uz ? 

KÂMİL îvAIlAVELİOĞLU (Devamla) — 
Sizler bizim hislerimizi anlayamazsınız. Ben 
sizin hissettiklerinizi hissedersem sizden farkım 
ne olur? (Ortadan alkışlar.) 

Daha sual sormak istiyen varsa buyursun, 
zevk duvarını. 
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BAŞKAN —• Sayın Karaveliogiu Lütfen 

mevzuun dışına çıkmayın. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNB (İstanbul) — Bir 

sual sormak istiyorum. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 

Size cevap vermeye tenezzül etmem. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı

nız. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 

Emekli statüsünde bu büyük meseleler varken, 
şimdi ne' yapmak istiyoruz? Sadece, düzeltil
melini istediğimiz her biri binlerce aileyi ilgi
lendiren 35 - 40 maddelik, Emekli Sandığı ta
dil tasarısından bir tek mesele ile ilgileniyoruz. 
Ne için?... Bir zümreyi mağduriyet ihtimalin
den kurtarmak için, sayıları onlarla ifade edi-
lebilmecek bir zümreyi... Hangi zürmeyi?... Se
nelerce milleti ve emeklileri mağdur eden poli
tikayı tanzim ve destekliyen bir zümreyi... Pe
ki bu haklı bir tasarruf mu? Hayır... Bu bir 
imtiyaz... Kanundaki imtiyazını izahını bir ar
kadaşıma, 'bırakarak ben sayısı onlarla ifade edi
lebilen bir zümrenin büyük zümreye tercihini ve 
bunun için yapılan maksatlı gayretlerdi kasde-
diyorıım. 

Arkadaşlar, bu zümrenin geçmişteki imtiyaz
ları, kendilerine yetişmemiş midir? Hem bu im
tiyazlılar bu aksaklığı geçen on senede niçin dü-
zeltmemişlerdir? Kendilerini ilgilendirmediği için 
mi? Ook rica ediyorum, bırakalım artık bu ma
lûm zümreye mükâfat vermeyi de biraz da bun
ların inim inim inlettiği, onların enflâsyona vur
duğu imtiyazsız binlerce emekli ailesiıfi düşü
nelim. Veya müsaade edin de hiç olmazsa ev
velâ suçluyu değil de suçsuzu düşünelim. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

SAĞDAN BİR SES — Biraz da kendinizi 
düşünün. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Biz kendimizi düşünmeyiz. B(iz kendimizi dü
şünceydik, kendimizi 27 Mayısa adamazdık. Ken
disini düşünenler sizlersiniz. 

BAŞKAN — Karavelioğlu, lütfen mukabele 
etmeyin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sataşanlara cevap vermek bana 
da azap vermektedir. 

BAŞKAN — Başkanlığa yardımcı olmanızı 
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«izden de, arkadaşlarımdan da rica. ediyorum. 
Aksi hakle celbeyi talik etmek zorunda kalacağım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Sataşmayı önlerseniz, arzunuzu yerine getirece
ğim. 

BAŞKAN — Mevzuun içinde kalalım, lütfen. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 

Ben bu kanun teklifinde bir siyasi arka maksa
dın olduğundan şüphe etmiyorum. .Kmeğin ve 
namuslu kazancın koruyucusu olduğumuzu bü
tün dünya bilir. Haksız kazancı korumayı kim
se bizden beklemez. Biz namuslu kazancın, na
muslu idarenin ıkoruyuçuşuyuz. Kanun teklifi
nin teklifçinin 22 Şubattan evvel tasarıyı geri 
alırken ifade ettiği gibi, daha mükemmel, daha 
şümullü, ama malûm zümreye imtiyaz vermek
sizin gelin esini tem inen reddinii teklif ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; esas mev
zua girmeden evvel Adalet Partisi Grup Başkanı 
Sayın Alpiskender (Beyin temas ettiği konulara 
birkaç kelime ile ben de değindikten sonra esas 
konuya gireceğim. 

Dün Genel Kurul toplantısınla bulunan ar
kadaşlarımızın ve müzakereleri takibeden her
kesin bildiği gibi, gündem dışı bulunan iki ka
nun tasarısının zaman aşımına uğramaması için 
öncelik ve ivedilikle gündeme alınması Bütçe Ko
misyonunun, Başkanlığa sunulan bir takririyle 
teklif edilmiş ve bu teklif Senatoca kabul edil
mişti. Teklifin biri konuşuldu, neticeye bağ
landı. İkinci kanun tasarısına sıra geldiği zaman, 
o kadar önemli, hayati bir konu inceleneceği sı
rada, ivedilik kararı da verildiği halde, Grup 
toplantısına gitme özürünü, kendilerine ait man
tıki bir izah tarzı olarak, şahıslarına terk ediyo
rum. 

Yalnız, Senatoda, büyük bir anlayış içerisin
de, bu kanunu ve bundan sonra gelecek kanun 
'tasarılarını neticeye ulaştırmak için, hüsnüniyet
le ileri sürülen tekliflere iştirak etmemek elden 
gelmemektedir. 

Bu arada muhterem arkadaşlar; biraz da Par
lâmento muhabirlerine değinmek isterim. Bize 
göre, Sayın Alpiskender'in aksine olarak kendi 
vazifelerini ehliyetle, objektif olarak ifa ettik
leri kanısı içinde olduğumuzu hürmetlerimle ifa
de ederim. 

— 17 — 
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Şimdi esas konuya giriyorum. Mevzuubah'N I 

kanun, yani, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kani' 
nunda yapılması arzulanan değişikliğe nüi'uz 
edebilmek için yüksek müsaadenizle evvelâ san
dığın statüsü ve teklifle ilgili fonksiyonlarını na
sıl ifa etmekte olduğuna, kısa bir zaman içinde 
değinmek isterim. Emekli Sandığı Devlete bağ
lı, Devlet himayesinde ve Devletin yardımı ile 
yaşıyan bir İktisadi Devlet Teşekkülü, bir sosyal 
âmme müessesesidir. Doğan Sigorta veya Güven 
Sigorta gibi ticari bir müessese hiç değildir. Ku
ruluşta ana sermayeyi Devlet vermiştir. İştirak
çilerin ödedikleri miktar kadar Devlet de öde
mektedir, maluliyet riskini ve harb zammını 
da karşılamaktadır. 

Görülüyor ki, Devletin Emekli Sandığı üzerin
deki iştirakçiye nazaran olan hak üstünlüğü, mü
kellef olduğu fazla vecibelerinden doğmaktadır. 
O halde tasarruflarında yani fonksiyonlarını ifa
da âmme menfaati her şeyden üstün tutması ga
yet tabiîdir ve öyle olmak da iktiza eder, kanı
sındayım. Görülüyor ki, Emekli Sandığı Kanu
nu temel felsefesinde toplum yararlığını esas al
mıştır. Binaenaleyh, toplumun suç saydığı bâzı 
fiilleri işlememek esastır. Bu görüş, kuvvet ve 
mâkesini toplum vicdanından almakta ve orada 
akislerini bulmaktadır. Yani daha basite irca 
edecek olursak temel espiri şöyle ifade edilebilir: 
Emekli «andığı üyelerinin emeklilik hakkının 
doğabilmesi için her hangi bir üyenin topluma 
karşı vazifeli olduğu müddetçe dikkatli, faziletli, 
kanun ve nizamlara daha saygılı olması gerek
mektedir. Bu suretle, toplum nizam ve menfaati, 
onun içinde de ferdin ve aile müessesesinin men
faati korunmuş olmaktadır. 

O halde Emekli Sandığı mevzuatını, sadece 
ferdin hakkı ve cezanın i'erdiliği gibi dar bir za
viyeden mütalâa etmek kanaatimizce yanlış ve 
noksan bir görüş tarzıdır. 

Şimdi Emekli Sandığı fonksiyonunun mese
lemizle ilgili kısmının nasıl işlemekte olduğunu 
mütalâa edelim. Bunu başlıca iki grupta göre
cektir. 

Bir tanesi halen emekli âdi malûl, veya va
zife malûlü 'durumunda olanlar. Sayın Sedat 
Çumralı tarafından da ifade edildiği gibi 92 nci 
maddede tadadedİlen suçları işldyenlerin kendi 
aylıkları kesilir. Muhtaçolan ailelerine m allık û-
miyetleri müddetince maaş 'bağlanır. Ma'h'kû- | 
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illiyetleri sona erince veya duruluları zail olun
ca. maaş kaldırıl ir. Ölümlerinde de tekrar '.bağ
lan ir. İki hakkı tanımak suretiyle toplum ya
rarını l)u davranışı! ile kanun, gayet ibâriz ola
rak korumuş bulunmaktadır. Aynı hüküm, 
emekli maaşı almakta, 'bulunan dul ve yetim
ler içinde earidir. Şayet 'bunlar hu durumda 
iken kanunlarımızın suç saydığı bu fiilleri iş
lerler ve sabit olursa ibu ••müktesep haklarını 
da 'kaybetmektedirler. Bu hususların yalnız 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda Ibuiuııduğu sanılmasın. Bun
dan evvelki mülga lfi83 sayılı Askerî ve mül
kî tekaüt Kanununun 53 ncü maddesi, Devlet 
Demiryolları İşçileri Emekli Sandığı Kanunu
nun yani 2904 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, 
3575 sayılı Askerî Ea'brikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığı Kanununun 17 nci maddesi de 
bu konuda hükümler koymuş (bulunmaktadır
lar. Ayrıca. Türk Ceza Kanunu ve Askerî Ce
za Kanununa, göre medeni haklarını kaybeden 
kimseler, otomatikman emeklilik haklarını kay
betmektedir. Nitekim mezkûr Anayasanın fi S 
nci un ad desi de bu gibi suçlarla mülevves olan 
şahısların Türk Milletini temsil etme halkları 
ellerinden alı inmiş tır. Sizler ise, 'bu Anayasaya 
göre Parlâmentoya, gelmiş 'bulunma İstasın iz. 

ikinci grupa geliyorum muhterem arkadaş
lar; halen memur durumunda bulunan her han
gi bir iştirakçi, kanunda tadadedilen suçlar
dan birini işlerse, vazıı kanun nizamını âmme 
menfaatini korumak ınaksadiyle suçu işliyen şalı
sın emeklilik hakkını düşürmektedir. Kaka t bura
da vâzıı kanun büyük bir anlayış göstermiş, suç
ların tefriki esasına gitmiştir. 92 nci madde 
diyor ki, kasde makrun ohuıyau, tahrik neti
cesi vukua gelen fiiller hariçolnıak üzere ce
miyet için suç olabilecek rüşvet İhtilas, irtikâp. 
zimmet ve dolandırıcılık gibi yüz kızartan fiil
leri işliyenlerle, bir yıldan fazla ağır hapis ce
zasına çarptırılmış .bulunanlara, tart cezasına 
uğramış bulunan fertlere emekli maaşı 'bağlan
maz. Yalnız, bir ticari müesseseden çok daha 
üstün 'olarak Devlet ulvi elini uzatarak böyle 
bir ferdi sın; işlediği zaman kendisine aidolaıı 
keseneklerini iade etmektedir. Böylece, o dert
lerin dul ve yetimlerini cemiyetin kucağına 'ba
şı 'boş, himayesiz bırakmamakladır. .Maalesef 
huzurunuzda şimdiye kadar kanunun lehinde 
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konuşan arkadaşlarımız 'bunu 'bütün çıplaklığı 
ile ifade etmedikleri için detaylarına girmek 
zaruretini duyuyorum. 

Şayet vazıı kanun, Sayın Çumra lı'rıın da. 
ii'ade ettiği gibi, Devlet memuriyetindi1 bulu
nanların haysiyet ve 'şerefini, vekarını idame 
ettirebilmesi için, bâzı müeyyedeler vadetmiş-
se Ibu ibir yanlış görüş tarzı mıdır. Şüphesiz tak
dir etlersiniz ki hırsızlık, dolandırıcılık, yalan 
yere yemin, 'muhtelif hapis veya ağır hapislere 
uğramış, vatana ihanet etmiş hir nıemura, ay
rıca, emekli maaşı 'bağlamak suretiyle onu mü
kâfat! andırma'k istemek, 00 ı ile büyük hir 
geçim sıkıntısı içinde 'bulunan vatandaşla mmız-
la. düpedüz istihza etmek demek değil midir? 

Muhterem arkadaşlar; Emekli ^Sandığının 
kuruluş statüsü ve çalışma. tarzım hu suretle 
gördükten sonra, şimdi huzurunuza gelen ka
nun teklifi ile neler yapılmak istendiğini te
barüz ettirmek isterini. Biliyorsunuz tarımla. 
uğraşan köylümüzün yıllık ortalama, kazancı 
950 liradır. .Buna göre >aylık 'kazancı yuvarlak 
hesap 80 - 100 lira. civarındadır. İşçilerimizin 
yıllık 'ortalama, kazançları 2 740 lira., ortalama 
aylık kazançları ise 230 - 800 lira kadardır. 

Şimdi, deniliyor'ki: Kazancı bu ikadar olan 
ve büyük bir aile 'topluluğunu zorlukla geçin
dirmekte 'bulunan köylü ve işçimizden, iş taki
bi için daireye gittiğinde rüşvet alan, ionu do
landıran, 'onu inim inim inleten ve suçu şahit 
olarak mahkûm, lolan 'memura mükafat olarak 
maaş (bağlıyalım. 

Yalnız huzurunuza getirilen kanun (bununla 
da kalsa, iyi, bakın arkasından neler isteni
yor. Her nekada.r, normal olarak emeklilik hak
kı şerefli hir memur için 25 yılda tahakkuk 
ediyorsa, da; bir memur vatandaşlarımızı dolan
dırmışla, rüşvet almışsa, onların hakkını gasp 
için sahte evrak tanzim ederek sahtekârlık yap
mışsa, onun emeklilik hakkı şerefli memurlar 
gibi 25 yılda değil, daha erken 20 yılda olsun 
isteniyor. Çünkü, hu iştirakçi üye; vatandaşları 
dolandırmada, rüşvet almada, sahtekârlık yap
makta büyük bir başarı göstermiştir. Elbette, 
emeklilik hakkı 20 yıla indirilmelidir. Çünkü 
bunu diğerleri yapamaz, o bunları büyük bir 
ehliyet ve haşarıyle yapmıştır. (Orta. sıralardan 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım çak istirham edi
yorum, bunun başka türlü bir izah tarzını ve 
bu tasarının ne gibi bir düşünceyle huzurunu
za. getirildiğini ifade edecek kelime bulamıyo
rum. Bunu takdirlerinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, getirilmek istenen 
yenilik maalesef bu noktada bitmiyor, gene de
niliyor ki, geçici madde ile, 1930 'senesinden 
itibaren bu maddeye göre emeklilik hakkı düş
müş olan fertlerin emeklilik hakları tahakkuk 
etsin. Sizlere bir kıstas vermek istiyorum. 27 
Mayıs ihtilâlinden sonra Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilen 37 sanık için Emekli San
dığınca yapılan hesaJba göre bir yıllık ödeme 
tutarı yarım milyon lira civarındadır. Eğer 
biz, bu hükmü 1930 yılma kadar götürecek 
olursak Emekli Sandığına ne giibi bir mâli kül
fet yükleneceğini yüksek idrakleriniz takdir et
mekten elbette vareste değildir. 

Muhterem arkadaşlarını, ben size bâzı, ya
ni yalnız 37 mahkûm için tahakkuk ettirilecek 
yarım milyon lira ile bu 'memlekette neler ya
pılacağını belirtmek üzere misaller vermek is
tiyorum. Bugün köylerimizin yüzde 53 ünde, 'ka
sabalarımızın ise yüzde 55 inde içme suyu yok
tur. îçme suyu bir köye beş bin liraya geldiği
ne göre, bu şekilde yapılacak bir yıllık ödeme 
karşılığı Türkiye'de 100 köyün içme suyu prob
lemi halledilmiş olur. 

Arkadaşlar, yine Türkiye nüfusunun yüzde 
69 u elektrikten istifade edememektedir. Hal
buki bu bir yıllık tutar ile 10 köyün elektriğe 
kavuşturulması mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bâzı iddialar ileri sürüldü. Dediler 

k i : «Muhalif olanlar maddi, hukuki ve mantıki 
delillere istinadetmeden sadece kuru bir mu
kavemet göstermektedirler...» Müsaade buyu
rursanız hu iddiada bulunan arkadaşlara cevap 
vermek istiyoıru'm. 

Diyorlar k i ; «Bu kanuna muhalif olanlar, 
cezaların artmasını istiyorlar...» Hâşâ... Böyle 
hir iddiada bulunmadım ve bulunmuyoruz. Hâ
len mevzu hükümlerin, olduğu gibi kalmasını 
istiyoruz. 

Cbmc diyorlar k i ; «Müca.zat, ancak hayvan
lara mahsustur, insanlara mükâfat gerekir...» 
o zaman bütün dünya, yanlış bir istikamete yö
nelmiş demektir. Çünkü her memleketin ceza 
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kanunları vardır. Aidolduğu mantığa uymak 
lâzım gelse, 'bütün dünyanın ceza kanunlarını, 
kaldırmak lâzımigelir. Bu safiyane mantığa iş
tirak etmek imkânsızdır. Dediler k i ; «Yeni Ana
yasamıza göre kuvvetler ayrılığı var. Biz bu
rada ceza vermek durumunda değiliz...» 

M'ulhterem arkadaşlarım, bizim 'bildiğimize 
göre teşriî organın vücut verdiği kanunları, 
kaza organları tatbik etmekle mükelleftir. Bu
nun (iısında bir görüşe iştirak etmek bizim id
rakimiz dışında bulunmaktadır. Gene dediler ki, 
«Bu tasarı Emekli Sandığına hiçbir malî kül
fet yüklemem ektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız 37 kişi için 
tahmil edilecek' külfetin yarım miyon civarında 
olduğunu biraız evvel ifade etmiştim. Bu duru
mu 1930 senesine kadar yürütürseniz ve kanun 
da olduğu giibi Senatodan geçecek olursa, malî 
külfetin nelere baliğ olacağını elbette takdir 
edersiniz. Bütün gayretlerimize rağmen Emek
li Sandığından ve ayrıca Sayın Maliye Vekilin
den İra hususta, yani kanun İra sjekliyle çıktığı 
takdirde müstefidoiabilecek insanların •mikta
rını ve 1)unlara, ödenecek paranın malî portresi
ni sormuş olmamıza rağmen her iki hususta he
nüz kati bir rakam tesbit edeme diki erini ifade 
'hınyurdular. Her halde kendileri gelip burada 
durumu açıklıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, neresinden savunul
masına gayret: edilirse edilsin 1930 yılından bu 
yana hırsızlık, irtikap, ihtilas, zimmet, dolandırı
cılık, sahtekârlık suçlariyle vatana ihanet eden
lere1 millet kesesinden prim ödemek, mânasına 
gelebilecek bu kanun teklifini toplum vicdanı
nı yaralamadan savunmaya imkân yoktur. (Or
tadan alkışlar) 

Anayasamı) temel espirisine de aykırı düşen 
ıbu kanunun. Yüksek Heyetinizce de iltifat gör-
miyeceğini ümidederek, reddini talelbediyorum, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın arkadaşlarım, şimdiye 
kadar altı arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. 
Bu arada müzakerelerin yeterliği haikkında bir 
önerge .gelmiştir. Bunu reylerinize arz etmeden 
evvel takririn aleyhinde konuşmak istiyenler 
varsa, bir kişiye söz vereceğim. 

Buyurun, Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım ; bu teklif hakkındaki konuşmaların, 
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meselenin esasını izah edecek bir seviyeye var
dığı iddia olunamaz. Bu mevzuda, şimdiye ka
dar konuşan arkadaşların söylemedikleri çok 
•esaslı 'meseleler, noktainazarlar vardır. Evvelâ 
ıbu bakımdan müzaikere kâfi değildir. Sonra da 
Hükümetin bu mevzuda henüz noktainazarı an
laşılmamıştır. Ayrıca Komisyonun, bu kanun 
tasarısının, teklifinin tümü üzerindeki mütalâ
ası da alınmamıştır. Sadece bu üç. noktadan ki
fayetin yerinde olmadığı ve bu yoldaki teklifin 
reddedilmesi lâzımgeldiği anlaşılabilir. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Maliye 
Bakan Vekili, buyurun. 

MAE İYE BAKAN VEKİLİ ORHAN ÖZ-
TRAK (Tekirdağ Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Sayın Cumlıuriyet Senatosu üyeleri; Maliye Ba
kan Vekili olarak Hükümet adına konuşuyorum. 
Hükümet bu tasarıyı umumi nizam, memur sta
tüsü ve emeklilük rejimi bakımından tetkika muh
taç ve bu şekliyle çok mahzurlu gömlektedir. 
(Soldan, ortadan brova sesleri) Bu sebeplerle, 
Hükümetiniz Cumhuriyet Senatosundan bu 1a-
sarının reddini istirham etmektedir. (Esbabı mu
cibe nedir sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki. 
esbabı mucibe olarak söyliyeceklerim, arz etti
ğim umumi mefhumlar içinde mucip «ebep ola
rak yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım. Emekli Sandığı 
Kanununun 92 nci maddesinin (A) fıkrasında 
tadadedilen suçları işliyenierden 20 senelik me
mur olanlara emekli hakkı tanımamaktadır. Fa
kat müesses nizam içerisinde doğru dürüst vazi
fe gören insanlara ancak fiilen 25 sene memuri
yet yaptıktan sonra bu hak tanınmaktadır. Bi
naenaleyh, anime nizamı meselesi burada mev
cuttur. Esneklilik nizamına gelince; bütün dün
ya, emeklilik meselesinde bizim yeni, eski Emekli 
Sandığı Kanunumuzda 'kabul edilen esasları ka
bul etmiştir. Bu bakımdan bîr emeklilik statü
sünün, çok mahdut bir mesele için, tepeden 
tırnağa kadar kaani olarak değiştirilmesinin fay
dasına Hükümet kaani değildir. Müsaade eder 
seniz bu bir tetkik meselesidir. Bunu ret, buyu
racağınıza inanıyorum. 

Suphi Bey arkadaşımızın sorusuna gelince : 
1930 yılından bu yana suç işlemiş memurların 
adedlerini tesbit 1 e meşgulüz. Buna rağmen sonu 
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aİ mamam ıştır. Talimin ediyoruz ki bu miktar 
büyük bir rakama baliğ olacaktır. Katî netice 
alınamadığı için cevabımı da katî rakamlarla ifa
de edemiyeeeğfian. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

(Siyasi suçları ayırmak lâzımdır, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, şu cihetli komisyona 

sormaya mecburum : Siz Niyazi Ağırııaslrnm 
komisyon adına 'konuşmasına müsaade ediyor 
musunuz? (Ediyoruz, sözcüdür sesleri) O hal
de buyurun Niyazi Ağırnaslı... 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Cumhuriyet Senato
sunun Bütçe Encümeninde, bu teklifin müza
keresi sırasında ne kanunun 1930 yılma kadar 
teşmili düşünülmüş, ne de hırsızların, dolandı
rıcıların himayesine müncer olabilecek nir tasa
rı derpiş edilmiştir. Cumhuriyet Senatosunun 
Bütçe Encümeni, müktesep hukukun, ne olur
sa olsun, himayesi maksadına matuf ve fakat 
haysiyet kırıcı suçlarla vaziyeti daha memuri
yeti sırasında hukukan haleldar olmuş vatan
daşın, kimsenin, bu emeklilik haklanın kaldı
rılması maksadını taşıyan bir hüküm tedvin et
meyi düşünmüştür. Encümende bu hususta üç 
noktai nazar olduğu için doğrudan doğruya tok 
bir noktai nazar halinde Bütçe Encümeninin 
sözcülüğünü yapmak mümkün olamıyacaktır. 
Ama komisyonumuzun kanaati, hiçbir şekilde 
yüz kızartıcı suçlardan yani, hırsızlık, emni
yeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahit
lik, yalan yere yemin, zimmet, rüşvet, irtikâp 
ve ihtilas suçlarından birisi dolayısiyle altı ay 
hapis cezasiyle mahkûm veya hükümlü olanlar 
hariç bırakılmak suretiyle bu kanun tedvin edil
diği takdirde, mesele halledilecektir kanaatinde
yim. Bu istikamette de şahsan hazırladığım bir 
takriri takdim etmiş bulunuyorum. Bunun ka
bul ibuyurulmasmı istirham ediyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 
teklif sahibi olarak bâzı tenkidlere cevap ar/, et
mek istiyorum. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Son söz mil
let vekilinindİT. Sıra da zantnederfsem benimdir. 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakere kabul edil
miştir efendim. 

Sayın arkadaşlar, tasarının heyetti umu-
miyesi hakkındaki müzaikere bitmiştir. 

Şimdd, aykırılık derecesine göre takrirleri 
oyunuza arz edeceğim. En aykırı takrir, Mu- | 
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animer Obıız arkadaşımızmkidir. Takriri tek
rar oıkuyoruz : 

(Muammer Obuz'un önergesi t ekran* okun
du.) 

BAŞKAN — Muammer Bey, takririnizi 
izah edecek misiniz? 

MUAMMER OBTJZ (Konya) — Lüzum gör
müyorum. 

BAŞKAN —• O Ih aide takriri oyunuza arz 
ediyorum. Kabull edenler lütfen işaret buyur
sunlar. Yani Anayasa Encümenine verilmesi 
hakkındaki teklifi kabul edenılter... Kaimi et-
miylenler... Takriri, 41 reye karşı 69 ireyle red-
dedilımiştir. 

Sayın Sarıgöllü'nün takririni tekrar oku
tup reyinize arz edeceğim. 

(Osman Saim Sarıgöllü'nün önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, bu takrir 
doğrudan doğruya tasarının metim üzerinde mü
zakeresini ifade edliyor. Bu arada tasarının 
reddi talebini mut azanımın bir teklif geMi. 
En zıt teklif olan bu önergeyi reyinize arz 
etmeye mecburum. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

nun 80 ve 92 nci (maddelerinin değiştiriljmıesi-
ne ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesine 
dair kanunun arz ettiği şifahi sebeplerden do
layı reddini talebederim. 

Tabiî Üye 
Suphi CJürsoytrak 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Talkrir hak
kında söz istiyorum efendini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanunun ehemmiyeti aşikârdır. 
Yüksek Meclisten ve Başkanlık Divanından 
bu meselenin partilerarası bir mesıeie olarak 
görüşülüp hemen Meclise getirilmek üzere 
kısa bir fasıla verilim esini arz ve rica, ediyo
rum. Esasen bu temayül de izhar ed ilim ek
tedir. 

BAŞKAN — Oylamaya geçilip önergelerin 
müzakeresi mevzuubahis olduğu zaman fasıla 
verilmesi hiçbir parlâmentoda müteaımel de
ğildir. Bu itibarla evvelâ önergleiler okunup 
ondan sonra fasıla verilmesi düşünüleceiktir. 



C. Senatosu 
Şimdi Gürsoytrak arkadaşımızın önergesini 

tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
(Tabiî Üye Gürsoytrak'm önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyonler... 49 oya 
karşı 68 oylıa reddedilmiştir. 

Saim Sarıgöllü'nün takririni okuyoruz. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Takririmi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Saim Sarıgöllü arkadaşım tak

ririni geri almıştır. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi, iki takrir da

ha vardır. Bunlardan biri, maddelere geçilmesi 
hususunun açık oyla tesbitini teklif ediyor. 
önergeyi okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Maddelere geçilmesi hususunun açık oya ar 

zmı teklif ederiz. 
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ne inanıyoruz. O itibarla bu milletin, böyle bir 
kanunun, bizim en çok üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz, ahlâk ve fazilet müessesesinde 
onun karşısında olmak durumundaki mânaya 
gelecek bir mevzuun, kimler tarafından kabul 
edilip, kimler tarafından reddedilmesinin bilin
mesinde fayda mülâhaza ediyoruz, ve 136 neı 
maddeye göre de meselenin açık oya konması
nı, yani daha işin esasına girmeden biz bu işi 
isliyoruz veya istemiyoruz diyenlerin açıkça 
bilinmesini arz ve talebediyoruz. Madde gayet 
.sarihth', hu maddeye istinaden talebimizi yap
mış bulunuyoruz. Başkanlık Divanı doğrudan 
doğruya meseleyi oya arz eder, ondan sonra me
selenin esasına gireriz. 

BAŞKAN —• Efendim, her hususta kararı 
oy I arınızla alacağız. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Konya 
Muammer Obuz 

Ordu 
Eşref Ayhan 

Hakkâri 
Âdil Türkoğlu 

Çanakkale 
Halit Sarıkaya 

Mardin 
Kemal Oral 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

Mardin 
Kerim Saraçoğlu 

Konya 
Ahmet Onar 

Urfa 
Vasfi Gerger 

Çanakkale 
Â. Aksoy 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Gaziantep 
Nizamettin özkul 

Ankara 
İbrahim Saffet Om ay 

BAŞKAN -— Önergeyi dinlediniz. Ancak bu 
hususta tc'k'Hf sahibi arkadaşların mütalâasını 
almak isterim. Her hangi bir 'kanunun, madde
lerine. geçilmesi hususunun açık oya arz edil
mesi, şimdiye kadar tatbik edilmiş bir husus 
değildir. Ancak oylamada açık oy mevzuu-
bahsolur. Her hangi bir yanlış muamele yap
mamak için, buyurun takririnizi izah edin, ar
kadaşlar tenevvür etsin. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, görüştüğümüz kanunun bu cemi
yetin temel ilkeleri mevzuundaki tesirini, yal
nız Yüksek Senatonun muhterem üyelerinin de
ğil, bütün Türk efkârının dikkatle takibettiği-

ÂMÎL ARTUS (Ayağa kalkarak) — Madde 
sarihtir, tüzük meselesidir, tüzüğü tatbikle mü
kellefsiniz, burada adedi ekseriyete dayanarak 
oylly a rnazsın.ız... (Gürültüler) 

BAŞKAN —- Arkadaşlar, müsaade edin, Sa
yın Artus'uu ifadelerini gürültüler dolayısiyle 
duymaya imkân yoktur. Müsaade edin, dinliye-
lim. 

ÂMİLARTUS- Mfendim, Tüzük gereğin
ce, 15 ve daha fazla senatör, yazılı olarak açık 
oy talebettiğindo, açık oya müracaat etmeye 
mecbursun uz. (Gürültüler) 

BAŞKAN • — Maddeyi lütfeder misiniz, Sa
yın Artus... 

SIRRI ATALAY (Kars) - 136 neı madde. 
(Gürültüler) 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Usul 
hakkında 'söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN ••— Söz vermiyorum, Niyazi Bey. 
Muhterem arkadaşlar, müspet ve doğru bir 

karara varabilmek için sükûneti muhafaza et
meye mecburuz. Riyaset Divanının arzusu bir 
yanlışlığa mahal, vermemektir, en ufak bir ha
taya, mahal vermemektir. Bilhassa böyle bir ka
nun üzerinde 15 arkadaşımız, maddelere geçil
mesi mevzııunun açık oyla tesbit edilmesini tek
lif etmişlerdir. Senatoda bulunan bütün arka
daşlarımız, açık veya kapalı oydan çekinecek ve 
bu teklife itiraz edecek arkadaşlar değildir. 
(Şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) 

Bu sebepten ben de arkadaşlarımdan rica 
ediyorum, açık oyla bu vaziyeti halledeceğiz. 
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Arkadaşlar, kâğıt dağıtılacak, küreler dolaş

tırılacaktır. Maddelere geçilmesini kabul veya 
ret diye işaret edeceksiniz. 

CENAP AKSU (Maraş) — Hangi maddelere 
geçilecektir? (Hangi maddelere geçilecek ses
leri) 

BAŞKAN — Evvelâ kanunun maddelerine 
geçilmesine karar vereceksiniz, ondan sonra 
hangi kanunun hangi maddelerine geçileceğini 
arz edeceğim, istical buyurmayın. 

Şimdi oy toplanacaktır. 
(Kutular dolaştırılmak suretiyle oylar top

landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
varsa lütfen kullansın... Oy toplama muamele
si bitmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin madde
lerine geçilmesine dair olan önergenin açık 
oylama neticesini arz ediyorum. 

Oya katılan üye adedi (125) tir. (67) kabul, 
(51) ret, (3) çekinser oy kullanılmıştır, (4) 
aded de boş vardır. 

İstihsal edilen bu netice ile maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Cenap Aksu arkadaşımız tarafından veri
len bir takrir var, okutup oyunuza arz edece
ğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi metninin müzakereye esas tu

tulmasını teklif ederim. 
Maraş 

Cenap Aksu 

BAŞKAN —• Takriri oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... 45 redde karşı 62 oyla Millet 
Meclisi metninin müzakeresi kabul edilmiştir. 

Bir kararınızı daha istihsal edeceğim. Ka
nunun ivedilikle görüşülmesi hususu dün reye 
konmamıştı, sadece Öncelikle konuşulması reye 
konmuştu. İvedilikle görüşülmesi hususunu 
da reyinize arz edeceğim. İvedilikle müzakere
sini kabul edenler işaret buyursunlar... 

MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey Reis 
Bey!... 

BAŞKAN —• Oylama esnasında müdahale 
edilmez. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Maddelere geçildikten sonra 
söz veremem. 

MEHMET HAZER (Kars) — Dinleyin efen
dim. 

BAŞKAN —• Dinleyemem efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Dinlemeye 

mecbursunuz. 
BAŞKAN —• Özür dilerim, dinlemeye mec

burum. Millet Meclisi metnini okutuyorum. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde ek

lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. —• 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 
ncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, 
âdi malûl veya vazife malûllerinin yalnız Tür
kiye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, 
muhtaç dul ve yetimlerine, mezkûr maddede
ki durumlarının belli olduğu tarihlerden iti
baren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa 
müracaatlerini takibeden ay başından itibaren 
aylık bağlanır. Durumlarının zail olduğu tarih
leri takibeden ay başından itibaren kesilerek 
ölümlerinde müstahak olanlara tekrar bağla
nır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, birinci madde, Millet Meclisi kara
rının birinci maddesi olarak şu anda müza
kere edilmektedir. Anayasa hükümlerine göre 
Cumhuriyet Senatosu; kendisine gönderilen bir 
metni ya aynen kabul eder, yahut komisyonla
rında değişiklik yapılır. Komisyonlarda yapılan 
değişiklik bir veya birkaç komisyonda ise, Cum
huriyet Senatosu heyeti umumiyesi, ancak bir 
usuli müzakere konusu yaparak kendi korniş-
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yoniarı arasından birinin veya diğerinin ha
zırladığı metni müzakereye esas alabilir. Bu
nun dışında, Anayasa hükümlerine göre Cum
huriyet Senatosu, kendi komisyonlarından ge
len metin varken Millet Meclisinin metnini gö
rüşmez. Bu hukukan bâtıldır, butlandır. 

BAŞKAN — Karara iktiran etmiştir. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, ha

yır bâtıldır.. Hukukan butlan olduğu için, gö
rüşülmesi caiz değildir, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlarım, ge
rek Millet Meclisi, gerekse Senato bir husus 
üzerinde karar ittihaz ettikten sonra, azalar
dan birisinin butlan iddiası muteber değildir. 
Ancak buna Anayasa Mahkemesi karar vere
bilir. (Sğdan bravo, sesleri.) 

Madde hakkında konuşmak üzere Mehmet 
Hazer'e söz veriyorum. Buyurun Mehmet Ha-
zer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarım, her müzakerenin, her kararın 
tabiî olması lâzımgelen esasları ve prensipleri 
vardır. Bunları liki metinde toplanmış görüyo
ruz. Birisi Anayasa, birisi de İçtüzük hükmü
dür. 

BAŞKAN — ITsvıl hakkında söz vermedim, 
esas hakkında söz verdim Sayın Hazcr. 

MKHMRT 1IAZKR (Devamla) — Müsaade 
ediniz efendim... Riyasetin de, üyelerin de tâ
bi olduğu bu hükümler ihlâl edilirse maddeliğin 
müzakeresinde bir neticeye1 varmak m irmik ün ol
maz. (iayet sarih olarak ifade edeyim ki, İçtü
zük mucibince bir teklif veya lâyihanın aidoldu-
ğu başlıca encümenler veya en son encümen ta
rafından' hazırlanan metin üzerinde1 konuşul
ması, en son encümen tarafından hazırlanan lâ
yiha üzerinde müzakere cereyan etmesi ve sorıı-
}»xı suallerin bu kondisyon sözcüleri tarafından 
cevaplandırılması iktiza eder. Aksi takdirde bü
tün vereceğiniz kararlar muallâkta .kalmaya malı
ktı nıdıır arkadaşiar. 

Kimden sual soracağız? Kimi müdafaa ede
cek?.. Hangi komisyonun kararını, hangi ko
misyonun raporunu konuşacağız?.. Bir esasta 
top Uyabil inek mecburiyeti vardır. Aksi takdirdi1 

komisyonlar bir mâna ifade etmez, komisyonlar 
za'it uzuvlardan, içtüzükler keenlemyekûn hale 
gelmiş bir vesikadan ibaret kalır. Bu itibarla 
Başkanlık, karar alınmış olsa dahi, Anayasa ve 

umumi müzakere âdabı dışında olan bu karan 
değiştirmeye mecburdur. Aksi takdirde varıla
cak netice Anayaısaya aykırı olur. Kararın alın
mış olması, bir yanlışı tashihe mâni değildir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ ACHRNASLJ (Ankara) — Yüksek 

Başkanlığa bir takrir arz etmiştim. Bunda yüz 
kızartıcı ısuclardan, (hırsızlık, irtikâp ve saire1 

gibi, suçlardan) mahkûm olanlarla, kanunun 
çerçevelediği suçlardan biri ile 6 ay veya 6 ay
dan fazla hükümlü olanların bu halktan istifa
de etmiyecekleıü şeklinde bir fıkra ilâvesini arz 
ve teklif etmiştim. Bütçe Komisyonunun kaimi 
ettiği metne göre yazımış okluğum takrir, Bütçe 
Komisyonu metni kabul edilmediğine ve' Cum
huriyet Senatosu komliısyem kırının hazırlamış ol
duğu metinler müzakere mevzuu 'ittihaz edilme
diğine göre, Millet Meclisinin kabul ettiği m et mi 
hangi komisyon veya sözcünün müdafaa eelece-
ğinii bilmediğim için1, işin bu şekilde muallâkta 
kalın a«ı temayülünü gösteren arkadaşlar ve 
Muhterem Senato kabul bıryuruiHa, hiç olmazsa 
takdim ettiğim takriri bir fıkra maddenin so
nuna. eklemek suretiyle zararların önlenmesini 
istirham etmekteyim. Birinci madd'e aksi halde 
bütün şümulü ile hakikaten bir suiistimalin, 
yolsuzluğun, hırsızlığın ve sairenin himayesi gi
bi bir mâna taşır. Ben şahsan, siyasi suçların
dan dolayı, kimler ne derece- cezaya mahkûm 
edilirse edilsin; çocuklarının bir haktan mah
rum edilmedi taraftarı olan bir insan değilim
dir. Açıkça ifade edeyim, memleket i m izde her 
e;eşit içtihadın toleransla gelişmesini istediğimiz 
bu günlerde heı- türlü fikrin serbestçe savunul
ması taraftarıyız. Birtakım mânâsız sokak yay
garalarına göz yumup geçiyor ve birdenbire bir 
sıçrama ile hakikaten örnek bir demokrasi hali
ne' gelebilir inancında olduğumuz idin buna ey
vallah diyoruz. Demıokrasiınizi baltalamıya, hür
riyeti yıkmaya, nizaımı yok etmeye çalışanlar 
maalesef vardır. Bütün bunlara rağmen bunlarla 
mücadele etmekte, kendimizi tutmamızın sebebi, 
hattâ iki Meclisin bünyesine matuf birtakım 
hareketleri olgunlukla karşılamamızın sebebi sa
dece rejimin memleketimizde1 oturması İçindir. 
Bu rejimıin devamını arzu eden sizler, bizle1!' 
uyanık, açık kalbi i olursak, zararı yok, nıües-
sese!erimize ve şahıslarımıza yöneltilen yaygara
lar, günün birinde duvarlarımıza çarp.ıp n-iye1-
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çekti i'. Ve nihayet hu müesseseler yaşıyacak ve I 
yürüyecektir. Bu, bizim, göstereceğimiz toleran
sa bağlıdır. O itibarla, birinci maddenin sonu
na eklenmesini teklif ettiğim fıkranın kabul bu-
yurulması suretiyle maddenin inşasını istirham 
ederim. Ama, şunu da arz edeyim ki, artık ka- I 
rara bağlandığı için karardan riicu edilebilir 
veya edilemez, ayrı bir mesele, bunu Kiyasete I 
terk ediyorum. Millet Meclisinden »elen metni 
kimin müdafaa edeceğini de biliniyorum. Tak- I 
ririn kabul buy uru I ıu asını istirham ederim. I 

BAŞKAN — arkadaşlar, Niyazi Ağırnaslı I 
arkadaşımızın bu maddeye bir fıkra ilâvesi hak
kındaki takririni malûmatınız olsun diye okut- I 
turuyorunı, daha sonra yapılacak olan konuş- I 
malarımıza yardımcı olacağı kanaatindeyim. I 
Oya koymıyacağım. I 

Yüksek Başkanlığa I 
C. Senatosu Bütçe Komisyonu teklifinin 80 I 

nci maddeyi tadil, vûon J nci maddesinin so- I 
nuna : 

«Hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahterkâr- I 
lık, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan 
yere yemin, cürüm uydurma, iftira, irtikâp, I 
ırza, geçme, rüşvet, zimmet ve ihtilas suçları- I 
nm birinden dolayı altı aydan ziyade hapis I 
cezası ile hükümlü olanlar bu madde hükmün- I 
den faydalanamaz» I 

Fıkrasının ilâvesini arz ve teklif eylerim. I 
19 . 9 . 1962 
Ankara I 

Niyazi Ağırnaslı I 

BAŞKAN — Şayet takrir kabul edildiği tak
dirde, burada Cumhuriyet Senatosu Bütçe I 
Komisyonu teklifinin yerine, Millet Meclisi- I 
nin birinci maddesi metnine ilâve edeceğiz. Faz- I 
la, bir fark yok. I 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Süz istiyo
rum efendim. I 

FLHMİ ALPASLAN (Artvin — Muhte
rem arkadaşlarım, aramizda görüştük, ınuh- I 
terem grup başkan vekilimiz grubuma/ adına I 
görüşlerimizi arz edeceklerdir. Biz bu mevzu- I 
un şimdiki hâli ile müzakere mevzuu yapılma- I 
sının mümükün olamıyacağı inancındayız. Bi- I 
naenaleh, batıl ile iştigalin hiçbir fayda sağ- I 
lanııyacağmı düşündüğümüz için. maddenin I 
esasına, geçmek suretiyle maruzata, bulunmayı | 
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faydasız görüyorum. Orup Başkan Vekilimiz 
vaziyeti arz edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çumralı. 
C. H. P. GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRA

Lİ (Konya) — İçtüzüğümüzün 35 nci maddesi: 
«Bir lâyiha veya teklifi Heyeti Umumiyedo baş- , 
lıca aidolduğu encümen müdafaa eder. Diğer 
bir veya daha ziyade encümende aynı lâyiha ve
ya teklif hakkında müzakere ıgeçmiş ve mazba
ta tanzim ıkılmmış ise o encümenler yalnız ken
dilerine aidolan madde veya kısımları müda
faa ederler» denmektedir, içtüzüğün bu açık 
hükmüne rağmen müzakereye devam edilmesi, 
oy kullanılması hatalıdır, yapılan muamele bâ
tıldır. Bu sebeple bâtıla rey veremiyeceğitmizi 
arz ederim. 

Şimdi bir tadil teklifi .gelmiştir. Tadil tek
lifi birinci maddenin değiştirilmesini istemekte
dir. Acalba Millet Meclisi ne der? Kim gelip 
burada müspet veya menfi noktai nazarını be
yan edecektir. Aslında bu maddeyi Meclis ka
bul ettiğine göre, onlara bir müdafaa hakkı ta-
mmıyacak mıyız?.. Olmaz arkadaşlar, elbet de 
olmaz. Çünkü hüküm açık. En son Encümenin 
tasarısının mevki müzakereye konması icabet
in ektedir. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, maddelere 
geçildikten sonra, bâzı kıymetli arkadaşlarım, 
tenkidlerini usul üzerine teksif ettiler. Bilhas
sa Oumlhııriyet Halk Partisi Grup Başkanı Se
dat Çumralı arkadaşımız, kendisinden önce ko
nuşan diğer iki arkadaşının, Sırrı Atalay ile 
Mehmet Hazerin fikrine iştirak ettiğini bildir
diler. Fakat bugünikü Anayasamız yeni bir iç
tüzük yapılıncaya kaidar Meclis Dahilî Nizam
namesinin meri olduğunu sarahaten bildirmiş
tir. Bu, sarih ve kati, itiraz edilmez bir hüküm
dür. O halde, bugün gerek Cumlhuriyet Senato
sunda gerek Millet Meclisinde hâkim olan iç
tüzük bugünkü Dafhilî Nizamnamedir. Bu ni
zamnamenin, bu meseleden dolayı geçirdiği bir
takım vsafhıalar ve bu hususta teessüs etmiş iç
tihatlar vardır. Bilhassa 10 ncu devre Büyük 
Millet Meclisinde Maliye Encümeninin raporu
nu mu müzakere edelim? Yoksa, Bütçe Encü
meninin raporunu mu müzakere edelim, konu
su söz edildiği zaman, umumiyet itibariyle Teş
riî bir meclis, huzuruna arz edilmiş oLan maz-
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batalardan dilediğini, sıra takibetmeden dile
diğini öne ahi* ve müzakere eder diye teessüs 
etmiş içtihatlar vardır. Tek meclis zamanında 
•teessüs etmiş bir içtihattır. Halen iki meclis 
esıa-sı yürümektedir; Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu. Acaba Millet Meclisinde kabul 
edilen bir tasan, Cumhuriyet Senatosunda, doğ
rudan doğruya kendi encümenlerinin kararları
na rağmen, ele alınıp müzakere edilebilir mi, 
edilemez mi? Mesele bu noktaya gelmiş bulun
maktadır. Millet Meclisinin metni Cumihuriyet 
Senatosu Maliye Encümeninin metninin aynı
dır. Zaten orada da aşağı yukarı Maliye Encü
meninin fikri hâkim olmuştur. Binaenaleyh, 
burada, bu metni müdafaa edecek olan Maliye 
Encümenidir. Cumihuriyet Senatosu Maliye En
cümeni metni ile, Millet Meclisinin metni ara
sında bir mutabakat temini kıyas yolu ile, te
mini mümkündür. Ceza hariejolmak üzere, hu
kukta kıyas daima mümkündür. Bimaıenaleyıh, 
teessüs etmiş olan parlâmento teamüllerine gö
re, Cumihuriyet Senatosu Millet Meclisinin met
nini alıp, müzakere mevzuu yapacağı kanaa
tinde 'olduğumu, bu işlerle iştigal eden naçiz 
/bir arkadaşınız olarak arz eder ve Başkanlığın 
tutumunun yerinde olduğunu arz ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem Baş
kan, arkadaşlarımız beyanıma muhalif konuş
tular, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay arkadaşı
mı z hepimizden iyi bilirler, 89 ncu madde usul 
hakkında ancak iki lehte, iki aleyhte konuş
maya. cevaz verir. Bu doğrudan doğruya usul 
hakkındadır. Bu hususta Riyasetin kararma ne 
kadar ittiba edilirse müzakereler o kadar selâ
metle cereyan eder. Malûmunuz bu tüzük tek 
meclis devrinin tüzüğüdür. 

Millet Meclisi Mazbata Muharririnin yalhut-
ta Encümeninin Mazibata Muharririnin tenevvü
re ihtiyacı olacak kadar bu konuyu bilmedik
lerini kabul etmiyorum. Binaenaleyh, usul mu
amelelerine sığınarak Senatonun kifayeti ve ik
tidarı üzerinde tereddüt yaratmamanızı bilhas
sa rica ederim. (Alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hakkımızı kul
lanıyoruz. 

BAŞKAN — Hakkınızı reyle kullanın. Ka
nuna vereceğiniz reylerle millî irade tecelli 
eder. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Birinci madde, 

Millet Meclisinin görüşü olarak, Senato Malî 
İşler Komisyonundan pek farklı olmadığını söy
lediler. Hafızalarını tazelemek isterim; hafıza
ları kuvvetlidir, bilirim. Beraber teşriî hayatta 
çalıştık. Maliye Encümeni (Geziye alındı ses
leri) O halde mesele bitti. Şu halde, burada gö
rüşülmekte olan Millet Meclisinin 1 nci mad
desidir. Madde görüşülürken elbette ki, bir ko
misyonun karşımızda bulunması lâzımdır. Ko
misyon ve Hükümet bulunmadığı takdirde ka
nunlar müzakere edilmez, bunu da bilirler Sa
yın Ferit Alpiskender. Müzakerede Hükümet 
var, fakat Komisyon yok. (A. P. sıralarından, 
Komisyon Iburada sesleri) O halde, görüşülen 
metin, Millet Meclisinin metnidir. Karşımızda 
'bir komisyon raporu ve bir komisyon da mev-
cudolmadığma 'göre, ona cevap verecek ilgili 
bir komisyon bahis konusu değildir. Bir encü-
mıenin veyahut da diğer encümenlerden her 
ihangi birisinin raporlarının müzakere edileceği 
yolunda çeşitli tarihlerde Büyük Millet Mecli
sinde münakaşalar olmuş idi. Ancak bu, esasa 
cevap verecek bir komisyonun bulunabilmesi 
için, hangisinin muhtabolması hususunda idi. 
Yani birkaç komisyon olacak şu veya komis
yonla ilgili olarak sorulan suallere cevap vere
cek, gerekirse komisyon re'sen malûmat vere
cek. 

Sayın Başkanla aynı fikirde değilim, komis
yon re'sen malûmat, verebilir. Hem bizim la
lelilerimiz olmadan re'sen malûmat verebilir. 
Bu bakımdan ne re'sen cevap verecek komisyon 
var, ne de ihtiyaç hisseden sayın üyelere cevap 
verecek komisyon var. 

İki Meclis sisteminde, Meclislerin her bir? 
müstakil birer uzuv olarak çalışırlar. Müstakil 
uzuv olarak çalışan her iki Meclis kendi komis
yonlarından gelen işleri görüşür. Meseleler Heyeti 
Umumiye]erinde değil, komisyonlarda halleder
ler. Amerika, Fransa, İtalya, İsviçre, hangi 
memleketi alırsanız alınız, meselelerini komis
yonlarda halleder, pişirir ve meselelerin % 95 i 
komisyonda halledildikten sonra Genel Kurula 
gelir. Ve genel kurulda meseleler umumiyetle 
komisyonun metninde pek değişiklik yapmadan 
görüşülür, mesele hakkında karar, oy verilir. 
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Su 'halde, mühim olan mesele komisyon çalış

malarıdır. Biz, hor hangi bir sebeple bunu or
tadan kaldıramayız, buna hakkımız yoktur. 

Tüzüğün 35 ne i maddesinin sarih hükümleri 
ve şimdiye kadar tatbik ('dilen usul, demokratik 
memleketlerde cari olan usuldür. Bunun aksine. 
Millet Meclisi metnine itibar etmek mümkün de
ğildir. 1 nci madde de bâtıldır. Madde üzerin
de rey vermekle mazuruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sadık Bey. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) —Muhterem 

arkadaşlarım, Millet Meclisi metninin ikinci ma 1-
desinde : («İştirakçilerden Türk vatandaşlığın
dan çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, ya
bancı memleket buyruğuna giren, Hükümetten 
izin almaksızın yabancı memlekette vazife kabul 
edenlerin emeklilik hakları düşer») hükmü bu
lunmaktadır. 

Bu hüküm zannediyorum ki, 92 nci madde
nin (B) bendine tekabül etmektedir. Bendeniz 
şöyle bir sual sormak istiyorum. Buna muhatap 
kim olacaktır acaba? !)2 nci maddenin (A) ben
dinde irtikâp, irtişa, hırsızlık ve saire gibi arka
daşlarımızın izah ettiği hususlar var. Bendeniz 
arzu ederim ki, bu hüküm istisnai olarak madde
de yer alsın. Maddede yer almadığına göre ben
denize cevap verecek merci kimdir? (Alkışlar) 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Âmil Artus. 
ÂMİL ARTUS — Muhterem arkadaşlar, bir

kaç saatten beri büyük bir ciddiyetle mühim bir 
tasarı üzerinde müzakere devam ediyor. Mühim 
bir noktada, zannediyorum ki, hataya düşmüş 
vaziyetteyiz. O da şudur : Bâzı meseleler vardır 
ki, bunları oya arz etmeye ve oyla halletmeye 
imkân yoktur. Bunlar Tüzükle veya. Anayasa ile 
halledilmişlerdir. Bunları oya sunarak, oy çok
luğu ile şu veya bu şekilde bir karar istihsal et
mek hatalı olur. Biraz evvel söz konusu olan, 
açık oya konulmak üzere olan 15 veya daha 
fazla. Senatörün imzalı takriri karşısında biz-
zarur oturduğum yerden Sayın Başkanımıza bu
nun oya. konulamıyacağını anlatmak ihtiyacını 
duydum, lütfettiler ve oya başvurmaktan Vaz
geçtiler. Kendilerine bilhassa teşekkür ederim. 
Meselenin, yani Millet Meclisinnin metni gö
rüşülsün diye verilen takririn de oya konma
ması lâzımdı. îşte açık oya konulmasının mah
zurlarını arkadaşlar biraz evvel anlattılar. Hu-
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kukan buna bir şekil vermeye de imkân yok
tur. O halde hatada ısrar edilmesin. Nasıl olsa, 
bu kanunun kabulünü arzu eden arkadaşlar ço
ğunluktu olduğuna göre, Bütçe Komisyonunun 
metnnin değiştirilerek, Millet Meclisi metnine 
ircaı mümkün. Usulden ayrılmıyalım. Hukuk 
yolunu tercih edelim. Hatada ısrar etmemek bü
yük fazilettir. Sayın Başkanımız bu takriri re
ye koymuştur. Fakat bunu reye arz etmenin 
hükümsüz olduğunu lütfetsinler, ifade buyur
sunlar. Ve biz Bütçe Komisyonu mazbatası üze
rinde konuşmamıza devam edelim. Zaten, biraz 
evvel Adalet Komisyonu mazbatası üzerinde ko
nuşulmaması Yüksek Senatoca kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh hatadan dönmek fazilettir. Derhal 
bu hatalı durumu tashih edelim. Beyhude yere 
işi uzatmadan, birtakım münakaşalara girişme
den ve birbirimizi kırmadan işin esasına girip 
müzakere edelim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

TARIK REMZÎ BALTAN (Zonguldak) — 
Bu mevzuda takririm var, okunsun. 

BAŞKAN — Takrirlere daha sıra gelmedi 
ki... 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler, 'birçok ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, ben de inanıyorum 
ki, Riyaset bütün hüsnüniyetine rağmen Tüzült 
hükümleri muvacehesinde istemiyerek zühulde 
bulunmuştur. Fakat hatada ısrar asıl değildir. 
Her ne kadar reylerinizle Millet Meclisince ka
bul edilen metnin müzakeresi kabul edilmişse 
de bu, yalnız şeklî bakımdan bile olsa, ileride 
Anayasa Mahkemesine bir itiraz yolu olabilir. 
Buna Niyazi Ağırnaslı arkadaşımın ve bütün 
Genel Kurulun katılacağını kuvvetle ümidedi-
yorum. Bilhassa zimmet, irtikâp, rüşvet v.s. gi
bi fiilleri icra edenlerin de Niyazi Ağırnaslı ar
kadaşımızın tadil teklifi esasları dâhilinde mu
amele görebilmesi için müzakerenin Bütçe Ko
misyonunun kabul ettiği metin üzerinden ya
pılmasını arz ve teklif ederim. Bu hususta Baş
kanlığa bir de önerge vermiş bulunuyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) —• Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel konuşan, arkadaşla
rın izah ettikleri gibi, hakikaten bir hataya 
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düşmüş olduğumuz meydana çıkmış bulun
maktadır. Hatayı tashih etmek mümkündür, 
kolaydır. Sarıgöllü arkadaşımızın bir takriri 
vardır. Lütfetsinler aynı takriri versinler. 
Zaten Millet Meclisinden gelen metinle Malî 
ve İktisadi îşler Komisyonunun metni arasında 
ufacık bir fark vardır. Millet Meclisinden ge
len metinde «muhtaç» kelimesi vardır, diğerin
de yoktur, kaldırılmıştır. Maliye Komisyonu 
raporu üzerinde müzakere açılması teklifi 
'oya konur. Kabul edildiği takdirde Millet 
Meclisinden gelen metnin müzakeresini isti-
yen arkadaşlarım ufacık bir takrir vermek 
suretiyle, «muhtaç» kelimesinin ilâvesini iste
mekle ve kabul etmekle aynı neticeye varıl
mış, usul bakımından iş düzelmiş olur ve kar
şımızda suallere cevap verecek bir encümeni 
de bulmuş oluruz. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Riyasetin 
vazifesi, Heyeti Umumiyenin verdiği karara 
tamamiyle itaat edip o yolda hareket etmek
tir. Bu kararı istihsal ettikten sonra birçok ar
kadaşlar usul bakımından birtakım "meseleler 
ileri sürerek mütalâa beyan ettiler. Tek Mec
lis sistemine aidolan Tüzük bu ihtilâfların 
doğmasına sebebolmaktadır. Bu fikirler kar
şısında Anayasanın 92 nci maddesi de var. 92 
nci maddenin 3 ncü fıkrası «Millet Meclisinde 
kabul edilen metin Cumhuriyet Senatosun
da değişiklik yapılmadan kabul edilirse bu 
metin kanunlaşır. Binaenaleyh, (gürültüler.) 
Müsaade ediniz aarkadaşlar, C. Senatosunun 
Komisyonunun kabulü, Heyeti Umumiyenin 
kabulü birbirini tamamlıyan bir hükümdür. 
Fakat bu dakikaya kadar büyük bir samimi
yetle arkadaşların yardımı ile bu neticeye gel
miş bulunuyoruz. Ben hiçbir suretle kendi 
fikrimi ısrarla empoze ederek bir kanun met
nini geçirmek arzusunda değilim. En uf ak xbir 
itimatsızlık gösterildiği takdirde, şu dakikada 
huzurunuzdan çekilmeye hazırım. (Estağfurul
lah sesleri.) Bu arada Celil Cevheri ve Tank 
Remzi arkadaşlarımızın iki takriri vardır. 
Tarık Remzi Bey takrirlerini izah etti, fakat 
Celil Cevheri arkadaşımız izah etmediler. Bu 
sebeple evvelâ Celil Cevheri arkadaşımızın tak
ririni malûmaten okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi metninin mütenazırı olan 
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Malî îşler Komisyonu raporunun müzakereye 
esas tutulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Celil Cevherioğlu 

BAŞKAN — İkinci takriri de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hatadan rücuun bir fazilet olduğunu derpiş 

buyurarak C. Senatosu Bütçe Komisyonunun 
teklifinin yeniden müzakere konusu ittihaz. 
olunmasının Yüce Heyete arzını dilerim. 

19 . 9 . 1962 
Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, eğer reyi
nizden rücu ediyorsanız bu takrirleri oya arz 
ederim. Kabul ediyor musunuz? (Gürültüler.) 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Ana
yasanın ve Dahilî Nizamnamenin sarih hüküm
leri var. Sonra ekseriyetle abnmış bir karar 
var. Müzakereye devam edilmesi lâzımdır. 
Zaten değişmiş bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisi metninin 
müzakeresi için verilen takrire ben de müspet 
rey vermiştim. Fakat, müzakerelerin cereya
nından bir hataya düştüğümü huzurunuzda 
ifade ederim. (Alkışlar.) 

Şimdi yeni bir takrir verilmiş bulunmakta
dır. Her müzakere sırasında birtakım tak
rirler verilir. Bu takrirler verildikten sonra 
Heyeti Umumiyeye, fikrinizden vazgeçiyor 
musunuz, diye sorulması mûtat değildir. Bu 
itibarla Tarık Remzi Baltan arkadaşımızın 
vermiş olduğu takriri Sayın Başkanın reye 
koymasını ve Bütçe Komisyonunun metni üze
rinden müzakereye geçilmesini, müzakerelerin 
selâmeti bakımından, hepinizden rica ediyorum. 
(Alkışlar.) 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Muhte
rem arkadaşlar, demin vermiş olduğumuz 'ka
rarın bir Anayasa meselesi ortaya çıkaracak 
mahiyette olduğu ve hatalı neticeye vardığımız 
meydana çıktı. Fakat Maliye Komisyonunun 
teklifinin de müzakereye konması galiba bizi 
aynı neticeye götürecek. Çünkü Maliye Ko
misyonunun teklifi, sayın Ünaldı arkadaşımı
zın kanun teklifini geri almasıyla, demin ar-
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kadaşımızın da belirttiği gibi, hükümden düş
müş oluyor. Binaenaleyh ben sayın Reis Veki
li İhsan Hami t arkadaşımızın dedikleri gibi, 
Bütçe Komisyonunun metninin müzakereye 
alınmasını teklif edeceğim ve bu teklifimi ya
zılı olarak veriyorum. 

OEMALETTİN BULAK (Samsun) — Muh
terem arkadaşlarımız, Senato, Millet Meclisinin 
haiz olduğu yetkiyi kullanarak ısdar ettiği bir 
•kanunun ikinci derecede tetkik mercii olarak işe 
elkoyduğuna göre burada müzakere mevzuu edil
mesi lâzımgelen metin, düpedüz Millet Mecli
sinde kabul edilen kanun metninin ta kendisi 
olması lâzımdır. 

Bu metnin üzerinle müzakere açılırken Da
hilî Nizamname icabı olarak, kanun metni
nin muhtelif komisyonlardan geçmesi, burada 
Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği metnin 
müzakeresi yapılırken o komisyonlar tarafın
dan serd edilen mütalâaların tekrar müdafaası
na mani hiçbir husus yoktur. Binaenalyh, on
lar tarafından hazırlanan metin üzerinde mü
zakere açılmasını prensibolarak kabul ettiği
mize göre, müzakerenin cereyanı sırasında 
kendi anlayışlarına görüşlerine göre müdafaa 
edecekleri hususları varsa burada serd etme
leri mümkündür. Bunun için alınmış olan ka
rarın zinhar değişmesini doğru bir hareket te
lâki etmiyorum. Bunu biraz da Senatonun va
karı haysiyeti meselesi telâkki ederim. Bu se
beple kararda ısrar edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lûtfi Tokoğlu. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

Başkan, muhterem üyeler, muhterem arka
daşlarımızdan bâzıları İçtüzüğün 35 nci mad
desini âmir bir hüküm olarak telâkki ettiler. 
Bir kanun lâyihası Senatoda görüşülürken kar
şısında muhata () bir encümen olmazsa bu tak
dirde kanun teklifini müzakere edemeyiz, hük
müne vardılar. 

Bendeniz, arkadaşlarımla aynı kanaatta de
ğilim. Bugün çift Meclis usûlü hâkim oldu
ğundan yeni içtüzük yapılıncaya gadar mer'i 
bulunan içtüzük ile. Anayasa hükümlerini 
telif etmek zorundayız. 

Muhterem Senato Başkanımız, Anayasanın 
92 nci maddesini okudular. Ve bu hükümden 
istifade etmek suretiyle, evvelce alınmış olan 
Senato kararının hatalı olmadığını ifade et
tiler. Rendenizde bu kan a attayım. 
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Meselemizi halletmek için bir sual sormama 

müsaadenizi rica ederim. 
ihtisas encümenleri niçin kurulu ve kime 

niyabeten vazife görür? 
Hemen ifade edeyim ki; encümenler muh

terem Heyeti Umumiyenin vazifesini kolaylaş
tırmak maksadiyle kurulur ve ona niyabeten 
vazife ifa ederler. Ve fakat hiçbir surette umu
mi heyetin vazifesi ve salâhiyetlerini nezedici 
bir vazife ve salâhiyete sahip değildir. Bu se
bepten: Bir encümen raporu olmadan bir ka
nun teklifinin heyeti umumiyede görüşülemi-
yeceği fikri kanaatimize uygun düşmemekte
dir. 

Hâdisemizde, murtierem Heyeti Umumiye 
kendisine niyabeten vazife verdiği Senato 
Malî ve iktisadi işler Komisyonu ile Bütçe 
Komisyonunun raporlarını benimsemediği için 
kanun teklifi üzerindeki tetkikatı bizzat yap
mayı arzu etmiş ve düşüncesine uygun me
tin olan MM'et Meclisi metnini nıüzaJkereye 
mesnet tutmak hakkını kullanmıştır. 

içtüzüğün 35 nci maddesi âmir bir hüküm 
ihtiva etmemesi, Heyeti Umumiyenin kanun 
müzakeresindeki mutlak serbesti hakkını nez'-
etmediği cihetle, muhterem heyetimizin mu
kaddema; Millet Meclisi mietniini müzakere 
hususunda, ısdar ettiği kararda, isabet var
dır. 

Muhterem arkadaşlarını, bu vesile ile siz
lere üzülerek bir halkikatı de ifadeye kendimi 
mecbur addediyorum. 

Muhterem Senato Heyeti Umumiyesine ni
yabeten vazife gören Bütçe Komisyonunuz, 
haddizatında, bu kanun teklifi için ancak altı 
üye ile toplanabilmiş ve fakat huzurunuza ge
tirilen rapor ise Reisin iştirakini temin eden 
iki oy ile temin ve tanzim olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, sizleri daha fazla 
tasdi etmemek kasdiyle sözlerime son verir, 
kararınızda ısrar edilmesi lâzımgeldiğini, yu-
kardalki izahatımın ışığı alltında samimiyetle 
arz ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, 
meselenin lehinde, aleyhinde hukukçular fi
kirlerini beyan ettiler. Başkanlık Divanı bu 
meseleyi ancak oylarınızla haüLetmek yoluna 
gidecektir, bu yoldan ayrılmama kararında
dır. (Bravo, sesleri) Konuşmalara devam ede
ceğiz. Buyurun Suphi Bey. 

29 — 
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SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler, 4 - 5 saatten benli de
vam eden müzakereleri, muhtelif görüşleri 
zevkle dinledik. Maddelere geçiş anında, bir 
kısım arkadaşlarımız Millet Meöliisi metnimin 
müzakeresinin bâtıl olduğunu iddia ettiler. Mu
kabil tezi müdafaa, eden arkadaşlar] da dinle
dik. Senatonun açıldığı günden bugüne ka
dar fikirlerini zevkle diniledağim, Hıukuki gö
rüşlerini büyük bir zevkle takibetmiş oldu
ğum arkadaşımız Tigreli de zevklle talkiıbetmi
şimdir. Fakat bâtıl olduğu iddia edilen mad
delere geçilmesi üzjerine yine Sayın Ferit Al-
piskender tarafından ve bâzı hatiip arkadaş
lar tarafından Maliye Komlisyotıu metninin 
Millet Meclisi metnine benzemesi iddia edile
rek Milliet Meclisi metninin /savunulmuş 'ol
masını bendeniz i'kıi. bakımdan hatalı görmek
teyim. 

Birincisi, Millet Meclisi metni ismi altın
da müzakere yapılamaz. Binaenaleyh, bu
nun falan komisyon 'metnine benzemesi bir 
nevi tevildir. 

İkincisi, Maliye Komisyonu .metni de ola
maz. Çünkü teklif Sayın Mehmet Ünaldı ta
rafından geri alındıktan ısomra Maliye Ko
misyonu metninin hükmü kalmamıştır. Şu 
halde, böyle bir iddiayı ortaya koymak, bâ
tıl üzerine bâtıl demeik olur ki, ben şahsan 
hukuki görüşlerine hürmet ettiğim zevatın fik
ri olarak uygun görmemekteyim. Binaenaleyh, 
müzakerenin bu ışık altında devam •ettirilmesi
ni hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKTN — Niyazi Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLT (Ankara) — Etten

dim, Maliye Komisyonunun metni, dalha önce 
arkadaşlarımız tarafından ifade edildiği gibi 
yoldur. Şu hale göre, bizim, C Senatosunun 
kendi komisyonlarından en sonuncu ive yegâne 
komisyon 'olan Bütçe Komisyonu olduğu 've 'bu
nun metni üzerinde müzakere 'zarureti olduğu1 

meydandadır, aşikârdır. Bu sebepledir iki, bi-
dayeten, hissi şekilde bir hareket olduğunu zan
netmiyorum, bir 'halaya düşüldü. 

Millet Meclisi 'metninin müzakeresini, farz 
edelim ki, kabul ettik. Burada metnin üzerin
de yapılacak, değişiklik, kelime değişiklikleri 
kimin tarafından müdafaa edilecek ve cevap
lan diril acak t ir? Oumhu riyet Sena tosun da b u-
nun muhatabı var mı? Millet Meclisinin metni 
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olmaz da O. Senatosunun kendi 'organı olan bir 
komisyonun metni olursa, el betteki o komis
yon, Yüce Senatonun bir organı olarak, noktai 
nazarını arz etmek müdatna etmek ve onun 
müzakere ediliş kolaylıklarını hazırlamak im
kânını vermiş olacaktır. Bu itibarla 'Tarık Rem
zi arkadaşımızın verdikleri takririn v^yv, •ko
nulmasını, işin daha. fazla, uzatılmaması 'bakı
mından rica. ederim. Benim takririmde de hır
sızlıklar 'bakımından 'Bütçe Komisyonu metni
ne ilâve bir fıkra olduğuna göre, bu esaıs dâ
hilinde müzakereye geçilmesini kabul 'buyur
manızı ve Riyasetçe reye konulmak suretiyle 
halledilmesini arz ve teklif: ederim. 

BAŞlvAN -- Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) •— Muh

terem arkadaşlarım, yüksek iluızıırJarınızı fazla 
meşgul ettiğimden -dolayı üzüntülüyüm. K'akat 
'hakikatlerin anlaşılması zaruridir. 

Çok. muhterem Suphi Karaman arkadaşımı
zın vşaihsım hakkındaki iltifatla rina teşekkür 
ederim. Yalnız bugüne kadar hukuki mütalâa
larımı sempati ile karşıladığını söylediği halde, 
bugünkü mütalâamı bâtıl, olarak, karşıladığını 
buyurdular. Ben mütalâamın bâtıl olmadığını, 
kendilerini inandıracak şekilde arz edeceğim. 

Bir defa üç. nokta vardır. Birisi; Mehmet 
Ünaldı teklifini geri aldıktan sonra tekrar Ma
liye Komisyonuna gitmedi. Maliye Komisyonu
nun 'kararı -ortada mevcut değildir, diyorlar. 
Bunu diğer arkadaşlarımız da söylediler. 

Mehmet finaldi teklifini geri aldıktan son
ra. teklif Millet Meclisine gitti ve orada be
nimsendi. Maliye Komisyonunun kararı ile 
Millet Meclisinde kabul edilen metin arasında. 
bir 'başkalık !bir 'ayrılık mevcudolnıadığmdan 
ve esasen "Millet Meclisine de usul [bakımından 
'gitmiş bulunması dolayısiyle tekrar Maliye 
Komisyonuna, gelmesi ve eski karara müteba-
yin bir karar çıkartılması mecburiyeti de ih
timali de yoktur. Bir mutabakat arada mev
cuttur. Maliye Küçümeninin kararı vardır. 
Binaenaleyh, İçtüzük hakkında- ve 'kıyas vo
liyle teessüs etmiş Parlâmento içtihatlarından. 
bah'setmiyeceğim. Ondan 'daha. önce de bahset
tim. Yalnız bir mesele var. Iüııcümeıı yo!; dedi
ler. Şimdi ise karşımızda iki encümen görü
yorum. Birisi Oumihuriyct: .Senatosu Maliye 
Encümeni, bir de Cumhuriyet -Senatosu Bütçe 
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Encümeni vardır ki, bu iki encümen bu ka
nun hakkında menfî bir 'karar vermiş 'olsa
lardı, Yüksek Heyetiniz de 'bu 'her iki kararı, 
nazarı itibara almıyarak, Millet Meclisinin 
ittihaz ettiği kararı tetkik ederek, tasvübede-
rek müzakere etmek hakkından maihrum mu
dur, değdi midir? Sonra, Meclis Dahilî .Nizam
namesi tek Meclis devrine göre, yapılmış, şn 
hu deniyor. Fakat, Anayasanın 92 nci ma!dde;si, 
sırf Suphi Karaman arkadaşımızın görüşleri 
'bakımından ve belki ıoııa katılan başka arka
daşlarımızın da olabileceği endişesiyle kısaca 
arz edeceğim, üçüncü Okra «Millet Meclisin
de kabul edilen metin Cumhuriyet Senatosun
ca değişiklik yapılmadan k alimi edilirse bu 
metin kanunlaşır» peki, 'bu madde sarahaten, 
katiyetle Millet Meclisi metninin O. Senatosun
da müzakere ve münakaşa, mevzuu olabileceği
ni, görüşme mevzuu ola'bileceğind ve tasvi'bedil-
diği takdirde kanunlaşacağını, âmir bulunmak
tadır. Anayasamın sarih hükmü karşısında baş-
ka 'Mr itiraz vfıridolmasa gerektir. Zaten vârid-
olan itirazlar da bu arz ettiğim hususlarla (ber
taraf edilmiş olur. 

CumUıııriye Senatosunun kendisine has va
kar ve mehabetiyle, ekseriyetle ittilhaz edilen 
bir karardan dönülmeye cevaz vermez. Çünkü, 
ortada bir hata da mevcut değildir. Tadil tek
lifini istiyen arkadaşlarımız bu metne göre ta
dillerini ileri sürebilirler. Hattâ belki 'bizler
den de bu tadile iltihak eden olabilir veya ol-
mıyabilir. Mehmet Ünal'dı arkadaşımızın ko
nuşmaları şahısları admadır. Burada konUşan 
her arkadaş gibi onun da İtaatine hürmet ede
riz. 

Maddelerin müzakeresine devam buyurulıır-
sa, eminim ki Yüksek Heyetiniz Başkanlığa 
yardımcı olarak, müzakerenin bir an önce s'ona 
erdirilmesini temin edecek ve Senatonun sala- ; 
'meti bakımından çok faydalı olacaktır. 

BAŞKAN" — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Alpisken-

der Anayasanın 92 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sını bir gerekçe olarak ileri sürdüler. Sayın 
Alpiskender dikkat ederlerse, Cumhuriyet Sena
tosunda Millet Meclisinin metni görüşülür' der
ken, Millet Meclisinin metninin mutlak surette 
Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyetinin alıp 
görüşmesini emretmiyor. Görüşmeye cevaz veri-
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yor. Bu umumi Mr hükümdür. Anayasa diyor 
ki, metin görüşülecektir. 

Bu güne 'kadar yapılan usul şudur : Millet 
Meclisinden gelen metin ilgili Cumhuriyet Sena
tosunun komisyonlarına havale edilir. Vâki ve 
mümkün değildir ki, bir kanun teklifi Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi komisyonlarından 
geçmeden Heyeti Umumiyeye gelsin. Cumhu
riyet tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Cum
huriyet tarihinde bir tek örnek gösteremezsiniz 
ki, bir komisyondan geçmeden Heyeti Umumiye-
de bir kanun teklif ve tasarısı konuşulmuş olsun. 
Mümkün değildir. Bir komisyondan geçmedik
çe, bir kanun teklif veya tasarısı Umumi Heyete 
gelemez. Umumi Heyete gelmesi için bir ko
misyondan. geçmesi mecburiyeti vardır. (Sağ
dan, geçmiş sesleri) 

Arz edeyim, Sayın Ferit Alpiskender diyor
lar ki, üçüncü fıkraya göre metin görüşülür. 
Metin görüşülür fakat mecburiyet yoktur. Mil
let Meclisi metni Cumhuriyet Senatosu komis
yonlarına gider, Cumhuriyet Senatosu Umumi 
Heyetinde görüşülecek metin, Millet Meclisinin 
metni değil, Cumhuriyet Senatosu komisyonla
rının metnidir. Raporlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; ne olur biliyor mu
sunuz? Bu şekliyle bu kanunu hiçbir im akam; 
hiçbir idare organı, hiçbir yer tatbik edemez. 
Böyle butlan hükümlerdir ki, Anayasa ve İçtü
züklere aykırı olan bir metin için Anayasa Mah
kemesine gitmeden dahi Anayasaya mugayir ve 
İçtüzüğün hükümlerinin dışında yapılan bir 
muameleyi hiçbir makam tatbik edemez. Şayet 
bu şekliyle çıkarırsanız, hiçbir Devlet memuru 
ve hiçbir idare makamı bunu tatbik edemez. 
Emekli Sandığı tatbik edemez, tatbik etmeye 
de zaten imkâu yoktur. Çünkü, İçtüzüğe muga
yirdir. Anayasanın, bütün dünya anayasalarının 
tatbik ettiği şekle mugayirdir. Lütfedin, ike-
rem edin. (A. P. sıralarından «Hele çıkara
lım, bakıalrm» sesleri) «Vuslat başka, baha
ra»... Bu mümkün değildir. 

Muhterem, arkadaşlar, selâmet yolunu bu
labilmek için ısrar mümlkün değildir. Ortada 
gerçek bir olay vardır. İçtüzük sarihtir, 35 
ned madde ortadadır. Müzakere ancak bir ko
misyon raporu ile mümkündür. (A. P. sırala-
rındaın «'komisyon1 raporu var» sesleri) Şu 
yapılabilir, şu dahi mümkündür. Bir arka
daş .Millet Meclisi metnini değiştirge tek-
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lifi olarak verebilir. Bundan başka usule uy
mak mecburiyetindesiniz. Usull ve nizam, «be
nim dediğini olsun» ıkaziy eleriyle hareket et
meye cevaz vermez. 

ÂMİL ARTUS (O. Bşk. Kon.) — Takrirle
ri oya koyun, efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar, otu
ran. Riyaset sabırla bütün arkadaşlara bol 
bol konuşma imkânını vermiştir. HaraJket tar
zımız ancak karlarlarınızla halledilecektir. 
Sırrı Atalay arkadaşımızın hukuki noktayı 
nazarına diğer kanattan bir arkadaş. aynı hu
kuki noktayı nazarlla cevap veriyor. Hangi
si haklı, hamgisi 'değil, sizler takdir edecek
siniz, Riyaset Makamı değil. Bunu tasrih et
meye mecburum. Daha .evvel kararınıza arz 
ettim ve teklifleriniz üzerine ika farınızı aklını. 
Kendiliğimden karar almış değilim. Ne tek
lif etmişseniz dikkat ve sabırla teker teker 
reylerinize konmuştur. Dikkatle reylerin, ne
ticesi istihsal edilmiştir. 'Buna göre .müzake
releri devam .ettirmekteyim. Başka, tiiHJtü. ha
reket etmeme imkân yoktur. 

Yalnız, arkadaşlarını iz bir nokta üzerinde 
hassasiyetle duruyorlar ki, •Sayın Artus arka
daşımız ve diğer a likada şiarı m iz bu nokta 
üzerinde hassastırlar. Bütçe Komisyonu ge
rici 'başkam1, bu tekli'fde de başkandır. Ken
dileri bir takrir vererek Bütçe Komisyonu ra
porunun müzakereye, esas tutulmasını rica 
ediyorlar. Mesuliyetini şahsan derııhde ederek 
bunu reylerinize arz edeceğim. Kaıbuli edil
mediği takdirde müzakereye eski karar üze
ninden! devam edeceğim. 

Okutuyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına. 
Bütçe Komisyonu rapor- ve değiştiı-lsinin 

müzakereye eisas tutulmasını arz ve tekli11" ede
rim. 

19 . 9 . 1962 

Kâzım Yurdakul 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin birinci maddesini oku
tarak reylerinize arz edeceğim. 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. —- 5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 80. — 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî 'hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla, olanlarla 93 
ııcü madde gereğince aylıkları kesilen emlekli, 
âdi malûl veya vazife malûllerinin, muhtaç dul 
ve yetimlerine hükmün katileştiği veya durum
larının belli olduğu tarihlerden itibaren en çıok 
bir yıl içinde yazı ile sandığa müracaatları şar-
tiyle ve o tarihleri takibeden aıy ballarından 
itibaren aylık bağlanır ve mahkûmiyetlerinin 
sona erdiği veya durumlarının zail olduğu ta
rihleri takibeden ay başından itibarien kesile
rek ölümlerinde, müstahak olanlara tekrar 
bağlanır. 

Şu kadar ki, 92 nci maddenin (Ib) fıkrasın
da. yazılı olanların dul ve yetimlerinden yalnız 
Türk sınırları içinde Türk uyruğu olarak ka
lanlara aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde iki tadil 
teklifi var onları da okutuyorum. 

S ay m Senato Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun birin

ci ınaddesin deki 20 senenin 25 sene olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Senatörü 
.Mustafa Dinekli 

Yüksek Başkanlığa 
O. Senatosu Bütçe Komisyonu teklifinin 80 

nci maddeyi tadil eden 1 nci maddesinin sonu
na: 

«Hırsızlık, emniyeti suiistimal, salhtekârlık, 
dolandırıcılık, yalan yere, şahitlik, yalan yere 
yemin, cürüm uydurma, iftira, irtikâp, ırza geç
me, rüşvet zimmet ve ihtilas suçlarının birin
den dolayı altı aydan ziyade hapis cezası ile 
•hükümlü olanlar bu madde hükmünden fayda
lanamaz.» 

Fıkrasının ilâvesini arz ve teklif eylerim. 
19 . 9 .1962 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Bir üçüncü takrir daha var, 
okutuyorum. 

— 32 — 
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Yüksek Başkanlığa 

80 nci maddeye ikinci fıkra olarak aşağıda
ki metnin ilâvesinin oya arzını teklif ederiz. 

«92 noi maddenin (a) ve (Ib) fıkralarının 
hükümleri saklıdır.» 

Yozgat Afyon 
Sadık Artukmaç Rasim Hancıoğlu 

C. Bşk. Kon. 
Enver Kök 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

4 ncü hır takrir daha geldi, 

Yüksek Başkanlığa 
Birindi maddenin aşağıdaki şekilde değişti-

rilmje'sim arz vie teklif ederim. 
Ağrı 

Veysi Yardımcı 

92 nci madde gereğince emeklilik hakkı dü
şen iştirakçilerden fiilî hizmet müddetleni 20 
yıl ve dalha fazla olanlarla 93 ncü madde gere
ğince aylıkları kesilen emekli, âdi malûl veya 
vazife malûllerinin yalnız Türkiye smurları 
içinde Türk uyruğunda kalan muhtaç dul ve 
yetimlerine mezkûr maddedeki durumların bel
li olduğu tarihlerden itibaren en çok bir yıl 
içinde yazı ille sandığa müracaatlarım takib-
eden ay başından itibaren aylık .bağlanır. Du
rumlarının zailıolduğu tarihleri takibeden ay 
başından itibaren kesilerek ölümlerinde müs
tahak olanlara tekrar bağlanır. 

BAŞKAN 
ram. 

Bir takrir daha var. okutuyo-

C. Senatosu Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Emekli Sandığı 

Kanununun 80 vie 92 nci maddeleri hakkında 
Bütçe Encümeni mazbatasındaki 1 nci madde 
yerine Millet Meclisi metnindeki 1 nci madde
nin aynen kabul edıilmlesini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Refik Ulusoy 

BAŞKAN — Takrirleri teker teker okutup 
oyunuza arz edeceğim. 

Evvelâ Veysi Yardımcı 'mn tadil teklifini 
okutup oyunuza arz edeceğim. 

(Ağrı C. Senatosu Üyesi Veysi Yardımcı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takrir hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 

Efendim; ben bu takririn aleyhindeyim. Bu 
mevzuu hakikaten C.H.P. Grupunu teşkil eden 
arkadaşlar ariz amik ele aldılar ve uzun uzun 
konuştular. Kendilerini bu mevzuda kısmen 
haklı bulmakla beraber, esasını kamufle ederek 
konuştuklarını söyliyebilirim. Şöyle ki, biz bu
rada hırsızlan, uğursuzları müdafaa etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Kalpaklıoğlu, yalnız tekrir 
hakkında konuşunuz, C.H.P. noktai nazarı üze
rinde değil... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem Başkanım ona geliyorum, esasa ge
liyorum. Gerçi sabrınız da tükendi, ama buru
da bir nokta vardır. Biz hu memurların memu
riyetleri esnasında namuslu ve şerefli olmaları
nı istiyoruz. Bu müddet içinde mahkûm olanlara 
ise zaten emeklilik hakları verilmez. Diğer ta
raftan emeklilik hakkı tanındığı müddet içinde 
haysiyetiyle, şerefiyle vazifesini liyakatle yap
mış ise, 'bundan sonra bu insan emeklilik hak
kını aldıktan sonra her hangi hir 'sebeple işle
miş olduğu suçtan dolayı müktesep hakkının 
elinden alınması hak ve adaletle kabili telif de
ğildir. 

iki insan ele alalım. Bu iki insandan birisi 
serbes hayatta çalışmış, avukatlık, doktorluk, 
mühendislik yapmış öbürü memuriyete intis"ah-
etmiş. Serbes çalışan 25-30 sene sonra birçok 
mal. ve mülk sahibi olmuş, memur olan yalnız 
tekaütlük maaşı kazanmış. Geliyoruz, her han
gi bir suçtan dolayı mahkûm olmuş memurun 
tekaüt nmaşını alıyoruz. Fakat öbür tarafta, 
serbes olarak çalışanın malını, mülkünü ma
kable şâmil bir ağır hüküm vermekle müsadere 
edebiliyor muyuz? Hayır, arkadaşlar. 

Memur olarak çalışan ve bu hakkını almteri 
ile kazanan insanın bu mahkûmiyetiyle bütün 
varlığını temsil eden tekaüt maaşını elinden 
alıyoruz. Bu maaşını alıncu da, onlar için çalış
mış olduğu, geride kalan yaşlanmış olan çolu-
ğunu çocuğunu bu haktan mahrum ediyoruz. 
Onları bu hakten mahrum etmeye, muhterem 
arkadaşlarım, hakkımız yok. Onlar da babala
rının bu dereceye gelmesi için, soğukta sıcakta 
çalışmışlar! yekvücut olarak, bu ana kadar gel
mişlerdir. Bunların, babalarının mahkûmiyetle-
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riııden dolayı, onlara bu haklarının verilmeme
sinden dolayı o ailenin ne hallere gireceğini dü
ğününüz. Sonra eski bir misal de vermek iste
rim : İstibdat devrinde, buna matuf bir kanun 
çıkarılmış. Mahkûmiyet halinde hakikaten bu 
ihakkı iktisabeden kimsenin hayatta iken dahi 
ölmüş farz edilerek çoluk çocuğuna bu tekaüt
lük maaşı verilmiştir. Görüyorsunuz ki, o İs
tibdat devrinde dahi bir tolerans tanınmıştır. 
iBiz geliyoruz bugün bu insanları, başka yön
lerden mütalâa ediyoruz. Bir cemiyetin içerisin
de kendisini küçük düşürebilecek mahkûmiye
tinde bütün varlığım elinden alıyoruz. Bu, tam 
mânasiyle müsaderedir ve müktesep hakkı 
gasıptır. Biz Yüksek Heyete; hırsız, uğursuz, 
yalan şahitlik eden, iftiracı, zimmetine para ge
çiren adamları tekaüt edelim, onlara hak vere
lim demiyoruz. Buradaki farkı yüksek takdiri
nize arz ediyorum. 

Bunun üzerinde daha fazla konuşmak müm
kündür. Fakat Sayın Başkanım ihtar ettiler. 
Sizlerin de vaktinizi almak istemiyorum. Kısa 
kesiyorum. 

Arkadaşlar, kanun bu şekilde çıkarsa bir 
vebal altında kalacağız. Bu tadil tekliflerine 
göre hüküm verirsek yazık olacaktır. Çünkü, 
bugün muhterem olan husus mesaidir, bilfiil 
çalışmaktır. 

Öbür tarafta imal mülk edinmiş; bıı insanın I 
mahkûmiyeti halinde hiçbir varlığını elinden ala 
mıyoruz. Tatbikatta bu görülmemiştir. Geliyo
ruz bunu memurun sırtına yüklüyoruz. Bu ne
dir arkadaşlar biliyor musunuz? O iktidara hiz
met etme, onun için çalışma, onun arzusuna uy
gun memuriyet verme zihniyeti geliyor. Memu
ru iktidar kendi arzusuna göre çalıştıracağına 
göre bu teklif memuru, o günkü iktidarın kulu 
kölesi haline getirmeye matuf antidemokratik bir 
hüküm getirmektedir. Takdir sizlerindir. Bu 
teklifin reddini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... (Anlaşılmadı, tekrar okunsun 
sesleri.) 

Takriri bir defa daha okutuyorum. 
(Veysi Yardımcı'nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Encümen iştirak ediyor mu? 
Etmiyor. 

SUPHİ GÜRSOYTEAK (Tabiî Üye) — SÖK 
İstiyorum. 

: 19 . 9 .1962 O : 1 
BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Kalpaklıoğlu tek
lif ettiği madde ile ileri sürdüğü fikirleri arasın
da büyük bir tezat içindedir. Çünkü, teklif edi
len madde 92 nci maddenin (A) fıkrasını kaldır
mamaktadır. (A) fıkrası, kasta makrun olmı-
yan veya tahrikler neticesinde işlenen suçların 
dışındaki, böyle ibr suçtan dolayı, mahkûm ol
muş bulunan ferdin, hakkını korumuştur. Vâzıı 
kanun bunun dışınla, Rüşvet, zimmet, yüz kı
zartıcı suçlardan mahkûm olanlarla ağır hapse 
nğrıyanlar ve ordudan tard edilenler, emeklilik 
haklarını kaybederler, der. Kanun bu şekildedir. 
Halbuki, teklif edilen metin, bunlara da emekli
lik hakkını tanıyalım der. 

Belirtilmesi lazımgelen ikinci bir husus, emek
lilik hakkı, mahkûm olmamış emeklilik hakkı 
tahakkuk etmı̂ ş bir ferdin tekaüt ve yardımları
na halihazır mevzu kanun hakkını, müktesep 
haklarını tanımıştır. Bahsettikleri gibi, bu ka
nunla farkı yoktur. Esasen getirilen bu kanunla 
ilgili bir husus mevcut değildir. Binaenaleyh 
Bütçe Komisyonu olarak da arkadaşımızın ileri 
sürdüğü tekliflere iştiraki mevzuubahsolan metin 
kargısında kabul etmeyi mümkün göremediğimi
zi arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu madde iştirakçileri korumak 
içindir. Otuz senesini doldurmuş olur da emekli
lik hakkını istememiş ve emeklilik muamelesini 
ikmal etmemiş olanlar da olur. Bu madde bu 
gibilerin hakkını korumak için ısdar edilmiştir. 
Yoksa, arkadaşımın dediği gibi, gasp mevzuuba-
his değildir şeklinde mütalâa etmiyelim. Burada 
bir hakkın gaspı mevzuubahistir. Onun için bu
nun madde ile kaldırılması, 30 sene hizmet et
miş olup da her hangi bir suç işlemiş olan ve 
mahkûm olmuş bulunan bir kimsenin efradı aile
sini vikaye maksadiyle bu kanun maddesi ısdar 
edilmiştir. 

Onun için, takririn aynen kabulünü arz ve is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Yani, Veysi Yardımcı arkada
sın takririnin kabulünü. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 46 ya karşı 49 reyle reddedil
miştir. 
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Refik Ulusoy'un; Millet Meclisinin birinci 

maddesinin oya sunulması hakkındaki teklifi var. 
(Aynı sesleri) Müsaade buyurun, o reddedilmiş
tir. Bütçe Encümeninin metnini reye arz edece
ğim. 

Birinci maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... (Tadil var sesleri) 

Tadilleri okuyalım ilâveleri sonra. Şimdi 2ü 
senelik bir tadil teklifi var, arz edeceğim. Encü
menin fikrini almak istiyorum. Evvelâ bunu 
okuyalım sonra ilâve fıkraları. Evvelâ 20 sene
lik teklifi okutuyorum. 

(Mustafa Dinekli'nin önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kahul edilmemiştir. (Yanlışlık 
var, sesleri) 

ÎHSAN HAMÎT TlGREL (Diyarbakır) — 
Kabul edilmiş gibi geldi bize. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon aca
ba ne düşünüyor. 

KOMİSYON ADINA SUPHÎ GÜRSOY-
TRAK (Tabiî Üye) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutturup, yeni
den oyunuza arz edeceğim. 

(Mustafa Dinekli'nin takriri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 44 oya karşı 62 oyla takrir kabul 
edilmiştir. 25 sene olarak değiştirilecektir. 

Şimdi, Sayın Niyazi Ağırnaslı'mn bir ilâve 
fıkrası teklifi var, okutuyorum. 

(Niyazi Ağırnaslı'mn önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Buyurun Esat Çağa, 
ESAT ÇAĞA (Cum. Bşk. Kon.) — Efen

dim, Bütçe Komisyonunun tasarısını tetkik 
ediyoruz. Bütçe Komisyonu 92 nci madde
nin tadilini kabul etmemiştir. Ve (kanunun 
92 nci maddesini aynen ipka etmiştir. Bunun 
yerine, 87 nci maddenin (K) fıkrasını tadil 
etmiştir. 

Şimdi, tadil edilmiyen bir madde var. Şu
rada da Emeklilik Kanununun 92 nci maddesi 
var. Bu 92 nci maddede Niyazi Ağırnaslı ar
kadaşımızın söylediği, suçlar yazılı. Bu tadil 
teklifini kabul ettiğimiz takdirde, hem birinci 
maddede yazılı, hem de 92 nci maddede de ya
zılı olacak. Bunu arz etmek istiyorum, bu va
ziyet kanun tekniği bakımından mahzurludur. 

19.9.1962 0 : 1 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — (92/A) 

şeklinde kalmasını biz de kabul ediyoruz, tek
lifi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teklifi geri alıyorlar. 
Bir teklif daha var okutuyorum. 
(Sadık Artukmaç ve iki arkadaşının öner

gesi tekrar okundu.) 
(Bu da aynı sesleri) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takriri
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Buradan 

ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — 92 nci mad

denin değiştirilmesine dair bir takrir vardır. 
O takrir kabul edildiği takdirde (A) fıkrası 
ortadan kalkıyor. Şimdi arkadaşlarımın verdik
leri takrir reye konulmadığı takdirde o hüküm 
tamamen hariç kalacak, 92 nci maddenin hük
mü de ortadan kalkmış olacaktır. 

ESAT ÇAĞA (Cum. Bşk. Kon.) — Kendi
lerinin teklifinde 92 nci maddeye zaten atıf 
vardır. Nereden kalkıyor?... Kaldırmadan kal
kar mı beyim? (Gülüşmel'er) 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, ilk defa Mehmet Ünal-
dı Beyle ittifak haline geliyoruz. Biz Bütçe 
Komisyonu olarak diyoruz ki, 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununun 92 nci maddesi aynen 
saklıdır ve değişiklik teklif edilen, 20 yılın 25 
yıl olarak tedvin edilmesi şekli ile Bütçe Ko
misyonu bu teklifle iştirak halindedir. Aksi hal
de fikrimizin dışında bir madde huzurunuz
dan geçmiş alacaktır ki, Komisyon olarak bu
na iştirakimiz gayrimümkündür. Müsaade îbu-
yurursanız zabıtlara geçmesi için okuyayım: 

«iştirakçilerin : 
A) Kasta makrun 'olmıyan veya tahrik ne

ticesi vukua gelen fiiller harioolmak üzere bir 
yıldan fazla ağır hapis veya beş yıldan fazla 
hapis cezalariylıe yahut hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere 
şahitlik, yalan yere yemin, cürüm, uydurma, 
iftira, irtikâp, rüşvet, zimmet ve ihtilas ipuçla
rından birinden dolayı altı aydan ziyade hapis ce
zası ile veya en az haddi har yıldan aşağı olma
mak üzere mükerrer hapis cezalarını gerektiren 
suç ile veya Askeri Oeza ILancmunun dıükümle-
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irine /göre ve bir 'başka ceza ile birlikle veya 
yalnız olarak verilmiş bulunan askerlikten tart 
cezasiyle hükümlü duruma girenlerin; 

B) Türk vatandaşlığından inkardan, Türk 
vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uy
ruğuna güren, Hükümetten izin almaksızın ya
bancı memlekette vazife kabul edenlerin; 

Emeklilik hakları düşer. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) - - Komisyon 

adına söz istiyorum. 
b) Türk vatandaşlığından •çıkarılan, Türk 

vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uy
ruğuna giren, Hükümetten izin almaksızın ya
bancı memlekette 'vazife kabul edenlerin emek
lilik (hakları düşer. Hürmetlerimle. 

ESAT O AĞ A. (Öum. Bşk. (Kon.) - Komis
yondan bil1 .sual sormak (istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT CAĞA (Oum. Bşk. Kon.) — Bizin ta

sarınız müzakere ediliyor. Bu tasarının 92 nci 
maddesi tadil edilmiş midir, edilmemiş midir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA SUPHİ (İÜR
SOYTRAK (Tabiî Üye) — Huzurunuza tadiîen 
gelmiiştir. Faka1!., (buradaki çeşitli konuşmalar
dan sonra Komisyon tenevvür ederek fikir de
ğiştirmiş ve 92 nci maddenin bu şekilde kal
masını kabul etmiştir. 

MEHMET ÜN"ALDI (Adana) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDT (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım. Özür dilerim, söylemek iste
medim ama, Komisyon Sözcüsünün (buradaki 
ifadesini işittikten sonra., söylemeye mecburu m. 
Komisyon 6 kişi ile toplandı, iki 'kişi ıbir, iki 
kişi bir, iki kişi de bir olmak üzere üçe ayrıl
dı ve üç ayrı fikre saplanıldı neticede muvakkat 
reisin iştirak ettiği iki kişilik fikir kabul edil
di, maddeler üzerinde, Komisyonun mafibu ola
rak buraya getirdiği maddeler üzerinde hiçbir 
görüşme yapılmadı ve gelişi ıgüzel bir rapor 
tauzimiyle buraya gelindi. Burada hâlâ fikir 
değiştiriliyor, böyle şey ulmaz arkadaşlar. 

'BAŞKAN — Komisyon, ister 3 kişi ister 4 
kişi ne t a d a r şahıstan müteşekkil olursa olsun, 
nisabı teşkil edecek iştirak olduğu zaman o ka
rar muteberdir. 

.BAŞKAN — Komisyon adına konuşmak üze
re buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KOMÎSYÖNl' ADİNA MUHİTTİN 
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KILIÇ (Konya) — Muhterem arkadaşlar; Meh
met, Una İdi. arkadaşımızın komisyona vâki büh
tan üzerine komisyon adına cevap veriyorum. 
Kendileri evvelâ komisyona teşrif ettiler. Ben
deniz yarı şaka, yarı ciddî olarak «Bu teklifi siz 
geri almıştınız. Muhterem Mehmet Ürıaldı Bey, 
lütfen dışarıya çıkınız» dediğimde, kendileri he
men kitaplarını topladılar. Fakat, ben daha ev
vel arkadaşlarıma işaret ederek, bunu şaka ola
rak yaptığımı imâ etlim, ve «buyurunuz, oturu
nuz» dedim. Ben Tüzüğün çabuk çıkmasını ko
misyon adına burada bilhassa rica etmişti. Şim
di Senato reyinize, müracaat etse, meseleyi geri 
alacağını, tekâmül ettireceğini ifade eden arka
dasın, burada bu uıevuda söz hakkı olmasa ge
rektir. Kaldı ki, komisyon şöyle toplandı, böyle 
toplandı diye bir bühtanı, silâh olarak komisyo
na tevcih, edemez. Arkadaşlar, şimdiye kadar 
söylenecek söz var denildi. Söylensin; komisyon
dan da cevabını alır. Biliyorsunuz komisyondan 
geri alındı, verildi. 

Muhterem arkadaşlar; bizim yaptığımız şudur; 
80 nci madde tadil edilsin deniyor. Mehmet Ünal-
dı teklifi komisyonda şöyle benimsendi; falan 
dediler. Komisyonda şu noktai nazar hâkim ol
du : Bir kimse ölüyor, dulu, yetimi emekli maaşı 
alıyor, mahkûm olmuş adam da kayıp edilmiş. 
adam gibidir, dendi. Ben buna şahsan iştirak 
etmedim. Suphi (iürsoytrak arkadaşım da, işti
rak etmedi. Ekseriyet, 1 kişi kabul etti. 

Muhterem arkadaşlarım-, 92 nci maddeye ge-
1 ince : 

Pek kıymetli, <» zamanki komisyon muvakkat 
Başkanı Kâzım Yurdakul, Turan Kapanlı arka
daşımız, titriyerek, âdeta aynı bizler gibi (böyle 
söylediği için ifadeye mecburum.) «Aman hır
sızlara, uğursuzlara (aynen böyle söylendi) ma
aş vermiyclim» dediler. Yani, «92 nci madde (A) 
fıkrasiyle, (B) fıkrasiyle tadil edilmesin, aynen 
•kalsın» noktai nazarını, (İürsoytrak arkadaşım. 
bendeniz, Kâzım Yurdakul, Turan Kapanlı kabul 
etli ve böylece gelindi. Yoksa gizli kapaklı bir iş 
yapmaya komisyon tenezzül etmez. Komisyonun. 
noktai nazarı î^ıdur, müdafaası budur muhterem 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

MEHMET ÜN ALDİ (Adana) Söz istiyo
rum, sataşma var. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur efendim. 
Birinci maddeyi tadil şekliyle beraber oyu

nuza arz ediyorum. 
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(Madde tekrar okunsun sesleri) Maddeyi tek

rar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
NlYAZt AGIRNASUL (Ankara) — Bayın 

Başkan bir fıkra ilâvesi vardı. 
BAŞKAN — Geri aldınız elendim, bu şe

kilde zabta da geçmiş bulunuyor. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ya
pılan konuşmalar neticesinde, 80 ııci maddenin 
yeniden tedvin edilmesi zarureti vardır. Mü
saade buyurursanız maddeyi yeniden kaleme 
alalım ve huzurunuza getirelim. (Oylamaya 
geçildi sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar burada 5 saattir 
sükûnetle idare etmeye çalışıyorum sizlerin 
bana yardımcı olmanız lâzım. (Süz istiyorum 
sesleri) Müdahale etmeyin arkadaşlar Riyaset 
oylama safhasında. Takririnizi geri aldığınım 
için tekrar reye koyamam. O itibarla maddeyi oy
larınıza arz edeceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takriri 
bendeniz geri almıştım. 

BAŞKAN --- Niyazi Bey de aldı. Maddeyi 
oylarınıza arz 'ediyorum : Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Uy e) — Tak
rir geri alınmadı, değişik şekliyle beraber tek
rar iade edeceğiz, dedik. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar, efendim,.. Kabul etmi-
yenler...Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Aynı kanunun 87 ııci maddesi
nin (k) fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Fiilî hizmeti 20 yıl ve daha fazla olanlar ha
riç». 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA NİYAZİ 
AÖIRNASLI (Ankara) — Bunun 25 yıl olarak 
düzeltilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — 2 nci madde ile alâkalı bir tadil 
teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Müzakeresi .yapılmakta olan kanunun ikinci 

maddesinin ikinci fıkrasındaki (20) yılın da (25) 
yıl olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Senatörü 
Mustafa Dinekli 
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BAŞKAN — Tadil teklifini kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Tadil teklifli kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu tadil ile, yani 20 sene 25 ola
rak tashih edilmek suretiyle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenleır... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi okuyoruz. 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğün

den önce emeklilik hakiki düşenlerden fiilî hiz
met müddetleri 20 yıl ve daha fazda olanların. 
dul ve yetimleri hakkında da muaddel 80 nci 
madde hükümleri uygulanır. Ancak; bunlardan, 
emeklilik keseneklerini almış bulunanların al
dıkları paralar ile bu paraları aldıkları ta
rihten bu kanunun yürülrllüğe girdiği tari
he kadar hesabedilecek % 5 faizi ve ;kese-
ııeklerini geri alma haklan zamanaşımına "uğ
ramış bulunanların, zamanaşımına uğrayan 
keseneklerinin tamamını mahsup edilinceye ka
dar dul ve yetimlerinin aylıkları ödenmez. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, her 
hangi bir sebeple, dul ve yetimleri aylığa .müs
tahak buluımııyankırın, bil âhara aylığa müs
tahak duruma girecek dul ve yetimleri hak
kında da ynkardalki fıkra hükümleri uygula-
ımr. Şu kadar ki ; mezkûr fıkrada sözü edi
len faiz aylık başlangıç tarihine kadar he
saplanır. 

72 nci madde hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında tadil tek
lifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanuna aşağıdaki, geçici maddelerin ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Ağrı 

Veysi Yardımcı 

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 107. — İştirakçilerden 
fiilî hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla 
olanlardan, emeklilik halkkı düşmüş ve emek
lilik keseneklerini 'geri almış bulunanlar, aldık
ları paraları bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde % 5 faıkiyle 
birlikte; keseneklerini geri alma hakları za
manaşımına uğramış bulunanlar ise yalnız za
manaşımına uğramış bulunan keseneklerini ay-
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m müddet içinde toptan ve defaten sandığa 
ödedikleri takdirde halklarında 88 nei madde 
hükmü uygulanır. 

Bunlardan, aldıklar, kesenekleri biır yıl için
de defaten ödemeden emekli veya âdi malûl
lük aylığına müstahak duruma girenlere bu 
kanun esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu 
kadar ki aylıklar, borçlarının tamamı mah-
subedildikten sonra ödenir. 

Emekli hakkı düştükten sonra kesenek
lerini almış veya geri alma hakkı zamanaşımı
na uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 nci 
maddeye göre ayilığa müstahak dul ve yetim
lerine de yukardaki esaslar dairesinde ay
rık bağlanır. 

Durumları mülga 3 . 6 . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanun şümulüne girenler hakkında 
da ilgili kurumlarca aylık bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 108. — (Emekli, âdi ma
lûllük veya vazife malûllüğü aylığı almakta 
iken bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mahkûm olmaları dolayısiyle \ aylıkları ke
silmiş bulunanların bu aylıkları müracaatlarını 
takibeden ay başından itibaren ilgili kurum 
veya sandıkça tekrar bağlanarak ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı lütfen takri
rinizi izah ediniz; madde 3 demişsiniz, anlaşıl
mıyor. 

VEYSt YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 
Millet Meclisinin geçici maddesinin aynen ka
bulünü teklif etmiştim. Geri verilmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Teklif geri alınmıştır. Şimdi 
geçici madde dolayısiyle verilen bir tadil tak
riri var, okutuyorum. 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun birin

ci maddesindeki (20) yılında (25) yıl olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Senatörü 
Mustafa Dinekli 

BAŞKAN — Tadil tekliflerini oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddedeki (20) yılı (25) yıl olarak düzeltil
miş şekliyle yeniden okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğün
den önce emeklilik hakkı düşenlerden fiilî hiz-
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met müddetleri 25 yıl ve daha fazla olanların 
dul ve yetimleri hakkında da muaddel 80 nei 
madde hükümleri uygulanır. Ancak; bunlardan, 
emeklilik kesenekleri almış bulunanların aldık
ları paralar ile bu paraları aldıkları tarihten bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesabe-
dilecek % 5 faizi ve kesenekleri geri alma hak
ları zamanaşımına uğramış bulunanların, zaman
aşımına uğrayan keseneklerinin tamamı mahsup 
edilinceye kadar dul ve yetimlerinin aylıkları 
ödenmez. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, her 
hangi bir sebeple, dul ve yetimleri aylığa müs
tahak bulunmıyanların, bilâhara aylığa müsta
hak duruma girecek dul ve yetimleri hakkın da 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Şu ka
dar ki ; mezkûr fıkrada sözü edilen faiz aylık 
başlangıç tarihine kadar hesaplanır. 

72 nei madde hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi bu şekliyle oyu
nuza sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde bir teklif vardır, 
okutacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddelerin de 
açık oya konulması lâzımdır. Maddelerde de
ğişiklik olduğundan, ilerde Millet Meclisinin 
bir karara varabilmesi için, maddelerin ayrı 
ayrı açık oya konulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi ittıba etmezse o 
takdirde muhtelit bir komisyon kurulup orada 
görüşülecektir. 

Y. C. Senatosu Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan 5434 sayılı Kanunun 

80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki Kanunun tümünün açık oya arzını 
teklif ederiz. 

4 19 . 9 . 1962 
Artvin Konya 

Fehmi Alpaslan Sedat Çumralı 



l£onya 
Muammer Obuz 

Çanakkale 
Halit Sarıkaya 

Urfa 
Vasfı Gerger 

Konya 
Ahmet Onar 

Çanakkale 
Â. Aksoy 
Gaziantep 
Zeki islam 

Û. Senatosu B : 
Mardin 

Kerim Saraçoğlu 
Ordu 

Eşref Ayhan 
Konya 

Mustafa Dinekli 
Ordu 

Şevket Koksa! 
Gaziantep 

Dr. Nizanıettin özgül 
Ankara 

İbrahim Saffet Omay 
Hakkâri 

A. Türkoğlu 

SIRRI ATALAY (Kars) — Değişen mad
delerin ayrı ayrı açık oya konulması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Açık oya konulması için 15 - 20 
imzalı takrir vardır, arz edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) 
edeyim ; 

Efendim, izah 

BAŞKAN — Buyanın; 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, Ana

yasanın 94 ncü maddesine göre Millet Meclisi
nin kabul ettiği maddeler üzerinde her hangi 
bir değişiklik yapıldığında, bu değişiklik Kar
ma Komisyona gittiği zaman, Karma Komisyo
nun metni olacak, Millet Meclisinin metni ola
cak, Cumhuriyet Senatosunun metni olacaktır. 

Millet Meclisinin kendi metnini kabul ede
bilmesi için, Cumhuriyet Sene t osun d a her han
gi bir değişiklik, üye salt çoğunluğunun ka
rarı ile yapılmışsa, orada da üye salt çoğunlu-
ğunun değiştirmesiyle ancak mümkün olacağı 
cihetle, açık oy zaruridir, şimdiye kadarki tat
bikat bu âmir hükmü yerine getirmek içindi. 

Değişiklik yapılan her madde isari oyla 
kabul, edildikten sonra, bu muamele hükmü
nün, yani, ileride Millet Meclisinin kendi met
nini kabul edebilmesi buradaki çoğunluğun 
orada da temin edilmesiyle mümükün olacağı 
cihetle maddenin ayrı ayrı oya konması lâzım -
gelir. Orada da salt çoğunluk temin edilip 
edilmemesi meselesi vardır. Burada salt ço
ğunlukla değiştirilmişse, Millet Meclisinin iler
de aynı metni kabul edebilmesi için salt çoğun-
ulk kararının alınması lâzımdır. Bu sebeple 
değiştirme vâki olan maddelerin ilerde bir hü-
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küm ifade edebilmesi için o maddelerin ayrı 
ayrı açık oya konulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, değişiklik 
yaptığımız 3 maddeyi ayrı ayrı açık oylarınıza su
nacağım. Oylarınızı istimal buyurmanızı rica 
ediyorum. 

Arkadaşlar, kanunun tümünün açık oya kon
ması istenmiştir. Binaenaleyh açık oylamaya gi
dileceğine göre, arkadaşların bir yere ayrılma
malarını bilhassa rica ederim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Açık oya ko
nulmasına dair olan takririmizi geri alıyoruz, 
efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Takririmizi ge
ri alıyoruz, efendim. Yalnız maddeler üzerinde 
oylama yapıldıktan sonra, işari reye arz edilmesi 
lâzım. 

BAŞKAN — Maddeler hakkındaki açık oyla
ma bittikten sonra, işari reylerinize arz edilecek
tir, efendim. 

.Maddeler hakkında oy kullanmıyan arkadaşı
mız varsa, lütfen kullansınlar, efendim... (Var, 
var sesleri) 

Oy vermiyen arkadaş varsa, bir dakika, daha 
müsaade ediyorum. Şimdiye kadar vermeleri 
icabederdi. 

Birinci maddenin oylaması bitmiştir. 
Geçici maddenin oylaması bitmiştir. 
İkinci maddenin oylaması bitmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde bir lehte ve bir de 

aleyhte olmak üzere iki arkadaşa söz vereceğim. 

Buyurun, Baki Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Arkadaşlarımız 

15 imza ile tasarının tümünün açık oya konmasını 
teklif ettiler. Bilâhara takrirlerini, sanıyorum, 
geri aldılar. Açık oya konulduktan sonra ve oy
lama bittikten sonra takririn geri alınması usul
süzdür. Buna rağmen bu takriri hakikaten Riya
set Divanı geri vermişse, şimdi 15 arkadaş tara
fından verilen açık oy takririnin reye konmasını 
Riyasetten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ben Baki Güzey 
arkadaşımıza lehte veya aleyhte konuşmak üze
re söz verdim. Açık oy meselesi üzerinde söz 
vermedim. Şimdi tekrar ediyorum, tasarının 
lehinde veya aleyhinde konuşmak istiyen arka
daşımız var mı?. Yok. Şu halde, tasarının 
açık oya konulması hakkında bir takrir geldi, 
okuyoruz efendim. 
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C. Senatosu B : 
C. Senatosu Başkanlığına 

Kanunun tümünün açık oya konulmasını arz 
ederiz. 

Manisa 
Refik Ulusoy 

Bursa 
Baki Güzey 

Samsun 
Fethi Tevetoğlıı 

Manisa 
Orhan Süersan 

Aydın 
0. Saim Sarıgöllü 

Tekirdağ 
Selâmi Üren 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

İstanbul 
Etheın Menemeneioğlıı 

İstanbul 
Berç Turan 

İstanbul 
Sabahattin Tanınan 

Bursa 
Şeref Kayalar 

İzmir 
Nevzat özerdendi 

Denizli 
M. Emin Durul 

İzmir 
Cahit Okurer 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Konya 
A. Onar 
Samsun 

Cemalettin Bulak 
Maraş 

Cenap Aksu 
Trabzon 

Yusuf Demirdağ 
İmza 

(Okunamadı) 

İsimleri tekrar okutuyoruz. (İsimler tekrar 
okundu.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim bir 
yanlışlık olmasın, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım; bir yanlışlık olmasın, bu hususu tav> 
zih etmek isterim. Açık oy neticesi ne olacaktır? 
Bu noktayı açıkça bilelim ki, burada iki fikir 
var. Beyaz oyların kırmızı oylardan bir fazla 
çıkması halinde kabul, kırmızı oyların beyaz oy
lardan bir fazla çıkması halinde ise reddedilecek 
demektir. Ancak burada rey vermiyenler de bu
lunabileceği cihetle, «açık oy meseleyi kesin ola
rak halleder, yani ekseriyet husule gelmedi, o 
halde muamele tamam değildir, Millet Meclisi 
metni, C. Senatosu vazifesini yerine getirmediği 
ve zamanında çıkarmadığı için otomatikman ka
bul edilmiştir.» gibi bir mülâhaza yerinde değil
dir. Evvelâ işari o usul ile mesele halledilmeli, 
sonra açık oy talebi olursa açık oya gidilmelidir. 
Açık oy önce olursa mevcut nazara alınacak de-
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ğil, reye iştirak etmiyenler nazara alınarak en 
çok oyun toplanması kabul yahut reddi teşkil ede-
büir. O halde evvelâ işari oy mu, sonra "açık oy 
mu konusu, halledilmesi zarureti oian bir mesele
dir. 

BAŞKAN — 17 arkadaş açık oy teklifinde 
bulunduğuna göre her halde bu isteklerinin aki-
betinide düşünmüşlerdir. Başkanlık evvelâ işarı 
oya müracaat edecek ondan sonra önergeye uya
rak ismi okunan arkadaşlardan reylerini istihsal 
edecektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Esasen işari 
oy teklif ettik. Her madde ayrı ayrı işari oya 
kondu. Tümünün de işari oya konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar tasarının tümünü 
işari oyunuza arz ediyorum; Kabul edenler... 
(A. I*, sıralarından «olmaz» sesleri) oyunuzu 
kullanırken ister lehte, ister aleyhte verirsiniz... 
Kabul etmiyenler... Tasarının tümü kabul 'edil
miştir. 

Şimdi teklife uyarak tümünü açık oyunuza 
sunuyorum. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşlar varsa lüt
fen kullansınlar efendim. Oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin maddeleri
ne ait açık oylamalarının neticesini &rz ediyorum. 

Birinci maddenin oylamasına (8'5) arkadaş 
katılmıştır. (75) kabul, (8)ret, (2) çekinser var
dır. 

İkinci maddenin oylamasına (78) arkadaş 
katılmıştır. (67) kabul, (8) ret (3) çekinser var
dır. 

Geçici maddenin oylamasına (69) arkadaşı
mız katılmıştır. (48) kabul, (19) ret ve (2) çe
kinser oy kullanılmıştır. 

Kanun tasarısı, bu rey adedleriyle, Millet 
Meclisine gönderilecektir. Salt çoğunluk yoktur. 
Fakat işari reyle tasarı kabul edilmiştir. Bu hal 
Millet Meclisi Karma Komisyonunda ihtilâfı mu
cip olduğu takdirde, Anayasa esaslarına göre du
rum nazarı itibara alınacaktır. 

Şimdi kanun tasarısının tümü hakkındaki açık 
oy neticesini arz ediyorum : 
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Bu oylamaya (87) arkadaş katılmıştır. Tümü

nü kabul eden arkadaşlarımızın sayısı (38), red
deden arkadaşlarımızın sayısı (46), çekinser arka
daşlarımızın sayısı (3). 

Tasarı, işari oya sunulduğu zaman kabul edil
miş, bu şekilde zapta geçerek tevsik edilmişti. 
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Açık oy neticeleri, işari oy neticelerinden ayrı ol
muştur. Salt çoğunluk yoktur. Meclise bu şekil
de gönderilecektir. 

20 Eylül 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,40 
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5434 sayıllı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin maddelerine geçilmesine dair önergeye verilen oyların sonucu 

(Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.) 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

P+LECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
125 
67 
51 

3 
62 

2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sim Uzunhasaııoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettiın Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
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[Eeddedenler] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çetebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Halit Sarıkaya 

GAZİANTEP 
Ze'ki İslâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atday 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

URFA 
Vasl'i Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Arttus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

[Çekinserler] 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
SAKARYA 

Turhan Kap anlı 

[Oya katılmıyanlar] 
TABn ÜYELER 

Kadri Kaplan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan
d ı (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (t.) 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Şasini Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynukssa 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök (î.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren (1.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmarı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (î.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüviit Yetkin 
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MANİSA 
Emin Açar 

MABAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

SİNOP 
Suphi Batur 

0. Senatosu B 
SİVAS 

Rifat öçten (B.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (t.) 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşünınoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kunıtluoğlu (B.) 
Raçıp Üner 
Burhanettin TJÎııç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 84 19.9.1962 O : 1 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriıyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifinin 1 nci makidesin© 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇt-
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halü Ağar 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 
Rifat Etker 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhamgil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
85 
75 

8 
2 

98 
2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 
BtLECÎK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sim Uzımhasanoğhı 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifalt öztürkçiıne 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 

Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettıin Bulak 

Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloglu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ksat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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C. Senatosu B : 84 19.9.1962 O : 1 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BURSA 
Baki Güzey 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 

Nizamettin özgül 

KONYA 
Mustafa Dinefcli 

Muhittin Kılıç 

ORDU 
Eşref Ayhan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

[Çekinserler] 
\ NEVŞEHİR 
I 1. Ş. Atasağun (Baş. V.) 

I Oya katılmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Mehmet Şükran Özkaya 
(î.) 

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı ( t Ü.) 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz îrıce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (D 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (î.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
îhsan Haınit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pacânlâ (JL Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök (î.) 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı (î.) 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (î.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
tzzet Birant 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çu/mralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
d) 

Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Oekemoğhı 
Rifat öçten (B^) 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (t.) 

O. Senatosu 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Şevket Buladoglu 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vasfi Gerger 

B : 84 19.9 .1962 O : 1 
Esat Mahmut Karakıırl 

UŞAK 
Kâmil Coşikunoğlıı 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Gevat Açı kalın 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutüuoğlu (B.) 
Ragıp Üner 
Burhanettin Ulııç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



O. Senatosu B : 84 19 . 9 .1962 O : 1 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin değiş-
tirilmesine ve bu kanıma geçici ild madde eklenmesine dair kanun teklifinin 2 nci majddesine 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Vehbi Ersü 
^uplıi Cfürsoytrak 
ivadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara yelteğin 
Osman Koksal 
San d Küçük 
Fahri Özdik-k 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
FTalil Ağar 

ANKARA 
Riıat Etker 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangi! 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

üye sayısı : 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Oekinserier 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

185 
78 
67 

8 
3 

105 
• 2 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Cevdet (A < vb ol oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasîinoğiıı 

ÇANAKKALE 
Halil Sartkava 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrcî 

ERZİNCAN 
Fehmi Iiaysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ay uuksa 
Rahmi Sanaları 

GİRESUN 
Sabahattin Orkon 

HAKKÂRİ 
Adil Türkûğlo 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğiu 
Eihem Menciaencioğlu 
Rifn't OztürkçÜKC 
Sabahattin Tarıman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûiti Bozcan. 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdetmii 

KARS 
Mdh'met Hazcı-

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrab 
Muhittin Kün; 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik lliusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NİĞDE 
îzzet Gcner 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettim Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit TokgÖz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğhı 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Dem ir dağ 

URFA 
Vnsfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
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TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eroamüiah Çelebi 

BURSA 
Oalhit Ortaç 

[Reddedenler] 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Çekinserler] 
NEVŞEHİR 

İbrahim Şevki Atasağun 

BURSA 
Baki Güzey 

KONYA 
Muammer Ohm 

TEKİRDAĞ 
Selâmıi Üren 

[Oya hatîlmtyanlarj 
TABİÎ ÜYELER 

Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkana! 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Mnzaffer Yurdakuîor 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehm o t, Nıı ri Â d em -
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 
AFYON KARAHİSAR 
Raskn Hancıoğhı 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğhı 
İbrahim Saffet Omay 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Ersver Aka 
Ham di Oğuzbeyoğlıı 
Kadri özta§ 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabrı Qagla.ya.n-
«il (D 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âjli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (t.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsiin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasınla (î. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök (t.) 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
ZeM tslâm 
Nıizauıettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (1.) 

İSTANBUL 
Şevket A'kyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca, 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (t) 
Tjûtf.i Tokoğkı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Brkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Akstı 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oraıl 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

50 

http://Qagla.ya.n-


SAKARYA 
Turhan Kapanilı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziva Önder 

C. Senatosu B 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan (1.) 
TOKAT 

Zihni Betiî 
TRABZON 

Şevfeet BtLbdoğhı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

84 19.9.1962 0 : 1 
URFA 

Esat Mahmut Kara kurt 
UŞAK 

Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B j 
Ragıp Üner 
Burhanottin Vhvt 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsmn 

Yekûn 2 
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C. Senatosu B : 84 19 .9 .1962 O : 1 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 87 nci maddelerinin değiş

tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geçici maddesine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.; 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Seiâhattin Özgür 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
ttifat Etker 

AYDIN 
Pİkret Turhangii 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 69 

Kabul edenler : 43 
Reddedenler : 1 Q 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyaular 114 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzurıhasanoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
İlahini Sanalan 

İSTANBUL 
Celil Oevheıioğlu 
Ethem. Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MANİSA 
Refik Ulus oy 

MUĞLA 
Mımliâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
îzzet. Gcner 

SAKARYA 
Kâzım Vurdakııi 

SAMSUN 
CeınaLettin Bulak 

SİVAS 
Hulusi Söyiemezo^lu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğ! u 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ-

URFA 
Vasfı Gerger 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artukm aç 

ZONGULDAK 
Aldı Eyidoğan 
Tevfilc İnci 

C. BAŞKANINCA BE 
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Art OK 
İ T * 1 J_ A 1 

JJ. id âyet Ayduıer 
Esat Çağa 
Ömer Erg ün 

Sadi Koçaş 
Kuzum Orbay 
Necati Özdeniz 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Emanuliah Çelebi 
Mehmet özgüneş 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali T ürker 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

I Tali t Sarıkaya 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizauıcttin Özgül 

KONYA 
Mustafa Dinckli 
Muammer Obuz 

Ahmet Onar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdüikerim Saraçoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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O. Senatosu B : 84 19. 9 . 1962 O : 1 
[Çekinserler] 

İZMİR 
Nevzat özerdemiı 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun (Baş, V. 

[Oya katılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Mehmet Şükran Özkayn 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıml.ıkuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Aysar 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlıı 
Mustafa kılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırcıaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Mansıu* Ulus oy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Ari kan 

BÜEDUE 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan
ı n ( t ) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (1.) 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök (İ.) 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet Izraen (B.) 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türko£lıı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (I.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkç.ime 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakiıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşoğlu 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Zeki Kuınrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 

SAMSUN 
l^thi Tevetoğiu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SÎNÖI» 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çckemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (I.) 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Regat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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ÜRFA 

Esat Mahmut, Karakuşi 

UŞAK 
Kâmdl Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıbaim 
Hasan Kangal 
Enyer Kök 

Sahir Kurutluoğkt (B.) 
ftagıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettdın Uluç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 
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3434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 78 nci maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 
Sezai O'Kan 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Hali] Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat "Etker 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Üye Myısı : 185 
Oy verenler 87 

Kabul edenler 38 
Reddedenler 46 
Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar . 0 6 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler} 
1 BOLÜ 

Sırrı Uzunıhasan<oğlu 
! DİYARBAKIR 

îhsan Hâmit Tigrel 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

1 KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NİĞDE 
tzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fet.hi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

[Reddedenler] 
Kâmil KaraveMoğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdiiek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Oıman Hacıbaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukınaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tovfik tnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
H a l t Sankaya 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

65 — 



Senatosu B : 84 19 . 9 . 1982 O : 1 
İSTANBUL 

Oelil Cevher i o;;;Uı 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KONYA 

Sedat Çumra]ı 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kıllı; 
Muammer Hijuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Kemal Ora] 
A.bdülkerim Saraeoğ!11 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zekİ "K'-mrukt 

TEKİRDAĞ 
Solâmi Üren 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Kâzımı Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

BURSA 
Cahit Ortaç 

fÇekinserler] 
İZMİR 

Cahit Okıırer 
NEVŞEHİR 

. Atasağun 

/ Oya katıhnıy anlar] 
TAEİÎ ÜYELER 

Melıraet Şükran Özkayn 
Haydar Time kan a t 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlıı 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bakata (B,) 
Mansur Uhısoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka, 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasarı Aü Türker 

BOLU 
Rahmi A rıh a t! 

BURDUR 
Hüseyin Ot an 

BURSA 
İhsan Sahri Çağlayan-
gil ( D 

Şerri* Kayalar 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Aıvsan 
Alâeddin (/etin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (İ.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlrı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Ha sim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök (I.) 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Kabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
C.ıvü. Tevi'ik Okyayıız 
Talip (kdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (İ.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Mcnemencioğlu 
Kifa't öztürkeiue 
Nıırullah Esat Sümer 
Öze] Şahin giray 

İZMİR 
İzzet Birant 
Enis Kansıı 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Ataiay (Bşk V.) 
Turgut Güle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeejîgi! 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 
Suad ITayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (1.) 
but fi Tokoğiu 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erlrut 
A Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılrma 
Nüvît Yetkin 

MANİSA 
Km in Açar 
Ferit Alpiskonder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğbı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 
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SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya öneller 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan ( t ) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevtkeit Buladoğlu (B.) 
Yusuf Damirdağ 
Reşat Zalogln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ÜRFA 
Esat Mahmut Rarakurt 

UŞAK 
Kâmdl Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat AçıkaJm 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
Âdiil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 2 




