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köylünün irşadı ile; yeni açılan ordu pa
zarlarından esnafın duyduğu endişenin gi
derilmesi ve ordu mensuplariyle esnaf men
faatlerinin telifi lüzumuna dair demeci, 410:411 

2. — Çorum Üyesi Alâaddin Çetin'in, 
hayvan besiciliği ve besi hayvanlarının de
ğerlendirilmesi konusunda Hükümetin ya
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Sayısı : 90) 412:414 

i 

3. — Adana Milletvekili Kemal îSarıib-
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dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu ('M. Meclisi 4/4, C. Senatosu 
4/6) (S. Sayısı : 93) 415:421 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'ımn, Dilekçe Komisyonunun 
24.2.1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 2228 sayılı Kararın Umumi Heyette 

Sayfa 
görüşülmesine dair önengesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
4/60, C. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 94) 421 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
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1. —GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

•Tabiî Üye Sıtkı Ulay; siyasi partiler propa
ganda ve mücadelelerinin memleket huzur ve 
sükûnunu bozmak istidadını 'göstermekte oldu
ğu ve bu hususta dikkatli bulunulması hakkın
da konuştu. 

Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker ve Tekir
dağ Üyesi 'Selâmı Üren; şiddetli kış ve yam-
murlarm memlekette husule (getirdiği tahribat 
ve bundan zarar görenlere yardım yapılması 
hakkında konuştular. 

Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm, korunmaya 
muhtaç çocuklara dair Sağlık ve Sosyal Yardım, 

Antalya Üyesi Mehmet îlkuçan'm, Urfa ova
sında içme suyu tesisleri için 1963 bütçesinden 
ödenek ayrılıp ayrılmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından ve 

fBayındırlı'k Bakanı Ilyas Seçkin ve imar ve 
îskân Bakanı Fahrettin Keıim Göfeay; tabiî 
âfetler ve bunların yaptığı tahriplerle, âfetler
den zarar gören vatandaşlara vâki yardımlara 
dair açıklamalarda bulundular. 

Bursa Üyesi ihsan Sabri Çağ]ay an gil 'in 124, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçliğil'in 143, 
İstanbul Üyesi Berç Turan'ın 151, 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun 153, 
Manisa Üyesi Ferit Alpi's'kender'in 154, 
Tekirdağ Üyesi Selâmi Ürenin 158, 
içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayıız'un 160 ve 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 163 sayı

lı soruları, sorularla ilgili Bakanlar ve 
Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nm 161, 162, 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hasan 

Kangal'ın 164 sayılı soruları, soru sahipleri bu 
birleşimde hazır bulunmadıklarından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm, meri ka
nuni anınızda Anayasaya, muhalif ve antidemok
ratik 'hükümlerin bulunup bulunmadığına dair 
Başbakandan Sözlü soruları, soru sahipleri ikin
ci defa 'birleşimde hazır buluuumadıklarmdan 
düştü. 

Antalya Üyesi Mehmet îrkuçan'ın, Korkut
eli havzasını sulamak için Selâmet Boğazında 
yapılacak baraja dair sözlü sorusuna Bayındır
lık Bakanı Ilyas ıSeç'kin ; 

Cumhuriyet .Senatosu Siirt Üyesi Lâtif Ay
kut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muhtelif 
meslek sahibi kimselere dair sözlü sorusuna, 
Başbakan adına, Başbakan Yardımcısı ve Dev
let Bakanı Hasan Dinçer; 

istanbul Üyesi Rıfat öztürkçine'nin, Kadı
köy semtindeki Kurbağalıdere mıntakasına dair 
sözlü sorusuna Bayındırlık Bakan] Ilyas Seçkin ; 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, istan
bul'un nâzım plânına dair s!özlü sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Ilyas Seçkin; 
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Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in, hâzı dergi 
ve gazetelerde intişar eden hidroj enlenmiş yağ
lar ve kalib hastalıklarına dair sözlü sorusunu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Aziz-
oğlu cevaplandırdı. 

21.o.1963 Perşembe ıgünü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Sivas 
Sırrı Atalay Ahmet Çekemoğlu 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önermesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/78) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/79) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Maliye. Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/80) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/81) 

5. —. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi. Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/82) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında ' 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair • 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön- !. 
desilmiştir. (7/83) ; 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi : 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında j 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü- ' 

nülen yatırımların, miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/84) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/85) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı sora önergesi. Devlet (Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/86) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/87) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/88) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, imar ve îskân Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/89) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru Önergesi, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/90) 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/91) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır; oturumu açı

yorum. 

3. — DEMEÇLER 

1. — Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un; Ge
lir Vergisi Kanununda yapılan zirai faaliyette 
bulunanların Gelir Vergisine tabi tutulması ko
nusu ile ilgili tadillerin köylüye yanlış intikal 
ettirildiği ve bu hususta gerekli tedbirlerin alına
rak köylünün irşadı ile; yeni açılan ordu pazar
larından esnafın duyduğu endişenin giderilmesi 
ve ordu mensuplariyle esnaf menfaatlerinin teli
fi lüzumuna dair demeci. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Reis, 
sayın senatörler; yaptığım seyahat sırasında iki 
mevzu beni alâkalandırdı. Bu mevzuları sizlere 
arz etmekte fayda buluyorum. 

Mevzuun birisi şu: Erzurum - Erzincan şose
si üzerinde Kalkül köyüne uğradım. Bu köy, 
hem demiryolu istasyonu bulunan, hem de şose 
yanından geçen ve hem de Erzincan - Tercan ir
tibatını sağlıyan bir köy. Şu halde bu köyün 
daha yakın haber alma imkânları ve biraz daha 
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15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/92) 

• • 

FEHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

VE SÖYLEVLER 

yakın temasları vardır. Ve bu bakımdan köylü
nün biraz daha uyanık olması lâzım gelir. Hal 
böyle iken bana ilk sorulan sual şu oldu: Feh
mi Bey, bir plân yaptınız ve arkasından bize 
vergileri yüklediniz, bir Zirai Gelir Vergisi yük-
lediniz başımıza... Sordum kendisine, «içinizde 
dedim, 100 tane sığırı olan var mı?» «Hayır, 
yok.» cevabını verdiler. «500 koyunu olan var 
mı?» dedim. O da yok... Burada zaten hububat 
ekilir. Bahçe ağaç ve saire yoktur. «Beşyüz 
dönüm arazisi olan var mı?» dedim. «Senelik 
geliri 40 bin lira olan vatandaş var mı?» dedim. 
Onlar da yok... «Şu halde sizlerden Hükümet 
ne vergisi istiyor?» Vergi almamak lâzım. «Biz 
bunu böyle bilmiyorduk.» dediler. Şimdi, köyün 
durumunu da sizlere çizdim: Şose üzerindeki 
bir köyün durumu böyle olursa, bunun dışına 
gidin yolu buhmmıyan köylerdeki köylünün du
rumunu düşünün... Şu halde plânın muvaffak 
olması için köylüyü muhakkak aydınlatmamız 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 
» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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Cİ. Senatosu B : 51 
lâzımdır. Benim hatırıma şu geliyor: Köylü ile 
yakın teması olan memurlarımızı ve bilhassa 
öğretmenlerimizi evvelâ plân hakkında ve konu
lan vergiler hakkında bir malûmat sahibi yap
mak, bunların da köye intikalini sağlamak ve 
imkânı buldukça da hem plânın tatbikini tet
kik, hem de halkın ve köylümüzün aydınlatıl
ması için zaman zaman geziler yapılmasının çok 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

İkinci mevzu şu idi: Esnaf diyor ki, efen
dim; Ordu pazarları açılıyor. İşittiğimize göre, 
hiçbir askerî şahıs artık bizden alış veriş yapmı-
yacak; bizim halimiz nice olacak 1.. Gayet tabiî 
iki tarafın da haklı olduğu taraflar var. Bizde 
ve bilhassa- geri kalmış memleketlerde askerî 
birliklerin bir vilâyetin veya bulunduğu çevre
nin iktisadi hayatı üzerinde çok büyük tesirleri 
vardır. Bunların topyekûn alış verişini 
böyle hususi teşekküllere intikal ettirmek 
suretiyle, esnafı âtıl bırakmak, her hal
de, yerinde olmaz. Ama, bu demek de
ğildir ki, bu mmtakada bulunan askerî 
birlikler de fahiş fiyatlarla alış veriş etsin. Bu 
demek değildir. Veyahut da bu organizasyonu 
yapan bakanların, şehirlerin bu iktisadi durum
larını da düşünerek, münasip bir şekilde halle
deceklerini ümit ederim. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

2. — Çorum Üyesi Alâeddin Çetin; hayvan 
besiciliği ve besi hayvanlarının değerlendirilmesi 
konusunda Hükümetin yakın alâka göstermesi 
hakkında demeci. 

ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Çok muhte

rem senatörler; gerek döviz bakımından, gerek
se halkımızın daha iyi ve daha sıhhi bir şekilde 
beslenmesi bakımından çok önemli olan hayvan 
^besiciliği, bilhassa bu sene, geniş çapta ele alın
mıştır. Bendeniz tatilden bilistifade, Konya baş
ta olmak üzere, mahallinde gördüm, tetkik, et
tim. Hakikaten Amerika'nın AÎD yardımından 
yaptığı % 7 kredi, Ziraat Bankasının temin et
tiği % 9 faizli kredi ve ayrıca halkın bu saha
ya gösterdiği büyük alâka ile besicilik sahasında 
Türk köylüsünün yetiştiricileri cidden muvaf
fak olmuşlardır. İftihar verici bir şekilde, stan-
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dart tipte, gayet hesaplı ve gayet ilmî bir şekilde 
yetiştirilmiş bugün binlerce besi hayvanı mev
cuttur. Fakat maalesef bu işin zooteknik ye
tiştirme tarafı, kredi tarafı nisbeten iyi ayar
landığı' halde ve iyi planlandığı halde, halk da 
teşvik edildiği, halen işin pazarlama ciheti, fi
yat mevzuu her nedense plânlanmamış olmalı ki, 
bugün yetiştirici bâzı fırsatçıların elinde peri
şan bir durumdadır. Bendenizin basit bir tet-
kikatı ile, 3 liraya canlı olarak kilosu mal 
edilen sığır fiyatları ancak, 2,G0 - 2,30 - 2,40 tan 
olmak üzere, nadiren alıcı bulabilmektedir. Bu, 
memleket için önemlidir. Ve memleket için 
faydalı bir istikbal temin edecek bir endüstri
dir. 

Bu saha iyi kullanılırsa, itimat ediniz yal
nız yüzlerce lira döviz temini değil, Türk 
halkının da beslenmesinde büyük merhaleler 
kat edeceğiz. Bilhassa nebati gıdalar 'yerine 
bu gibi albuminli gıdaların 'kaim olması, tak
dir buyurursunuz ki, buğday istihlâkinin 
azalmasını da ve dolayısiyle milletçe daha 
iyi beslenmemize de vesile olacaktır. Bende
niz bu hususta Ticaret ve Ziraat vekâletle
rine telle arzı malûmat ettim, ilgilileri de 
uyarmış bulunuyorum. Fakat şu ana kadar 
hiçbir tedbir alınmadığını da görmekteyim. 
Bunu yüksek ıttılaınıza bunun için arz ettim. 
Bu memlekette bu kadar basit görülen bu be
sicilik sahasında dahi büyük millî menfaat
ler temini mümkündür. Yeter ki, yaptığımız 
plânlar efradını cami, ağyarını mâni bir şe
kilde olsun. Burada en çok nazarı dikkati 
câlibolan nokta; yetiştirme safhasının, kre
di safhasının iyi ayarlanması, fakat paza
rın düşünülmemesidir. 

Bir çare olarak şunu da arz edeyim; baş
ta Et, Balık Kurumunun, ki bilhassa bu mak
satlarla kurulmuştur, Ofis gibi derhal iyi 
kaliteli besi hayranlarında müdahale alımı 
yapması lâzımgelir. Bu hayvanların icabında 
muhafazası için depoları da vardır. Hattâ ihraç 
imkânını da düşünmelidir. Bizde besi sığır
larını bilhassa müşterimiz olan Suriye ve Lüb
nan, lâzımgelen fiyatı vererek alıyordu. Fa
kat şimdi bunun bu memleketlerde birden
bire inkişaf etmesi Suriyeli ve Lübnanlı müş
terilerimizin istiğnasını mucibolmuştur. 
' Şuna da açıkça işaret edeyim ki, bu sa

hadaki ticaret birkaç firmanın elindedir; Be-
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C. Senatosu B : 51 
sicilikte henüz büyük sermayeler olmadığına, 
göre, burada yetiştirici; bizzat az sermayeli 
halk ile köylüdür. Biz bugün öyle ümidedi-
yoruz ki, bütün partilerimizin politikası köy
lüye ve halka müteveccih olduğuna göre', bun
ların hakkının da Hükümetçe veya Parlâmen
toca aranması gayet tabiidir. Zeytin yağı bu
gün pahalı fiyatla yenmektedir. Fakat kar
şılığında döviz geliyor dîıye tahammül etmek
teyiz. Zeytin yağı mevzuunda haklarını ko
ruyan büyük firmalar, tüccarlar vardır. Bu 
büyük kârlar müstahsıla da aksettiriliyor mu, 
yoksa muayyen firmalara mı kalıyor? Pek bil
miyorum ama, bu sahada bana öyle geliyor 
ki, himaye edilen var. Haklarını korumasını 
bilen büyük galyretli ilgililer vardır. 

Hayvancılıkla, daha ziyade köylü, hakkı
nı aramasını bilmiyen az sermayeli kişiler 
iştigal etmektedir. Dolayısı ile ' Hükümetin 
yardımına, himayesine bunlar daha fazla 
muhtaçtırlar. Hükümetin bu âcil mevzuu ele 
almasını istirham ediyorum. Çünkü, besi-
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ler her geçen gün biraz daha azalmakta ve 
kaybolmaktadır. Bir müdahale yapılmadığı 
takdirde bu geniş zararlar olacaktır ve bu be
sicilik projesinin akamete uğraımasiyle bir
likte Amerika'nın bu sene 15 milyon ile baş-
lıyan, gelecek sene 60 milyona, belki daha 
yüksek rakama çıkacak olan hu sahadaki, be
sicilik sahasındaki yaptığı yardım . kredileri 
kesilecektir. Bunu ehemmiyetle arz ederini. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege, siz ne hakkında 
söz istiyorsunuz? 

İSKKNT>ER CENAP BOK (Aydın) — Efen
dim, radyonun tarafsızlığı hakkında. Çok ak
tüel bir- mevzudur, müsaadenizle arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde âcil 
mevzular vardır. Her gündemde giindom dışı 
üç. arkadaş konuşursa, gündemimize geçme
mize imkân kalmaz. Bu sebeple ikiden fazla 
arkadaşımıza söz veremiyeceğim, özür dile
rim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Devlet memurları aylıklamnın tev
hit; ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifinim Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 2/201, 2/223; 
C. Senatosu 2/36) (S. Sayısı : 31 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Gündemin iki defa görüşülecek işler kıs

mında bulunan S. Sayısı : 31 e 2 nci ek ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyon 
Sözcüsü 

Van 
Faruk Işık 

BAŞKAN —^ Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... E'tmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir dakika efendim. Komisyon var, 
tçtıüzîüğün 87 nci madidesi gereğince il-

ıgili. Bakan veyahut onun kendi adına gön
derdiği birinci derecede bir devlet memuru
nun bulunması gerekmektedir. Birinci dere
cede. devlet memuru da yoktur. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. Çünkü daha evvel mütaaddit defa
lar Riyasetçe bu kanun teklifinin görüşül
mesi hususu Maliye Bakanlığına bildirilmiş
tir. 

2. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Re-mzi-
ye liatırbaygü'in, Kurucu Meclis Dilekçe Ko
misyonunun 2.9. 1961 tarihli Haftalık Katar 
Cetvelindeki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/3, C. Senato
su t/5) (S. Sayısı : 90) (1) 

BAŞKAN — Buyurun Dilekçe Karma. Ko
misyonu... Efendim, 140 sayılı Kanunun 190 
nci maddesine göre görüşmeler bittikten son
ra İni mevzu ile ilgili Bakanın veya birinci de
recede bir devlet memurunun dinlenmesi ge-

(1) 
dadır. 

90 S. Sayûı bartmayanı tutanağın sonun-
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ı-ekmektedir Bununla ilgili olarak Sayıştay'
dan temsilci var mı? Var. Dilekçe Karma Ko
misyon raporunu okutuyorum. 

20 . 2 . 1963 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Sayıştay eski murakıplerinden Ali Ulvi Ka-

laycıoğlu adındaki dilekçinin vâki, mütead
dit şikşyet ve müracaatları, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunca incelenip, ileri sürdüğü 
iddia ve isnatların merciine intikal ettirilmiş 
bulunması, 6435 sayılı Kanuna uyularak ya
pılan Başkanlık emrine alınma muamelesi ise, 
kanuni ve takdir hakkı da yerinde kullanıl
mış ve esasen istifa ile ortadan kalkmış ol
duğu gerekçesi ile, yapılacak bir işlem olma
dığı şeklinde, 15 . 8 . 1961 gün ve 23 sayılı 
bir kararla reddedilmiştir. 

Bu karara Temsilciler Meclisi Üyesi Rem-
ziye Batırbaygil tarafından süresi içerisinde 
itiraz edilmiş bulunduğundan, ilgili dosya; 
Komisyonumuz Genel Kurulunun 7 . 2 . 1963 
tarihli toplantısında yeniden incelenip görü
şüldü. 

Müştekinin şikâyeti, iki noktada toplan 
maktadır. Ezcümle; 

a) Sayıştay Başkanının görevini kötüye 
kullanarak yolsuz muamelelerde ve sarfiyatta 
bulunduğu, 

b) Zikrolunan kanuna göre, işten uzak
laştırılmasına sebebolan isnattan beraet etmiş 
ve bu beraet ilâmı ile iadei memuriyet ettiril
mesi için müracaatta bulunmuş olmasına rağ
men, kanunun koyduğu 6 aylık müddetin geç
mesi için müracaatının kasden cevapsız bırakı
larak istifaya icbar edilmiş olduğu iddia olun
maktadır. 

încelenen dosya münderecatına nazaran; 
Sayıştay Başkanlığı ve bu Başkanlık muame
lâtı hakkındaki yolsuzluk iddia ve isnatları 
filhakika, Millî Birlik Komitesinin 18 . 8 . 1960 
gün ve 9 sayılı kararı ile adı geçen Başkanlık 
işlerini incelemek ve soruşturmakla görevlen
dirilen Kurula intikal ettirilmiştir. 

Dilekçimin '6435 sayılı Kanun »gereğince fiş
ten uzaklaştın'lmaısı lise, Maliye İBalkanlığı ımü-
fettâşi ve ayrıca daireli »tarafımdan hakkında. 
yapıllan blir ıtalhkikat ile, [görevini Ikötüye ıkul-
la.nmaik suretiyle men'faat »sağladığı sonucuna 
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varılması üzerine İntihap Komisyonunca veri
len 'bir lüzumu mulhıakeme kararına d'ayan'maik-
tadır. 

Şu hale göre, bu 'tasarrufun Başkan tarafın
dan keyfî ibir şekilde ve gareze .binaen yapıl
dığı iddiası varit 'görüim'emiişitir. 

Esasen Ibu .tasarruf, 'hukukî neticesi hâsıl ol
madan yani; kendisine tekrar vazüfe verilme
den veya Ihalkkımda emeklilik ımuaıme'lesi tat
bik olunmadan kendi istifası liile ortadan 'kalk
mıştır. 

istifanın lihtiyari jbuflımmıası muvacehesinde 
icbar edilme iddiasının da 'kabulü müımikün de
ğildir. 

Tekrar iadei mamurijyet keyfiyeti üse ida
renin takdir Ihatkkına taaMûik etmektedir. Bu 
konuda tekevvün edecek uyuşmazlığın halli de 
Ibilıindiği üzere idari yangı mercilin'e ait 'bul un-
malktadır. 

'Belirtilen hu ımaıddi ve hukukî ısebepler 
ı m uıv a e eh esinde, ibaıhis konusu 15 . 8 . 1961 'ta
rihli ve 23 sayılı 'Dilekçe Komlisyonu kararı, 
tamamı ile yerinde ve isıabötllıi göriülmüıştıür. 

Keyfiyet, '140 sayıOı Kanunun '9 neu mad
desine uyularak .düzenlenen ıbu raporla Rena-
to Genel Kurulunun Yüksek tasvipleri ive su
nuldu. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Başkanı Aydın Milletvekili 

Urfa Senatörü R. özıarda 
V. Cierger 

Sözcü Kâtip 
Bolu Senatörü Kütahya Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu O. C. Erkut 
Katip 

Niğde Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
O. D. Tüzün A. F. Ak 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İsparta Milletvekili 
H. Aydmer L. Başaran 

Ankara. Milletvekili Adıyaman Milletvekili 
N. Berkkan M. Deniz 

İmzada bulunamadı 
Urfa, Milletvekili Balıkesir Senatörü 
B. S. Karahanlı H. Oğuzbeyoğlu 

İmzada bulunamadı 
Siirt Milletvekili Ağrı Milletvekili 

S. öner K. özcan 
Hakkâri Milletvekili 

A. Zevdan 
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BAŞKAN —.Rapor önerimde söz iistiyen?... 

Yoktur. 
MalünmâM erlidir <k'i Cuım'huriyet <S en a tosu -

ınun taıühinde ilk 'defa Dıileikge Karma Komis
yon 'raporu ^öıüşüLm'ekteelir. ıBu 'hususta /he
nüz 'İçtüzükte hükümler mevcut dıeğllelir. An
cak .14:0 ısayılı Kanunun '9 ncu ımadd esimde şöy
le :bir hüküm vardır. «Cümllıuriyet Senatosu ve 
Büyük (Mil e t Meclisi 'Genel, kurular ı ku (konu
da 'karar vermeden 'evvel -eyani Karma (KSamis
yon raporu üzerinde karar vermeden evvel -
ilgili Balkan veyahut Ibakakiarm gönderecekle
ri yüksek dereceli fmomurlar dinlenür» denıek-
.tcdi'r. «•cl.iııleri'CİbiJi'r» 'demediğine göre 'bu rapor
ların oya konul,m asından 'evrv'el lligiiii Bakan ve
ya üst ılereceli memurun 'dinil enime si 'mecburi
yeti vardır. Bu sebeple kanunun «bu hükmüne 
riayet edilmek üzere, 'Sayıştaydan gönderilen 
yüksek dereceli Devlet memurunu 'dinlemekte 
zanuret -vardı r, buyursun]ar. 

SAYIŞTAY BAŞKANVEKİLÎ A. ÂLÎ HE
MEN.—• Efendim, Karma Dilekçe Komisyonu
nun ittihaz buyurmuş olduğu karar yerindedir. 
İdari ve umumi hukuk dairelerine tamamen mu
vafıktır. Kabulünü istirham edeceğim. Maruza
tım bundan ibarettir, efendim. 

BİR ÜYE — Bu arkadaşın kesinhesap çalış
maları hakkında biraz izahat verir misiniz? 

SAYIŞTAY BAŞKANVEKİLÎ A. ALÎ HE
MEN — Kesinhesap zımnında taşraya 9 - 10 so
neden beri arkadaşlarımızı göndermekteyiz. Bu 
arkadaş da, şimdi hatırımda kaklığına göre, Bo
lu mmtakasına gitmiştir. Program gereğince taş
rada hesaplan tetkik etmesi gerekirken ve ken
disine müfettişler gibi harcırah verdiğimiz bir za
manda, asli vazifesini terk ederek, herkesin na
zarı dikkatini colbedecek bir şekilde ve kendi ar
kadaşları arasında, onların odada meşgul bulun
dukları bir sırada vazifesini terk ederek, dışa
rıda bâzı hususi yerli kişilerle temasta bulun
duğu, köylülere haber salarak, tetkik ettiği ko
nuyla ilgili mal sahiplerinin menfaatlerini koru
yor muş gibi görünerek, köylüleri davet ettiği ve 
onlarla uzun boylu temasa geçtiği ilk defa bize 
defterdarın bir mektubu ile intikal etti. Sureti 
mahsusada mı oraya gönderildi, yoksa tesadü
fen mi? Orada bulunan maliye müfettişleri de 
işe vaziyeıdetmişlerdir? Bu zevatın pasta ile yap
tığı muhabereler, d olayı siyle elde etlikleri vesi

kaların foto kopilerini almak suretiyle Bakanlı
ğa aksettirmişlerdir. Maliye Bakanlığı bu id bi
ze intikal ettirince, Devletin yüksek vazifelerini 
ifa etsin diye gönderdiğimiz arkadaşların bütün 
ıııesailerini daireye akseltirıııeleri i eabee!er ken, 
bunun' hariçte ticaret kastiyle komülvaijör gibi 
köylerle temas ederek menfaat sağlamak maksa-
diyle köylüyü merkezi vilâyete celbederek onlarla 
pazarlığa girişmesi tabiî doğru görülmemiş. Bu iş 
Sayıştaya intikal ettiği zaman Sayıştaym Memur
lar Komisyonu ki, bu komisyon Memurin Muha-
kemat Komisyonu, sıfatını da, haiz komisyondur, 
aynı zamanda kanuna göre karar vermek yetkisi 
de vardır. Bir resmî daire vasfına yakışmıyacak 
yek il d e hareketinden dolayı kendisini Bakanlık 
emrine almıştır, ö tarihte eldeki vesikalara göre 
vazifesini suiistimal ettiği için, yapılan tahkikat 
netiecsinele iş adliyeye intikal etmiş ve dâvası
nın rüyeti neticesinde beraetine karar verilmiş ve 
beraet ilâmını bize ibraz etmiş. Fakat mahkemede 
beraet eden. bir kimseyi, bir resmî dairenin tek
rar tâyin etmesi için İdare Hukukunda her hangi 
bir mesnet olmackğı gibi, kaideten de bu mümkün 
olmuyor. Bu kadar ağır suçları işlemiş bir arka
daş mahkemede beraet etmiştir. Ama Sayıştay 
nozdindc beraet etmiş sayılamaz. Bu sebeple o za
mandan beri tâyini mümkün olamamıştır. Ondan 
dolayı kendisi muhtelif makamlara ve mercilere 
müracaat etti durdu. Ve İnkılâbı nıütaakıp da o 
zaman reiikâr sayılan arkadaşlar aleyhine çalıştı, 
çalıştı ve biz de mahkemeye sevk edildik ve ora
da biz eümletcn beraet ettik. 

Bu bakımdan Karma Komisyonun ittihaz et
tiği karar gayet yerindedir. Bunun kabul buyıı-
rulmasmı rica, ve istirham ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonunun 
raporu okunmuş, ilgili daire Başkanvekili de ge
rekli izahatı vermiş bulunmaktadır. Dilekçe Kar
ma Komisyonunun raporunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabu! etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Dilekçe Karma Komisyonuna tek
rar iade edilecektir. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sanibralıim-
oğlu'nım, Bilekçe Komisyonunun 21 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 saydı 
Kararın Umumi Heyette görüş ilime sine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) (S. Sayısı : 
92) 
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BAŞKAN — Maarif Vekâleti adına kimse var 

mı efendim? Maarif Vekâleti adına, bu mevzuda 
kimse yok. Raporu okutmuyorum. 

•i. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Sinasi 
Özdaıoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3.9. 1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 saydı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesi?ıe dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi -î/4, C. Senatosu 4/6 (S. Saym : 93) (1) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı burada, raporu 
okutuyorum. 

1 . 3 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
Cumlmıiyet Senatosu Yüksek Başkanl ğma 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun derişik 39 ncu maddesinin «B» 
fıkrası gereğince; Ankara icra memurluğundan 
re'sen emekliye sevk edilen Hakla Şişmanoğlu'-
nun; hakkındaki bu tasarrufun keyfî ve mesnet
siz bulunduğu ve mücerret; böyle bir muameleye 
muhatap tutulmak kasdı ile, birtakım isnatlar
la mahkemeye sevk olunup yargılama sonucu 
beklenilmeden uygulandığından ve ilişik olarak 
sunduğu beraet ilâmının dahi bunu teyideyle
diğinden bahsile vâki; 12 . 1 . 1961 tarihli şikâ
yeti ; Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 
1 . 9 . 1901 ^\u\ ve 67 sayılı bir kararı ile; tasar
rufta gayrikanuni bir takdir haklanın kullanıl
masında da keza bir isabetsizlik bulunmadığı 
belirtilmek suretiyle reddedilmiştir. 

3 . 9 .1961 tarihli haftalık karar cetveli ile 
yayınlanan bu karara. Temsilci]er Meclisi Üyesi 
Şinasi Gzdenoğlu ve Yavuz Feyzioğlu tarafla
rından, süresi içinde itirazda bulunulduğundan, 
ilgili dosya, komisyonumuz Genel Kurulunun 
14 .2 .1903 tarihli toplantısında Bakanlık tem
silcilerinin huzuru ile incelenip temsilcinin getir
tilen sicillere müsteniden verdiği izahat dinlen
dikten sonra icabı görüşüldü. 

Yukarda açıklanan duruma binaen; adı ge
çenin emeklilik işleminin siciline dayanılarak te
sis kılındığı ve gerekçesiz olarak yapılan itirazın 
ve vâki şikâyetin bu bakımdan yersiz bulundu
ğu sonucuna varılmıştır. 

İtiraz olunan bahis konusu, 1 .9 .1961 gün 
ve 67 sayılı Karar tamamiyle isabetlidir. 

Keyfiyet; 140 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sine uyularak düzenlenen bu raporla Senato Ge
nel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

(1) 93 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Başkanı 
Urfa Senatörü 

V. Gerger 
Sözcü 

iklime Milletvekili 
F. Giritlioğlu 

Kâtip 
Kütahya Senatörü 
G. Cevdet Erkut 

İsparta Milletvekili 
L. Başaran 

Başka n vekili 
Aydın Milletvekili 

R. Uzarda 
Sözcü 

Bolu Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
A. Fuat Ak 

Konya Milletvekili 
Müstenkifim 

A. G ürk arı 
Balıkesir Senatörü 

II. Oğuzbeyoğlıı 
. Tabiî Üye 

M. Yurdakul er 

Antalya Senatörü 
M. îlkuçan 

Siirt Milletvekili 
S. Öner 

İmzada bulunamadı 
Hakkâri Mil 1 etvekili 

Ahmet Zeydan 
İmzada bulunanı adı 

BAŞKAN — Rapor üzerine söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Işık. 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, 54*34 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin eski vaziyeti
ne göre, görülen lüzum üzerine tekaüde sevk 
edilenler hakkınd'a idari ve kazai mercilere 
müracaat kapısı kapalı idi. Bu kere Karına 
Komisyon bu ciheti tetkik etmiş, emekli mua
melesi hakkındaki idari ve kazai kararın ye
rinde olduğuna ve yapılacak bir muamele ol
madığına karar vermiştir. 

Hepimizce malûmdur ki, Anayasa Mahke
mesi bu mevzuu ele almış ve 5434 numaralı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasındaki, 
idari ve kazai mercilere müracaat etmek kay
dını, Anayasaya uygun olmaması sebebiyle, 
iptal etmiş bulunmaktadır. Artık 'bu muameleye 
mâruz kalanlar Anayasa Mahkemesinin bu ip
tal kararma göre kazai mercilere müracaat 
hakkını almışlardır. Yapılan bu muamele Yük
sek Meclisçe iptal edilince ne olacaktır? Me
mur ile daire arasında vukubulaeak ihtilâf 
tekrar kazai mercilere müracaat hakkını ve-
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i'ecek ve 'komisyonumuzun kararma tesir ya
pacak neticeler olacaktır. Gerçi Karma Ko
misyonumuzun bu kararı Anayasa Mahkeme
sinin vermiş olduğu karardan öncedir. Ancak, 
mademki, böyle bir karar verilmiştir, bunun 
emsalinin de geleceğini zannediyorum. Şu hal
de Komisyonumuz Anayasa Mahkemesinin ka
rarından bahsetmek suretiyle sahibine müra
caat hakkının mevcudolduğunu söylemek 'kâfi 
gelir kanaatindeyim, ilk defa görüşülen bir 
mevzu olması itibariyle bunun münakaşası lâ
zımdır Kanısındayım. Bu itibarla bu mâruzâ
tımı arz ediyorum. Karma Komisyonumuzun 
bu işi bir daha tetkik etmek suretiyle, ileride 
kazai mercilerin vereceği her hangi bir karar
la, bizim vereceğimiz Ikararın 'bir tezada düş
memesi uygun olur kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Saym Vasfi I 
Gerger. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI VASFI GERGER (Urfa) — Anayasa 
Mahkemesinin, kazai mercilere müracaat edil
memesi hakkındaki hükmü iptel ettiği 
doğrudur. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı 
Anayasa, hükmü mucibince geriye doğru iş
lemez. Bu hükme binaen daha evvele şâmil 
olan 'bu gibi kararları, hiçbir merci olmadığı 
için, Büyük Millet Meclisi namına teşeMml 
eden Karma Dilekçe Komisyonu tetkikle mü
kelleftir. Bu tetkikatı yaparken 39 ncu mad-
dedinin (B) fıkrasının görülen lüzum üzerine 
lrtıydınm objektif hukuk kaidelerine uygun
luğu elbette nazarı dikkate alınacaktır. 

Biz bu okunan mazbatada arz ettiğimiz üze
re müstedinin dosyasını istedik, gizli sicille
rini tetkik ettik ve ondan sonra hakkında it
tihaz olunan kanarı yerinde gördük? 39 (B) 
nin bu zat hakkında tatbikinde idarenin ka
rarı yerinde görüldüğü için, (biz de her hangi 
bir muamele yapılmasına lüzum olmadığı kara
rını verdik. Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarı ile Ibir alâkası yoktur. Çünkü hâdise bu 
iptal tarihinden geriye doğrudur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Var, 

var... 
BAŞKAN — Şu arada 140 say ıh Kanunun 

11 nci maddesini okumak isterim. «Dilekçe I 
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Karma Komisyonuna ıgelmesinden sonra hak
kında inceleme ve görüşmelerin devam ettiği 
bir dilekçenin konusu, bu devre sırasında adlî, 
idari veya askerî kaza mercilerine, uyuşmaz
lık mahkemesine veya Anayalsa Mahkemesine 
aksetnıişse, bu dilekçe 'hakkındaki işlemler der
hal durdurulur ve durum fi nci maddenin 3 ncü 
fıkrası uyarınca ilgililere ve ilgili Bakanlık 
veya Bakanlıklara bildirilir.» hükmü 11 nci 
maddenin bilinci fıkrasında mevcut. 

Sayın Alpiskender buyurun. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Dilekçe Ko
misyonu Başkanının burada yaptığı izahata gö
re, «Biz sicil getirdik, tetkik ettik. Sicilde emek
liye sevk etmenin dışında bâzı ihlaller var.» bu
yurdular. Şimdi, Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin ()b) fıkrası görülen lüzum üze
rine ıbir vatandaşın emekliye sevk edilme pren
sibi, vaktiyle Anayasaya aykırı olmasına nağmen, 
'hukuk prensiplerine aykırı bulunmasına rağmen 
kabul edilmiş ve bu maalesef konulduğu zaman
dan beri do işlene işlene birçok haksızlıklara 
yol açarak gitmişti. Biliyorsunuz; 27 Mayıs İh
tilâlinin mühim şeylerinden biri de 39 ncu mad
de idi ve 39 ncu maddenin (B) fıkrası Anayasa 
mahkemesine bizzat parti grupumuz tarafından 
vâki olan itinaız üzerine iptal edilmiştir. Çün
kü bııgünlkü Anayasa ile 39 ncu maddenin (B) 
fıkrasını bağdaştırmanın imkânı yoktur. 

Şimdi, sicillen emekliye sevk edilmek mese
lesine ıgelinee : 39 ncu maddenin (F) fıkrası bu 
•hususa temas eder. Anayasaya; aykırılığı Anayasa 
Mahkemesince de tesbit edilmiş olan ıbir mesele 
butlanda malûldür. Bu durumda ikarar bâtıl ol
muş ve hakkında kanar alınan kimsenin eski (hak
larının iade edilmesini icabettirmiştir. Eğer si
cilinde bir kusur, bir aksaklık, bir eksik varsa 
o zaman 39 ncu 'maddenin (F) fıkrasına 'tevfi
kan mensubölduğu daire onun hakkında yeni bir 
emeklilik muamelesi tanzim eder. Fakat, (B) 
fıkrasına göre verilmiş olan bir hüküm, Ana
yasa Mahkemesinin verdiği karar gereğince bâ
tıldır ve bunu tasvibetmeye imkân yoktur. Hele 
ihtilâl sonrası teessüs etmiş olan bu Parlâmen
toda Anayasaya aykırı olan bir tasarrufun tas-
vibedilmesi, tarilh huzurunda (hakikaten müşkül 
bir meseledir. Bu butlanla bâtıl olan muamele 
dolayısiyle vatandaşa eski hakkı iade edilir, 
mensubölduğu daireye gider, sicilinde bir (bozuk-
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lıık varsa 39 ncu maddenin (F) fıkrasına isti
naden kendisini dairesi emekliye sevk eder. Aıma 
bu vaziyette, sicil ibozufctu, değildi şeklinde bir 
karar ittihazına* Dilekçe Komisyonunun yetkisi 
de yoktur. Dilekçe Komisyonunun bu hususta 
yapacağı şey; itirazı bir takdimname ile doğru
dan doğruya Parlâmentoya sunmaktı. Mütalâa 
durumunda dahi değildir. Usul 'bakımından iza
hatımı bu noktaya /teksif etmiş oluyorum. Esas 
mesele üzerinde, bundan sonraki dilekçelerde 
daha etraflı görüşmek mümkün olacaktır. Bu 
ciheti bilhassa Muhterem Heyetinizin yüksek 
takdirlerine arz ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Gerger. 
DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI VAS

Fİ GERGER (Urfa) — Efendim, Ferit Alpis-
kender arkadaşımızın noktai nazarı başka za
viyeden, «39 ncu madde Anayasaya aykırıdır.» 
diye Anayasa Mahkemesi iptal etmiş değil
dir. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği fıkra 
kazai mercilere müracaat etmemesi 'hakkında
ki fıkradır. Yani, memur vatandaşlar hakkın
da, kazai murakabeyi önlemek için Anayasanın 
«İdarenin hiçbir eylem ve işlemi kazai merciden 
vâreste tutulamaz» hükmüne binaen iptal etmiş
tir. 39 ncu madde iptal edilmiş değildir. 39 ncu 
maddeye göre, «görülen lüzum üzerine emekliye 
ayırma» hakkı bakidir. İdarenin bu salâhiyeti 
kullanması halinde, hakkında bu salâhiyet kul
lanılmış olanların o zaman, Devlet Şûrasına 
»itmek hakkı bulunmadığı ve Anayasa Mahkeme
sinin bu iptal kararı geriye işlemediği için Bü
yük Millet Meclisi namına Dilekçe Komisyonu 
meseleyi tetkik etmiştir. Bizim bu zat hakkında 
verdiğimiz karar, İdarenin bu hakkının objek
tif hukuk kaidelerine riayet bakımındandır. Ya
ni gördüğü lüzum yerindedir. Karma Komisyon 
bunu lüzumlu görmüştür. 39 ncu madde yürür
lükten kalkmış değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim; müzakere 

mevzuu olan hususta hakikaten Karma Komis
yon, idarenin noktai nazarını tasvibederek emek
lilik muamelesinin kalkmasına lüzum görmemiş
tir. Fakat, bundan sonraki muamelelerde bunun 
aksine iptal kararları vardır. Bendenizin asıl 
maksadım şudur ki; idari kaza mercilerine ta
allûk eden hususlar hakkında karar vermeye 
Karma Dilekçe Komisyonunun salâhiyeti olmadı
ğı gibi, Meclisin de salâhiyeti yoktur. Şimdi, 
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mademki Anayasa Mahkemesi kazai mercilere 
müracaat etmemeleri hakkındaki fıkrayı ortadan 
kaldırmıştır. Şu halde iptal tarihinden itibaren 
velevki eskiden olsun, tekaüde sevk edilenler ka
zai mercilere müracaat edebilirler. Nitekim, Tem
yiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat kararları üzerin
de, bu itibarla müracaat edenler oluyor. 

Müracaat müddetini geçirmiş olanlar, teyhi-
di İçtihat kararından sonra tekrar mahkemelere 
müracaat ediyor. 

Bendenizin, bilhassa noktai nazarım budur. 
Yoksa sonra bir tedahül olacaktır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Huzu

runuzu tekrar işgal etmek mecburiyetinde kal
dım. Sebebi; Dilekçe Komisyonu Başkanı, 39 
ncu maddenin (B) fıkrasının Anayasaya aykırı
lığının, yalnız, her türlü kazai mercilere mü
racaat hakkını kapadığı noktasından olduğunu 
ileri sürüyor. Anayasa Mahkemesinin bu hususta 
ittihaz buyurduğu iki karar vardır. Birincisi; 
«Görülen lüzuma» tabi olamaz; mutlaka bir lü
zum üzerine memur emekliye sevk edilecek, diye. 
İkincisi de, her türlü kazai mercilere müracaat 
hakkını kapadığı noktasından. Binaenaleyh, Di
lekçe Komisyonu Başkanı arkadaşımız her halde 
birinci karardan haberdar değildir. Her ikisi de 
Anayasaya aykırıdır. Nedir «görülen lüzum»? 
El mâna fi batnişşair.. Nedir görülen lüzum? De
mokratik ve vazıh bir siyaset içinde, her hangi 
bir hukukî mesnede istinadetmeden, hukukî bir 
tasarrufta bulunmaya imkân yoktur. Bu kanun 
için dahi düşünülemez. Onun için bu kararın 
Dilekçe Komisyonuna ait olması ve Anayasa Mah
kemesinde iddia buyurulmuş olan her iki kararın 
Dilekçe Komisyonunun muhterem başkanı ve üye
leriyle okuduktan sonra bu iki kararın ışığı altın
da Cumhuriyet Senatosuna gelmesi daha uygun 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI VASFİ GERGER (Urfa'ı — Efendim, Ana
yasa Mahkemesinin 'bu iptal karaırı üzerinde te
dahül eder diye arkadaşımın izahı, bir kanun 
mevzuudur. Çünkü Danıştaya müracaat etmek 
için 90 ıgünlük müddet şarttır. Bu eskiler müd
detlerini doldurduğu için, eskiden emekliye ay
rılanlar, Devlet Şûrasına gidemezdi. Şu halde, 
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Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisine vaki müraca
atları Dilekçe 'Karma Komisyonunun tetkik et
mek mecburiyeti vardır. 

Alpiskendcr arkadaşıımız, bizi okumamış di
ye, söylediler. Zannederim kendileri iyi okuma
mış. Birinci karar, Bakanlık emri müessesesi 
»hakkındadır. Anayasa Mahkemesin in kararı; ikin
cinin sonucunu aynen okuyorum. Bakalım kim 
okumamış? 

«Sonuç : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun G122 sayılı Kanun
la değişik 39 ncu maddesinin 21 . 6 . 1954 günü 
ve G-12'2 sayılı Kanunla değiştirilen (b) fıkrası
nın, «Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekli
ye sevk edilenler halklandakl kararlar katildir. 
Bu kararlar aleyhine hiçbir saire ti e kaza merci
lerine (başvurulamaz.» hükmünü taşıyan son 'ben
dinin iptaline 30. 1 . 1963 gününde oy birliği ile 
varar verildi.» 

Binaıenal eyh, d canin de arz ettiğim gibi, Ana
yasa Mahkemesi iptıal ettiği hükümle, hakkında 
bu şekilde karar veril enlerin Danıştaya müra
caat hakkını tanıyor. Nitekim, bu hususta şim
di, Danıştaya başvuruluyor. Yani Anayasa Mah
kemesi iptal ettikten sonra, 90 günlük müddet 
aşılmamış. Mağdurlar Danıştaya başvuruyorlar 
ve Danıştay bunu tetkik ediyor. 

Daha evvel de programa hağlı olduğu için 
vâki müracaatlar gibi bir tedahül yoktur. Za
ten, 'bugün de bir kanun teklifi Meclistedir. 
Bütçe Komisyonunda) tetkiktedir. Arada bir mu
vakkat madde teklifi de vardır. Bu kanunda 
deniyor ki; Büyük Millet Meclisinde 'arzuhal," 
Dilekçe Komisyonunda mevcudolup. da henüz ka
rara bağlanmamış müracaatların sahiplerine teb
liğ tarihinden itibaren 90 gün müddet zarfında 
Danıştaya başvurma hakkı tamınmıştır. 

Emekliliğin, kendisine tebliğ tarihinden itiba
ren, Danıştaya 'başvurma hakkı bir kanun ile 
verilecektir. Bu kanunun da önümüzdeki gün
lerde çıkacağını tahmin ediyorum. O vakit, muh
terem arkadaşlar, bendeniz bu husustaki şahsi 
fikrimi, komisyon namına değil, şahsıım adına 
ısırz ediyorum. Bu gibi işlerin, gayri mesul olan 
politik müesseselerde halline taraftar değilim. 
Bu hususta kendileri ile tamamiyle beraberim. 
idarenin yaptığı ıbir tasarrufun objektif hukuk 
kaidelerine uygunluğu, yapılan tasarrufun vâri-
dolup olmadığının takdirini hâkime bırakmak zo
rundayız. Politikadan bunu çıkarmak lâzımdır, 
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zaruridir. Kendileriyle -beraberce, iş birliği ede
rdi: Bütçe Karma Komisyonundan bunu taki-
bederek çıkaralım. Bunun vebali büyüktür arka
daşlar. Fazla izaha lüzum görmem. Fakat gay-
rimesul politika müesseselerinden bu hakkın 
alınmasına taraftarım. Nitekim 140 sayılı Ka
nunda, Dilekçe Komisyonunun no gibi işlere ba
kamayacağı tâyin ve tesbit edilmiştir. Bahset
tiğimiz kamun da çıkarsa bu mesele de idari kaza 
mercilerinin takdirine gireceği için biz de bu sı
kıntıdan kurtulmuş oluruz. 

Huzurunuza getirilen bu mazbata, Kurucu 
Meclis zamanında Dilekçe Komisyonunun bir ka
rarı ile reddedilmiş ve ıbir arkadaşın vâki mü
racaatı üzerine Karma Komisyonda tetkik edil
miş; idare temsilcisi gelmiş, dinlenmiş ve ida
renin hu zat hakkında verdiği kararı, Karma Ko
misyon Büyük Meclis namına uygun görmüş, 
takdir elbette ki Yüksek Heyetinizindir Biz, 39 
ncu maddenin tatbikinde bilhassa, bunun kazai 
murakabe dışında bırakılmasının aleyhindeyiz. 
Murakabenin bugün idari kazaya geçmiş olma
sına ve eskilerin (geçmediğine göre bunun da mu
rakabe hakkı Mecliste bulunduğuna göre, bu 
hususta bir endişeye .mahal yoktur. Kemali ce
saret ve itminanla arz etmek isterim; kararınız 
yerindedir, şüpheyi mucip bir hal yoktur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, bu 

meselede esas ile usul meseleleri, kanaatimizce 
birbirine karıştırılmaktadır. Arkadaşlarımızın 
ifade ettikleri şekilde, 39 ncu maddenin (B) 
bendi halen yürürlüktedir. Anayasaya mugaye-
reti hakkında Anayasa Mahkemesince verilmiş 
bir karar mevcut değildir. Bu itibarla, Vasfi 
Gerger ve Faıaık Işık arkadaşımızın mütalâaları 
tamamen yerindedir. Anayasa Mahkemesince 
ittihaz olunan karar, bu kararlar aleyhine, emek
liye sevk kararlan aleyhine kazai mercilere mü
racaat edilemez, şeklindeki fıkrasının kaldırıl
masıdır. Bu da, bu kaldırışla, bu fıkranın kaldı
rıl masiyle hâdiseden şikâyetçi olan, hâdisenin 
mağduru olan, hakkındaki kararın düzeltilme
sini arzu eden şahsın Devlet Şûrasına müracaat 
edebilme imkânını sağlamaya matuftur. 

Şimdi, burada mühim olan bir nokta vardır; 
bunun bu derece katiyetle ve kesinlikle ifadesi
ne sayın arkadaşım Gerger müsaade etsin, pek 
katî olarak hüküm edemiyoruz. Bugün üniversi-
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telerimizde, üniversitenin idare hukuku profe
sörleri arasında, Devlet Şûrası. 5 nci Dairesinin 
bu kararları daha evvelki zamana kadar gitmez 
yolundaki kanun hükmünün etrafında uzun tar
tışmalar ve hattâ «gidilir» yolunda kanaatler iz
har edilmeye başlanılmıştır. Mesele, âciz kanaa
time göre, birdenbire kesip atılıverilecek bir 
iş değildir. Bizatihi, yarın hakikaten kaza organ
larına örnek olması icabeden bu kararlar da, işin 
esasına girerek bir karar ittihaz etmemiz, teşriî 
meclisle kazai meclisleri karşı karşıya bırakacak 
bir vaziyet ihdasına âmil olacaktır. 

Biz rica ederiz ki, komisyon, lütfedip bu ka
rarı geri alsın, etrafı ile bir defa daha tetkik et
sin. 

Arz ettim, bütün hukuk âlemimiz, bilhassa bu 
meseleler üzerinde bugünlerde meşguldür; on
ların mütalâalarından istifade ederek bir neti
ceye varmış ve tezata düşmemiş olalım. 

Bu yolda bir takrir takdim ettim, kabul eder
seniz hakka hizmet edilmiş olur. 

Hürmetlerimle. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI VASFİ GERGER (Urıa) — Sedat Çumralı 
arkadaşımızın noktai nazarı; bir içtihat tedvini 
meselesine dayanıyor. Eğer Anayasadaki «Ana
yasa Mahkemesi kararları geriye işlemez.» hük
münün usule taallûk eden kısımlara şümulü yok
tur, gibi Devlet Şûrasmca bir içtihat takarrür 
ederse, zaten demin de arz ettiğim gibi, memnu
niyetle karşılanacak bir durumdur. Mamafih 
Yüksek Heyetiniz tasvibederse, zaten bu mesele 
hakkında da bir kanun teklifi vardır, Bütçe Ko
misyonunda. Ya kanun tedvini beklenir, veya
hut da Devlet Şûrasmca Anayasa Mahkemesi
nin bu hükmünün usule taallûku hasebiyle, müd
detlerin yeniden işliyeceği gibi bir Tevhidi İçti
hat, nasıl arz edeyim, Tevhidi İçtihat da olmaz, 
çünkü tevhidi içtihat için birbirine aykırı karar 
lâzımdır, böyle bir karar bulunur ve bu da va
tandaşın zararını önlemeye matuf olursa komis
yonumuz memnuniyetle buna iştirak eder. Yal
nız şunu arz edeyim ki, hususi aldığım bir habe
re göre, muhakeme olan bu zat Allahm rahme
tine kavuşmuştur. Binaenaleyh bunun kaldırılıp 
kaldırılmamasının, eğer ölüm hâdisesi doğru ise, 
- Adalet Bakanlığı temsilcisinin belki haberleri 
vardır veya yoktur, bendeniz hususi haber al
dım, - gelecek diğer raporlarımız da vardır. 
Bunlar müspettir. Bunlar hakkında ittihaz edil-
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miş olan emeklilik muamelesini kaldırıyor, hak
ka tallûk ediyor. Bunu uzatırsak, bu şekilde hak 
tanınmış ki, nitekim tanındığına dair elimizde 
birçok dosya vardır. Bunların hakkını geri al
mış oluruz. 

Bendeniz şahsan Yüksek Meclisi bu şekilde 
tenvir ettikten sonra ne karar verirlerse elbette 
komisyon için mutadır, hürmete şayandır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Efen

dim, 39 ncu maddenin (b) fıkrasına aidolan ip
tal dilekçesini yazarken, bendeniz sadece her 
türlü kaza mercilerinin kapalı olusu dolayısiy-
le, Anayasaya aykırılığını iddia ettim. Çünkü o 
zaman elinde bir karar vardı. «Görülen lüzum 
üzerine vekâlet emrine alınamaz» diye. Anaya
sa Mahkemesinden sâdır olan !bir karar. Vekâ
let emrine alınmak mı da'ha hafif Ibir iştir, yok
sa emekliye sevk edip de ebediyen memuriyet 
hakkından mahrum etmek mi? Şüphesiz, emek
liye sevk da'ha ağır neticeler doğuran bir iştir 
arkadaşlar. 

Vekâletçe ıgörülen lüzum üzerine vekâlet em
rine dahi alınmayı tasvibetmiyen, bu ciheti ay-
fkırı gören- bir Anayasa Mahkemesi elbette ki 
böyle sümmettedarik lüzum ve sebebolmadan 
indî olarak emekliye ayırma fiilini de tasvib-
etmez. Onun için iptal dilekçesinde sadece her 
türlü kazai mercilere müracaat hakkının kapalı 
olması sebebini ileri sürdüm. Binaen aleyh ve
kâlet enirine alınmada görülen lüzumu, Anaya
saya aykırı, antidemokratik telâkki eden Ana
yasa Mahkemesinin elbette ki emekliye sevk 
fiilinde de sümmettedarik emekliye sevk mese
lesini tastvibetmiyeceği bedihidir. 

Bu itibarla bendeniz yanlış anlaşılan diğer 
'bir noktayı tavzih edeyim ; Iburada kazai mahi
yette bir karar alınmasına dair en ufak bir te
menni ve imada bulunmadım. Yalnız bu, encü
mene iade edilsin, encümen Anayasa Mahkeme
sinin bu her iki kararı muvacehesinde keyfiye
ti yeni baştan tetkik etsin, onun ışığı altında bi
ze gelsin ve biz de ona göre bir karar verelim, 
çiiıikü Cumhuriyet Senatosunun bu hususta it
tihaz edeceği ilk karar olacaktır, bu karar yan
lış olursa bütün kararlarımız ona uyarak yan
lış gidecektir, bu isabetli olursa hepsi ona uya
caktır, onun için vicdan huzuru içinde bu 'ka
rarları vermiş olacağız, dedim, Bendeniz bu ba-
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kınıdaıı önergeyi takdim ettim. Saym Seidat 
Oumralı arkadaşım da, aşağı - yukarı, aynı ma
hiyette (bir önerge vermiştir. Her ikisinin nazarı 
dikkate alınmasını yüksek takdirlerinize arz 
ederim. 

BAŞKAN —- Başka söz istiyen yok. 
Adalet Bakanlığının bir mütalâası var mı? 
ADALET BAKANIABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Efendim, söy-
liyecek "bir şey yok. 

BAŞKAN — Fakat, 140 sayılı Kanunun 9 
ucu maddesinde şöyle bir hüküm vardır: «0. 
Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarında 
bu hususta karar verilmeden 'önce ilgili hakan 
veya bakanlar veya gönderecekleri yüksek de
receli memurlar dinlenir» deniyor. 

Şu halde, bir diyeceğiniz yo'k, iştirak edi
yorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar; iki önerge verilmiş 
bulunmaktadır. Ancak, raporlar üzerinde ne 
yolda muamele yapılacağına dair bir hüküm 
yoktur. Biraz evvel okudum, 140 sayılı Kanu
nun 9 ncıı maddesinin üçüncü fıkrası «raporun 
savunulmasında uygulanan kurallar, ilgili Mec
lisin İçtüzüğünün koyduğu kurallardır.» İçtü
züğümüz bu hususta her hanjgi bir kural koy
muş değildir, ancak Umumi Heyetin kararı ile 
mesele halledilmiş 'olacaktır. Ne gibi işlem ya
pılacağı hakkında bir sarahat İçtüzükte mev
cut değildir... 

V A SFİ GERGER (IT r i'a) — Mü s aa d e buyu
runuz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

Nİ VASFİ GERGER (Urfa) — 140 sayılı Ka
nun mucibince Karma Dilekçe Komisyonunun 
tanzim ettiği bu mazhata, Senatoda görüşüldük
ten sonra Millet Meclisine gider. Millet Mecli
since verilen karar kesindir der, 140 sayılı Ka
nun. Şimdi öyle bir kombinezon bulmak zorun
dayız İki, Yüksek Heyetiniz bu mazbatayı Mil
let Meclisine şu mütalaa veya şu görüşle iade 
buyursun, Yüksek Heyet bu görüş altında maz
batayı tanzim etsin, Millet Meclisine sunalım. 
Millet Meclisi kararı kesin olacağına göre ya 
bizim Senatonun kararma iltihak eder mesele 
hallolur veya başka hir ıgörüş izhar buyurur. O 
vakit zaten Millet Meclisinin kararı kesin ola
cağına göre ona göre muamele tekemmül ©der. 
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' Bu ciheti arz etmek için huzurunuzu işgal 

ettim. 
BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senato

sunun, /vereceği bir kararda Millet Meclisinin 
vereceği bir karara intizaren, diye her hangi 
bir karar vermesine imkân yoktur. Bahis (bu
yurdukları hususlar 140 sayılı Kanunda mev-
cüdolan hususlardır. Benim arz etmek istedi
ğim, rapor üzerinde Senatonun yapacağı işlem 
hakkındadır. 140 sayılı Kanunun 11 nci madde
sinde, Karma Dilekçe Komisyonuna dilekçenin 
verilmesinden sonra 'meseelenin yafgı organla
rından her hangi birine intikal etmesi üzerine 
derhal muamelenin durdurulacağı hususunda da 
hüküm 1 e i' vardır. 

Bu şekilde Cumhuriyet Senatosuna intikal 
etmiş bulunan raporun bir önerge ile tekrar 
Komisyona havalesi mümkün olacak mı, olmı-
yacak mı? (Değiştirge vâki olacak mı, olmıyaea'k 
mı? Yahut 140 sayılı Kanunun 11 nci maddesin
deki tehiri mucip bir husus intikal ettiği za
man, tehir 'gibi bir muamelenin yapılıp yapılmı-
yacağı hususunda İçtüzükte henüz bir hüküm 
olmadığım Yüksek Heyete arz etmek istedim. 

Bu arzımdan sonra, verilmiş olan iki öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Riyaset Divanına 
Anayasa Mahkemesinin, 39 ncıı madde hak

kında aldığı kararların celbi ve okunması ile 
Yüce Senatonun tenevvür etmesi için kararın 
Komisyona iadesini teklif ederim. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Senato Başkanlığına 
Müzakerelerin ışığı altında tekrar müzake

re edilmek üzere mazbatanın Dilekçe Komisyo
nuna iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya 
Sedat Oumralı 

Konya 
Muhittin Kılıç 

I5AŞKAN — Görülmektedir ki, iki sayın ar
kadaşımız önergelerinde de Dilekçe Karma Ko
misyonu raporunun, tekrar görüşülmesi için, 
komisyona geriverilmesini istemektedirler. 

Jlvv ne kadar diğer mevzularda bu mümkün 
ise de, Dilekçe Karma Komisyonunun hüviyeti 
ve 140 sayılı Kanunda, ancak bir tehir bahis 
mevzu olmasına rağmen, düzeltilmesi ve yeniden 
görüşülmesi, komisyona gidip gitmemesi huşu-
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sunda da içtüzükte bir hüküm mevcudolmaması 
bakımından, İçtüzükte mevcudolan diğer işlerde 
kullanılan hususlara kıyasen ve içtüzük çıkın
caya kadar bu şekilde hareket edilmesi hususun
da Riyasete yetki verilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Eski içtüzük hükümlerine göre ve diğer mu
amelelere kıyasen işlem yapacağız. Bu sebeple 
iki önerge de komisyona tekrar iadesini iste
mektedir. iki önerge birbirinin aynıdır. Sayın 
Alpiskender Sayın Sedat Çumralı'nııı önergele
rine iltihak etmiş bulunmaktadırlar. Bu itibar
la önergelerden birini ' okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Muhittin Kılıç ve Sedat Çumralı'nın öner
gesi okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve görüşülmekte olan rapor tekrar Dilekçe 
Karma Komisyonuna gönderilmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Kararın Umumi Heyetle görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/60; V. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 
94) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı ile il
gili bulunmaktadır. Millî Savunma Bakanı ve
yahut gönderdiği bilinci derecede yetkili me
muru yoktur. Bu itibarla gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

6'. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibramoğ-
lu'nun. Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayılı 
Kararın Irmumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/67; C. Senatosu 4/8) (S. Sayısı : 
95) (1) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakam burada. 

Raporu okutuyorum, efendim. 

21. 3 .1963 O : 1 

(1) 95 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

1 . 3 . 1963 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
0. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun değişik 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrası gereğince: M araş ili Bayındırlık Müdür
lüğü Muamelât Şefi iken re'sen emekliye sevk 
edilen Cevdet Beyazıt hakkındaki bu tasarrufun 
keyfî ve mesnetsiz bulunduğundan bahsile 
10 . 6 . 1958 tarihli şikâyeti Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Arzuhal Encümeninin 24.11.1960 
gün ve 52 sayılı Karar cetveli ile yayınlanan 
tasarrufta gayrikanuııi bir cihet olmadığı ve 
takdir hakkının kullanılmasında da keza bir 
isabetsizlik bulunmadığı belirtilmiştir. 

24 . 11 . 1960 gün ve 52 sayılı Haftalık Karar 
Cetveli ile neşredilmiş bulunan 2263 sayılı bu 
Karara Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu tarafından süresi içinde itirazda bulunul
duğundan ilgili dosya komisyonumuz genel ku
rulunun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında Ba
kanlık temslicisi ile muteriz Sayın Kemal Sa-
rıibrahimoğlu bulundukları halde incelenip gö
rüşüldü: Getirilen sicillerin tetkiki sonucun
da : 

Yukarda açıklanan duruma binaen; adı ge
çenin emeklilik işleminin sadece 25 hizmet yılı
nı doldurmuş olmasına istinadettirildiği, fiilî 
hizmetini ifa ettiği müddet zarfında almış oldu
ğu sicillerin müspet olduğu görüldüğünden 
mesnetsiz olarak yapılan bu tasarrufun kaldırıl
masına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. 

Keyfiyet; 140 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sine uyularak düzenlenen bu raporla Senato 
Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulur. 
Dilekçe Karma Komisyonu ' 

Başkan ı Başkan vekili 
Tlrfa Senatörü Aydın Milletvekili 
Vasfi Gerger Reşat Özarda 

Sözcü Sözcü 
Edirne Milletvekili Bolu Senatörü 

Kahir Giritlioğlu Sırrı Uzunhasanoğlu 
Kâtip 

Kütahya Senatörü Zonguldak Milletvekili 
Osman Cevdet Erkut Ahmet Fuat Ak 
İsparta Milletvekili Konya Milletvekili 

Lokman. Başaran Ahmet Gürkan 
Antalya Senatörü Balıkesir Senatörü 
Mehmet Ilkuçan Hamdi Oğuzbeyoğlu 
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Siirt Milletvekili Tabiî Üye 
Süreyya Öner Muzaffer Yurdakuler 

1 m z ada bulun ara adı 
Hakkâri Miletvekili 

Ahmet Zeydan 
İmzada bulunamadı 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Bayındırlık Bakanlığı da rapora iştirak 
ediyorlar... 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU FARUK 
IŞIK (Van) — Efendim, bundan evvelki rapor 
hakkında aldığımız karar, bunun iein de varit
tir. Ben konuşmak isterim ama mevzu aynıdır, 
konuşmamı tekrar edeceğimden vaktinizi al
mak istemiyorum. 

BAŞKAN — Daha önce verilmiş her hangi 
bir önerge mevcut değildir. Her hangi bir önerge 
verilmediğine göre Riyaset kendiliğinden bir 
işlem yapamaz. Bu sebeple Dilekçe Karma Ko
misyonunun raporunu oylarınıza,.. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI VASFİ 
GERGER (Urfii) — Konuşmak istiyorum, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ

KANI VASFİ GERGER (Urfa) — Daha ev
vel bu mevzuda -mâruzâtta bulunurken 'bu gibi 
kararları tatbika yetkimiz olduğunu arz et
miştim ve bendeniz bu noktai nazarımda mu
sirim. Biz kararlarımızın neticesini müspet ve
ya menfi olması ile değil, kararlarımızın 
neticesinin hukuki olup olmamasını düşünmekle 
mükellefiz. Şimdi, hukuka istinadeden bir nok
tai nazar bir cepheden şu ışekilde ibir cephe
den şu şekilde mütalâa edilirse, bu Yüksek 

Senatonun hukuk anlayışı ile kabili telif ola
maz. Menfi (bir kararın uyandırdığı aksülâmel 
karşısında hiç münasebeti olmıyan fikir, mü
talâalarla. komisyona iade hususunda dircnile-
rek müspet karar muvacehesinde, ey ne olu
yor. Konuşan yok. Mazbata kabul edilecek. 
Bu mu, doğrusu, bendeniz, yani kendisinden 
ittifakla çıkan bir kararın- Komisyon Başkanı 
olarak. ıstırapla karşılıyorum. Ya hep ya hiç. 
Ya bu kararlara Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyonu salahiyetlidir. Onu tetkik 
edei'. l ra salâhiyetsizdir, reddeder. Ey bir da
ha görüşmek üzere komisyona iade edelim, 
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bu müspettir, 'bunu kabul edelim, o menfidir 
reddedelim. Bu doğru değil. Bunu Yüksek 
Senatonun takdirlerine arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, Vasfi Gerger arkadaşımı
zın yerden göğe kadar hakkı vardır; hakikat 
bir dir, değişmez. Yalnız telâşlanmalarını ben 
lüzumsuz sanıyorum. Madem ki, umumi hü
kümler tatbik ediliyor, geri alsınlar. Zanne
diyorum geriveretrilmek için takrir de gel
miştir. Takrir olmasa dahi mademki yeni İç
tüzükte böyle bir hüküm yoktur ve zaten yü
rürlüğe de girmemiştir, eski Tüzük hükmünce 
her vakit komisyon başkanının geri alma hak
kı vardır. Mütaakıp mazbatalar geri alınıp 
mesele halledilsin, ricam budur. 

BAŞKAN —• Riyasetin tümü üzerinde ar
kadaşları davet edip re'sen konuşturma hakkı
na sahibolmadığı, her hangi bir önerge de bu
lunmadığı takdirde re'sen bir işlem yapma im
kânı yoktur. Bu se'beple ben raporu derhal oya 
koymak mecburiyetindeyim. Ancak, şu anda 
Faruk Işık arkadaşımız .önerge vermiştir. 
önergeyi okutuyorum. 

FARUK IŞIK (Van) — Komisyon geri alı
yor. 

BAŞKAN — Komisyon geri isterse iade ede
rim. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI VASFI GERGER (Urfa) — Geri isti
yoruz efendim. 

BAŞKAN —• Arz edeyim, komisyon raporu 
geri istemiştir. Eski içtüzüğün mer'i hüküm
lerine göre, yetki Riyasete verildiğine göre, 
eski İçtüzük hükümlerine göre komisyon ra
poru geri alma yetkisini haizdir. Bu sebeple 
rapor tekrar görüşülmek üzere komisyona iade 
edilmiştir. 

Gündemimizde yalnız içtüzük kalmıştır. 
içtüzükte de gerek içtüzük Komisyonunda mev
cut maddeler gelmediğinden, gerekse Anayasa 
ve Adliye encümenlerince henüz görüşülmek 
üzere olan hususlar Riyasete gelmemiş oldu
ğundan, gündemde görüşülecek başka bir şey 
kalmamıştır. 26 Mart 1963 Salı günü saat 15 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remzi-
ye BfiNtırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Ko
misyonunun 2 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülniıesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/3, C. Senato
su 4/5) (S. Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi : 
12 . 3 . 1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) (S. Sa
yısı : 92) [Dağıtma tarihi - 14 . 3 . 1963] 

2. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
Özdencğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3 . 9 . 1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec

lisi 4/4, C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 93) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1963] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/60, C. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 

.94) [Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1933] 
5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2283 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/67, C. Senatosu 4/8) (S. Sayısı : 

95) [Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1963] 
6. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18 • 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X I . — Devlet memurları aylıklarının tev
hit vs teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; 
C. Senatosu 2/38) (S. Sayısı : 31 e 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1963] 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Temsilciler Meclisi eski üyesi Remziye Batırbaygil'in, 
Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 2.9.1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4 /3 , C. Senatosu 4 /5 ) 

T. G. Kurucu Meclisi Yüksek Başkanlığına 

(Dilekçe Komisyonu) 

2 . 9 . 1961 gün ve 23 sayılı Haftalık Karar cetvelinizin 7 - 8 nci sahifelerinde yazılı, Sayıştay 
murakıbı iken istifaya mecbur kalan A. Ulvi Kalaycıoğlu hakkında ittihaz olunan 15 . 8 . 1961 
gün ve 23 sayılı Karara İçtüzüğün verdiği yetkiye müsteniden itiraz olunur. 

Şöyleki; komisyonumuzca, dilekçinin ileri sürdüğü mevzuların tahkik ve tetkik mercilerine 
intikâl ettirildiği anlaşıldığı cihetle bu hususlardan dolayı başkaca yapılacak bir işlem bulunma
dığına, şikâyet konusu 6435 sayılı Kanuna uyularak tesis kılman başkanlık emri muamelesi ise; 
dosya muhtevasına göre kanuni ve isabetli bulunmasına, takdir hakkının da keza yerinde kul
lanıldığı neticesine varıldığına bu muamele, esasen istifa ile ortadan kalkmış ve dilekçinin adı 
geçen daire ile hukuki irtibatı kalmadığı ve bu sebeblerden dolayı komisyonca bir muamele ya
pılmasına mahal olmadığına karar verilmiş ise de; bu kararın iki noktadan bozulması icabeder. 

1. Dosya muhtevasına göre 6435 sayılı antidemokratik Kanuna göre tesis kılman bakanlık 
emri muamelesinin kanuni ve isabetli bulunduğuna ve takdir hakkının yerinde kullanıldığına 
dair hüküm verilirken: Dilekçinin Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 20 . 7 . 1960 tarihinde 
verdiği dilekçesinde ileri sürdüğü Ankara 1 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 21 ; 12 . 1959 gün ve 
59/824 sayılı beraet ilâmı nazara alınmamıştır. Mezkûr Iberaert ilâmı nazara alınmış olsa idi; 
dilekçinin bakanlık emrine alınması ile ilgili hâdisede ileri sürülen iddiaların vâridolmadığı ve 
suçsuz olduğu anlaşılacak ve binaenaleyh 6435 sayılı antidemıokrıaltik Kanuna göre tesis edilen 
bakanlık emri muamelesinin kanuni ve isabetli olduğuna karar verilemiyecek idi. 

Dilekçi ıhalkkmda AnJkara Asliye 1 nci Ceza Mahkemesince verilen beraet ilâmının bir sureti 
eklidir. 

2. Dilekçinin adı geçen daireden istifaen ayrılması ile hukuki bir irtibatı kalmadığı esbabı 
mucibesi de hakkaniyete uygun değildir. 

Zira dilekçi, Sayıştaydan kendi arzusu ile hakkında kanuni takibat yapılırken değil, 
20 . 7 . 1960 tarihinde M. B. Komitesine sunduğu dilekçede beyan ettiği gibi hakkındaki idari 
ve adlî takibat Ankara 1 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 21 . 12 . 1959 gün ve 59/824 sayılı beraet 
ilâmı ile sona erdikten ve vazifesinin iadesini Sayıştay Başkanlığına verdiği 22 . 12 . 1959 tarih
li dilekçe ile talebettiği halde mezkûr dilekçeye Sayıştay Başkanlığınca 6435 sayılı Kanunla tâ
yin edilen 6 aylık sürenin geçirilmesi ve dilekçinin ıstırabının devamı kasdı ile 30 . 12 . 1959 
tarihine kadar cevap verilmemesi hesabiyle, dilekçi Sayıştay Başkanlığının kin ve garazından ve 
mezkûr kanunun şiddetli hükmünden kurtulmak üzere sözü geçen kanunla tâyin edilen 6 aylık 
sürenin dolmasına 2 gün kalarak 30 . 12 . 1959 tarihinde istifaya mecbur kalmıştır. 
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Vazifesinin iadesi hakkında Sayıştay Başkanlığına verdiği ve kasdı mahsusla 30 . 12 . 1959 

tarihine kadar mezkûr başkanlıkça cevaplandırılmıyan 22 . 12 . 1959 tarihli dilekçiye ait dilekçe
nin bir örneği eklidir. 

Yukarıda işaret edilen hususlar göz önünde tutularak gereken tetkikatm icrası ile 15 . 8 . 1961 
gün ve 23 sayılı Kararın tashihi suretiyle A. Ulvi Kalaycıoğlu'nun Sayıştaydaki vazifesine baş
lamasına karar verilmesi arz olunur. 

13 . 9 . 1961 
T. C. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Romziye Batırbaygil 

RİYASET YÜKSEK MAKAMINA 

Eki : I. Beratımı gösterir meşruhatlı dilekçe, 
27 Haziran 1959 tarihinde 6435 sayılı Kanuna göre hasbelkader Riyaset emrine alınmış ve 28 

Eylül 1959 tarihinde lüzumu muhakeme kararı ile Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğine sevk 
edilmiştim. 

Ankara top'lu Millî Korunma Mahkemesinde ve ahiren de Ankara 1 nci Asliye Ceza Mahke
mesinde icra kılman mahkemem sonunda: 21.12 .1959 tarihinde (Ankara 1 nci Asliye Ceza Mah
kemesince) 796/824 numara ile beratıma hükmolunmuştur. Bu husus mezikûr mahkemeye 2 2 . 1 2 . 
1959 tarihinde verdiğim dilekçenin zirine yazılmıştır. 

Beratımı havi meşruhatlı dilekçe ekli olarak sunulmuştur. 6 aydan beri çektiğim ıstırap büyük 
olmuştur. Istırabıma son verilmek üzere: Bir an evvel vazifeme iadem, hususunda icabeden mua
melenin ifasına müsaade buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica eylerim. 

Sayıştay U. Evrak Dilekçe Masası 
Kayıt tarihi: 22 .12 .1959 

Kayıt No: 1272 

A. Ulvi Kalaycıoğlu 
6 nci Grup Murakıplığından Riyaset emrinde sicil No: 703 
(Turgutreis Mahallesi Uzunyol Sokağı No. 18 Ankara) 
Aslının aynıdır. 

Not : 
Yukardaki dilekçeye 30.12.1959 tarihine kadar (Sayıştay Başkanı Muhittin Gürün'ün direktif

leri ile) kasdı mahsusla (6435 sayılı Kanunla tâyin edilen 6 aylık sürenin dolarak A. Ulvi Kalaycı
oğlu'nun müşkül duruma düşürülmesi için) müspet, menfi cevap verilmemiştir. 
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T. C. 

Ankara 
Birinci Asliye Ceza 

Mahkemesi Hâkimliği 
Esas No. : 959/796 
Karar No. : 959/824 
CMU No. : 959/157 

Hâkim : Ziya Ülgenerk 8682 
CMU : Nejat Sezen, 9995 
Kâtip : Ahmet Şimşek 

Davacı : K. H. 

Maznun : Ali Ulvi Kalaycıoğiu. Mustafaoğlu, Münteha'dan doğma 1330 doğumlu, Turgutreis 
Mahallesi Uzunyol sokağı 18 sayılı evde oturur. Evli, 3 çocuklu, Divanı Muhasebatta murakıp, 
lise mezunu sabıkasız. 

Suç : Vazifeyi suiistimal. 
Suç tarihi : 1958 yılı. 

Murakıp sıfatiyle gittiği yerlerde dul ve yetim maaşlarını tetkik ederek 6795 sayılı Kanundan 
henüz istifade etmediğini gördüğü bâzı istihkak sahiplerini yanma çağırıp Ankara'da bulunan bir 
akrabasının bu işi takibederek Şûrayı Devletten karar istihsali için Avukat Esat Yılmaz nammda-
ki bir şahsa vekâletname verilmesini temin için menfaat sağlamak suretiyle vazifesini suiistimal 
etmekten maznun Ali Ulvi Kalaycıoğiu hakkında Ankara Toplu Millî Korunma Mahkemesince ve
rilen 3 . 12 . 1959 tarih ve 82 - 86 sayılı vazifesizlik kararında hareketine uyan T. C. Kanununun 240 
neı maddesi gereğince cezalandırılmasına işaret edilmiş olmakla mahkememize tevdi olunan dosya 
esas defterinin 959/796 sıra numarasına kaydı yapılarak maznunun yüzünde yapılan açık duruşma 
sonunda : 

G. D. : Maznun murakıp sıf atiyi e 1958 yılı hesaplarını tetkik etmek üzere bu işle vazifeli olarak 
gittiği Bolu vilâyeti ile Bartın, Devrek ve Mudurnu kazalarında hesabatı tetkik etmekte iken 6795 
sayılı Kanundan istifade etmiyen istihkak sahiplerinden bir kısmını nezdine celbederek kendileri
ni keyfiyetten haberdar etmekle beraber Ankara'da tanıdığı Avukat Esat Yılmaz'm bu işlerle meş
gul olduğunu ve kendisine vekâletname vererek müterakim maaşlarını alabileceklerini ve ancak 
peşin olarak yapılacak masraflara karşılık 25 er liranın sözü geçen Avukat Esat Yılmaz adına 
posta ile göndermelerinin lâzım olduğunu bildirdiği ve hattâ bir kısım paranın Ankara'daki adre
sine gönderildiği takdirde tavassutta bulunacağı yolunda beyanda bulunduğu ve namına gönderi
len bir kısım 25 er lirayı sözü geçen Avukat Esat Yılmaz'a tevdi eylediği ve bu suretle vazifesini 
suiistimal ettiği iddia edilmekte ise de : Maznunun sözü geçen vilâyet ve kazalarda 1958 yılı hesaba-
tını tetkik maksadiyle vazifelendirildiği ve sözü geçen 6795 sayılı Kanun şümulüne giren işlerle 
birgûna ilgisi ve vazifesi bulunmadığı gibi vâki tavassudu ise merhamet hislerinden tevellüdetmiş 
olup evvelce bu durumda olan bir akrabasının Avukat Esat Yılmaz'm vekâleti altında yapılan mü
racaat neticesinde müterakim maaşları ile aylık miktarının tashih edildiğini nazara alarak istih
kak sahiplerine tavsiyede bulunduğu ve Ankara'ya döndükten sonra bu işler için gerekli masraflar 
bedeli olan 25 er liraların kendisine gönderilen miktarları aynen Avukat Esat Yılmaz'a devrederek 
hiçbir surette menfaat sağlamadığı; maznunun müdafaası ve hâdise etrafında dinlenen şahitlerin 
şahadeti ve bilhassa Avukat Esat Yılmaz'm müdafaayı teyideden beyanı, dosyada mevcut daire ya
zıları ve sair kayıtlar münderecatı ile anlaşılmış ve bu suretle maznunun fiil ve hareketinde vazi
feyi suiistimal suçunun kanuni unsurları tekevvün etmediği görülmüş olduğundan isteğe uygun ve 
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Temyiz yolu açık olmak üzere beraetine karar verilerek C. M. U. Muavini Nejat Sezen hazır olduğu 
halde maznun Ali Ulvi Kalaycıoğlu ile Vekili Cahit Ulugun yüzlerine açıkça okundu. 

21 . 12 . 1959 
Hâkim 

, Ziya Ülgencrk 8682 
Resmî Mühür 

İmza 
K. Aslı gibidir 
28 . 12 . 1959 
Resmî Mühür 

İmza 

Temyiz edilmediğinden 28 . 12 . 1959 da kesinleşmiştir. 

29 . 12 . 1959 
Resmî Mühür ve 

îmza 
Aslı gibidir. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 

Dilekçe Kar. Kom. No. : 618 - \5936 - 5754 20 . 2 . 1963 
Zat ve Evrak No. ; 4337 - \26542 - 26542 

Esas Kayıt No. : 4 - 3 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Sayıştay eski ımurakıplerinden Ali Ulvi Kalayeı'oğlu adındaki dilekçinin vâki, müteaddit şikâ
yet ve müracaatları, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunca incelenip, ileri sürdüğü iddia ve isnat
ların merciine intikal ettirilmiş bulunması, 6435 sayılı Kanuna uyularak yapılan Başkanlık em
rine alınma muamelesi ise, kanuni ve takdir hakkı da yerinde kullanılmış ve esasen istifa ile or
tadan kalkmış olduğu gerekçesi ile, yapılacak hır işlem, 'olmadığı şeklinde, 15 . 8 . 19Ö1 gün ve 28 
ısayılı Ibir kararla reddedilmiştir. 

Bu karara Temsilciler Meclisi Üyesi Remziye Batırbaygil tarafından süresi içerisinde itiraz 
edilmiş 'bulunduğumdan, ilgili dosya; Komisyonumuz G-enel Kurulunun 7 . 2 . 1963 tarihli toplan
tısında yeniden incelenip görüşüldü. 

Müştekinin şikâyeti, iki noktada 'toplanmaktadır. Ezcümle; 
a)1 İSayıştay Başkanının ıgörervdni kötüye kullanarak yolsuz muamelelerde ve sarfiyatta 

bulunduğu, 
b)1 Zikrolunan kanuna (göre, işten uzaklaştırılmasına selbebolan isnattan Iberaet etmiş ve bu 

Iberaet ilâmı ile iadei memuriyet ettirilmesi için müracaatta 'bulunmuiş olmasına rağmen, kanunun 
koyduğu 6 aylık müddetin geçmesi için müracaatının ka'sden cevapsız bırakılarak istifaya icbar 
edilmiş olduğu iddia olunmaktadır. 

incelenen dosya münderecatına nazıaran; Sayıştay (Başkanlığı ve !bıı Başkanlık muamelâtı hak
kındaki yolsuzluk iddia ve isnatları filhakika, Millî Birlik Komitesinin 18 . 8.1960 gün ve 9 sa
yılı kararı ile adı geçen Başkanlık işlerini incelemek ve soruşturmakla görevlendirilen Kurula in
tikal ettirilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 90 ) 
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Dilekçinin 0435 sayılı Kanun gereğince ilşten uzaklaştırılması ise, Maliye Bakanlığı müfettişi 
ve ayrıca dairesi tarafından hakkında yapılan bir tahkikat ile, görevini kötüye kullanmak sureti 
ile menfaat »ağladığı sonucuna varılması üzerine İntihap Komisyonunca verilen bir lüzumu mu
hakeme kararına dayanmaktadır. 

Şu hale göre, bu tasarrufun Başkan tarafından keyfî bir şekilde ve gareze binaen yepılttoğı 
iddiası varit görüM'em%tir. 

Esasen ibu tasarruf, hukuki neticesi hasıl olmadan yani; kendisine tekrar vazife verilmeden ve
ya hakkında emeklilik muamelesi tatbik olunmadan kendi istifası ile ortadan kalkmıştır. 

istifanın ilhtıiyari bulunması muvacehesinde icbar edilme iddiasının da kabulü mümkün değil
dir 

Tekrar iadei memuriyet keyfiyeti ise idarenin takdir hakkına taallûk etmektedir. Bu konuda 
tekevvün edeeelk uyuşmazlığın halli de bilindiği üzere idari yargı merciine ait bulunmaktadır. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebepler muvacehesinde, balhis konusu 15 . 8 .1961 tarihli ve 23 
sayılı Dilekçe Komisyonu kararı, tamamı ile yerinde ve isabetli görülmüştür. 

Keyfiyet, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak düzenlenen bu raporla Senato Gen el 
Kurulunun Yüksek tasviplerine sunuldu. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa iSenatörü 
V. Gerger 

Başkantvekili 
Aiydın Milletvekili 

R. özarda 

Kâtip 
Niğde MiüetöveMli 

O. D. Tüzün 

Ankara Milletvekili 
AT. Berkkan 

Zonguldak Milletvekili 
A. F. Ak 

Adıyaman Milletvekili 
M. Beniz 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Bolu 'Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

Urfa Milletvekili 
B. S. Karalhanh 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut 

İsparta Milletvekili 
L. Başaran 

Balıkesir Senatörü 
H. Oğuzbeyoğlu 

Siirt Milletvekili 
8. öner 

Ağrı Milletvekili 
K. özcan 

Hakkâri Milletvekili 
A. Z ey dan 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Temsilciler Meclisi eski Üyesi Sina si özdenoğlu ve bir arkadaşının, 
Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 3 . 9 . 1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi a 

4/4, C. Senatosu 4/6) 

Kurucu Meclîs Sayın Başkanlığına 

3 . 9 . 1961 tarih ve 5 «"ayılı Dilekçe Komisyonu haftalık karar cetvelinde çıkan ve Hakkı Şiş-
manoğhma aidolan 1 . 9 . 1961 tarih ve 67 sayılı Karara itiraz eder ve Heyeti Umumiyede görü
şülmesini saygı ile talebederiz. 

22 . 9 . 1961 

Temsilciler Meclisi Üyesi Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ş. özdenoğlu Y. Feyzioğlu 

67 sayılı karar 

639/41080 Hakkı Şişmanoğlu 
Hamamönü Engin sokak No. 21 
Ankara 

(Dilekçe özeti : Kanuni ve idari hiçbir lüzum ve zaruret olmadığı halde 5.1. 1959 tarihinde 
Adalet Bakanlığınca 5434 sayılı Kanunun 39/B maddesi gereğince emekliye sevk edildiğinden, hak
sız olan bu tasarrufun iptali talebinden ibarettir.) 

Adalet Bakanlığı 24 . 3 . 1961 tarih ve 10402 sayılı cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
idareye re'sen emekliye sevk yetkisi veren 39 ncu maddesi hükmünün tadil edilerek, bu hükme 
göre re'sen emekliye sevk olunanların kaza mercilerine müracaat edebilmelerini sağlamak üzere 
yeni bir fıkra sevk edilmesi, antidemokratik kanun ve hükümlerini tarayıp tesbit etmek için te
şekkül eden komisyon tarafından tanzim edilen raporda derpiş edilmiş olup, bu fıkra kanunlaş
tığı takdirde mumaileyhin de bu kanun dairesinde müracaatta bulunması gerektiği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına, incelenen dosya ve sicillerine göre; dilekçi hakkında 
uygulanan muamelede kanuna aykırılık ve kullanılan takdir hakkında da isabetsizlik görülmedi
ğinden, şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kaldırılmasına mahal olmadığına hazır bulunan 
üyelerden Vasfi Gerger'in çekinser oyuna karşı oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

67 1 . 9 . 1961 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 
Zat ve Evrak No. : 41080 

Dilekçe Kom. No. : 639 
K. K. Kayıt No. : 4-4 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu maddesinin «B» 
fıkrası gereğince; Ankara icra memurluğundan re'sen emekliye sevk edilen Hakkı Şişmanoğ-
lu 'nun; hakkındaki bu tasarrufun keyfî ve mesnetsiz bulunduğu ve mücerret; böyle bir muame
leye muhatap tutulmak kasdı ile, birtakım isnatlarla mahkemeye sevk olunup yargılama so
nucu beklenilmeden uygulandığından ve ilişik olarak sunduğu beraet ilâmının dahi bunu tc-
yideylediğinden bahsile vâki; 12 . 1 . 1961 tarihli şikâyeti; Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 1 . 9 . 1961 gün ve 67 sayılı bir kararı i le; t asarrufta gayrikanuni ve takdir hakkının kul
lanılmasında da keza bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilmek suretiyle reddedilmiştir. 

3 . 9 . 1961 tarihli haftalık karar cetveli İle yayınlanan bu karara, Temsilciler Meclisi Üyesi 
Şinasi Ozdenoğlu ve Yavuz Feyzioğlu taraflarından, süresi içinde itirazda bulunulduğundan, ilgili 
dosya, komisyonumuz Genel Kurulunun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında Bakanlık Temsilcisi
nin huzuru ile incelenip temsilcinin getirtilen sicillere müsteniden verdiği izahat dinlendikten 
sonra icabı görüşüldü. 

Yukarda açıklanan duruma binaen; adı geçenin emeklilik işleminin siciline dayanılarak te
sis kdmdığı ve gerekçesiz olarak yapılan itirazın ve vâki şikâyetin bu bakımdan yersiz bulunduğu 
sonucuna varılmıştır. 

İtiraz olunan bahis konusu, 1 . 9 . 1961 gün ve 67 sayılı Karar tamamiyle isabetlidir. 
Keyfiyet; 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak düzenlenen bu raporla Senato Genel Ku

rulunun yüksek tasviplerine sunulur. 

Sözcü 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

İsparta Milletvekili 
Lokman Başaran 

Siirt Milletvekili 
Süreyya öner 

İmzada bulunamadı 

1 . 3 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Urfa Senatörü 
Vasfi Gerger 

Başkan vekil i 
Aydın Milletvekili 

Reşat Özarda 

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı TJzunhasanoğlu 

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

Osman Cevdet Erkut 
Zonguldak Milletvekili 

Ahmet Fuat Ak 

Konya Milletvekili 
Müstenkifim 

Ahmet Gürkan 

Antalya Senatörü 
Mehmet îlkuçan 

Balıkesir Senatörü 
Jîamdi Oğuzu ey oğlu 

Tabiî Üye 
Muz affc r Yurdakul er 

Hakkâri Milletvekili 
Ahmet Z ey d an 

İmzada bulunamadı 

»&<( 
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Bonem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyo
nunun 24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/67, C. Senatosu 4 / 8 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Arzuhal Encümeninin 24 . 11 . 1960 tarih ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde münteşir 2263 

numaralı ve 20 . 1 . 1960 tarihli kararı, noksan tetkikata müstenidolup, usul ve esas bakımından ka
nun ve nizamlara aykırı bulunduğundan, Heyeti Umumiyede görüşülüp, karara bağlanmasının temini 
için, gereğinin ifasını rica ederim. 

Saygılarımla. 16 Mart 1960 

Adana Mebusu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

2263 sayılı karar 

2380/2380 Cevdet Bayazıt 
Yürükselim mahallesinde 
Maraş 

(Dilekçi : Maraş vilâyeti Nafıa Müdürlüğü Muamelât Şefi iken haksız olarak, 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye ayrıldığını beyanla, bu baptaki muamelenin 
iptalini istemektedir. 

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin görülen lüzum üzerine mezkûr fıkraya tevfi
kan emekliye sevk edilmiş olmasında bir isabetsizlik ve aynı zamanda mevzuata aykırı bir cihet 
bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna muhalefet ve takdir yetkisinin isti
malinde de bir isabetsizlik görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, azadan Mus
tafa Nuri Okcuoğlu'nun muhalif kalmasına karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi. 

Muhalefet şerhi 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) bendinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi 
bulunmasına ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali veçhile müstediye ait 
sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların celbi ile izahat ahnmasiyle anlaşılabileceğine göre : 

Önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin izahatı alındıktan sonra karar verilmesi 
icabedeceği reyindeyim. 

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

Karar No. Karar tarihi 

2263 20 . 1 . 1960 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 

Zat ve Evrak No. 2380 
Bilekçe Kom. No. 2380 
K. K. Kayıt No. 4/67 

1963 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu maddesinin (b) fık
rası gereğince : Maraş ili Bayındırlık Müdürlüğü Muamelât Şefi iken re'sen emekliye sevk edilen 
Cevdet Beyazıt hakkındaki bu tasarrufun keyfî ve mesnetsiz bulunduğundan bahsile 10 . 6 . 1958 
tarihli şikâyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümeninin 24 . 11 . 1960 gün ve 52 sayılı 
Karar cetveli ile yayınlanan tasarrufta gayrikanuni bir cihet olmadığı ve takdir hakkının kullanılma
sında da keza bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilmiştir. 

24 . 11 . 1960 gün ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile neşredilmiş bulunan 2263 sayılı bu Ka
rara Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu tarafından süresi içinde itirazda bulunulduğundan 
ilgili dosya komisyonumuz genel kurulunun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında Bakanlık temsilcisi ile 
muteriz Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu bulundukları halde incelenip görüşüldü : Getirtilen sicillerin 
tetkiki sonucunda : 

Yukarda açıklanan duruma binaen; adı geçenin emeklilik işleminin sadece 25 hizmet yılını doldur
muş olmasına istinadettirildiği, fiilî hizmetini ifa ettiği müddet zarfında almış olduğu sicillerin müs
pet olduğu görüldüğünden mesnetsiz olarak yapılan bu tasarrufun kaldırılmasına mevcudun oy birli
ğiyle karar verildi. 

Keyfiyet; 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak düzenlenen bu raporla Senato Genel Ku
rulunun yüksek tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Urfa Senatörü 
Vasfi Gerger 

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

Reşat Özarda 

Sözcü 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

Osman Cevdet Erkut 
Zonguldak Milletvekili 

Ahmet Fuat Ak 
İsparta Milletvekili 
Lokman Başaran 

Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

Antalya Senatörü 
Mehmet llkuçan 

Balıkesir Senatörü 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

Siirt Milletvekili 
Süreyya öner 

imzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Hakkâri Milletvekili 
Ahmet Zeydan 

imzada bulunamadı 
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C. Senatosu ( S. Sayısı : 95 ) 


