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4. — Başkanlık Divanın Genel Kurula 

sunuşları 161 

1. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesi hakkındaki kanun teklifinin; İktisa
di Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve 
iştirakleri hakkındaki kanun tasarısın] tet
kik etmek üzere kurulan Geçici Komis
yona havale edilmesine dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanı Şeref Kaya-
l'ar'ım, önergesi 161 

5. — Demeçler ve söylevler 161 
1. — Millî Savunma Bakanı İlhanıi 

Sancar; Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Burhanettin Uluç'un 103 ncü Birle
şimde Ilarb Okulunun durumu hakkında 
vâki beyanatına cevaben Anayasanın 
132 nci maddesi muvacehesinde Harb 
Okuluna dair bir konuşma yapmanın müm
kün olmadığını ve öğrencilerin kanunia-
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rın verdiği haklardan geniş ölçüde fayda
landıkları hakkında demeci 161:162 

2. —- Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin; dış olaylar, bunlar hakkında Hü
kümetin görüşü ve yabancı devletler er
kânı ile yapılan temaslar hakkında de
meci 162:166 

3. — Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in, 
Trakya bölgesinde mahsulün iyi olmadı
ğını, tohumluk ve yemlik hububat mevzu
unda Hükümetin âcil tedbirler alması ge
rektiğini belirten demeci 166 

4. — Trabzon üyesi Yusuf Demirdağ; 
Doğu Karadeniz bölgesi kara, deniz ve na
kil vasıtaları hakkında izahlarda buluna
rak deniz ve hava nakil vasıtaları ücret 
tarifelerinin indirilmesini ve seferlerin sık
laştırılması lüzumunu ifade eden demeci 166:167 

5. — Cumhurbaşkanınca Seçilen üye
lerden Esat Çağa'nm, ecnebi eserlerin fi
yatlarının yüksekliğini tebarüz etirerek, 
hiç olmazsa ilmî eserlerle müracaat kitap
larının daha düşük bir kurla ithal imkân
larının aranması hakkında demeci 167:168 



6. — Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref .Du
ra; Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'a 
cevaben, Doğu Karadeniz bölgesini tetkik 
ettiğini, deniz nakliyatında ilâve seferler 
yapılması için talimat verdiğini, tren ta
rifelerinde indirmeler yapıldığını ve ha-
vayollarının halen maliyetin altında nak
liyat yaptığına dair demeci 168 

6. — Sorular ve cevaplar 169 

A) Sözlü sorular ve cevapları 169 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeeligü'in, Ziraat Bankası 
tarafından yaptırılan çiftçi evlerine dair 
sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Oğuz'un cevabı (6/173) 169:171 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demirdağ'm, memleketimiz
deki posta dağıtıcılarına dair sözlü sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'-
rnn cevabı (6/189) 171:175 

o. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf 
edilen para ile gazete ve (mecmualara tah
sis edilen ilânlara dair, Başbakandan söz
lü sorusu (6/192) 175 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tarık Remzi Baltan'm, Millî Eği
tim rejimine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/201) 175 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi
nin niçin tatbik edilmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/202) 175 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşi
nin durumuna dair sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Necmi ökten'in cevabı (6/205) 175:181 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tekstil sana
yiinde güdülen prensiplere dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/206) 181 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 6374 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/207) 181 | 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseıi 

üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik 
meslekinin cazip bir hale getirilebilmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/208) 181 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Maraş 
üyesi Nedim Evliya'nm, tâyin ve nakilleri 
kararname ile yapılan İdare Âmirlerine 
dair, sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Hıf
zı Oğuz Bekata'nın cevabı (6/209) 181:184 

11. —. Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Berç Turan'm, Devlet Demiryolla
rı ve Raybankm müştereken kurdukları 
RAYNİMENS Şirketine dair, Ulaştırma 
'Bakanından sözlü sorusu (6/210) 184 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üye
si Cevdet Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'-
de askerî birliklerce işgal edilen sahaya 
dair Millî Savunma ve İçişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/211) 184 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Cahit Okurer'in, Ortaokul ve liselere 
alınacak öğrencilere tatbik edilecek olan 
imtihan ve testlerin mahiyetine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 184 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si İskender Cenap Egıe'nin, Türk musiki
sine dair sözlü sorusu ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'nun ceva
bı (6/213) 184:188 

15. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demirdağ'm, Ankara İli 
Çamlıdere ilçesi Kaymakamına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/214) 188 

7. — Görüşülen işler 189 
1. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 296 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/23) (S. Sayısı: 245) 189 

2. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kumlu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
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Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/20) (S. Sayısı: 242) 189 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep MiUetvelkili Ali İhsan Göğüs, ve 
Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 31.5.1063 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/21) (S. Sayısı: 243) 189:190 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/28) (S. Sayısı: 250) 190 

5. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genci Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/20)' (S. Sayısı: 251) 190 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/30) (S. Sayısıı 252) 190 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul MiUetvelkili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/31) (S, Sayısıı 253) 190 

8. — Maliye Bakam Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'mn, 
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Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/32) (S. Sayısı: 254) . 190 

9. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/33) ()S. Sayısı: 255) 190 

10. — Maliye Balkanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/34) (S. Sayısı: 256) 190:191 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul MiUetvelkili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 261 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/35) (S. Sayısı: 257) 191 

12. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/36) (S. Sayısı: 258) 191 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/37) (S. Sayısı: 259) 191 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
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Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 264 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Önergesi ve Di
lekçe Kanma Komisyonu raporu (O. Sena
tosu 4/38) (S. Sayısı: 260) 191 

15. . „ Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
rum 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/39) (S. Sayısı: 261) 191 

16. —- Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekil i Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 3.1 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 266 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/40) (S. Sayısı: 2Ö2) 191 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (O. Sena
tosu 4/41) (S. Sayısı: 263) 191 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'iin, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 268 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/42) (S. Sayısı: 264) 191:192 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C, Sena
tosu 4/43) (S. Sayısı: 265) 192 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'iin, 

Suyla 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulu
nun 3.1 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 270 sayılı Kararın G-enel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C Sena
tosu 4/44) (S. Sayısı: 266) 192 

21. --- Maliye Bakanı Ferid .Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kircanın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 3.1 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 28.1 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/46) (S. Sayısı: 268) 192 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
(Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'iin, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31. . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel Ku
lluda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/47) (S. Sayısı: 269) 192 

23. -— Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-

'• lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/48) (S. Sayısı: 270) 192 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Genel Ku-

2 i'ukla görüşülmesine dair Önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/52) (S. Savısi: 274) 192 

i " 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan GÖğüş'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tanhli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 288 sayılı Kararın Genel Ku-

2 rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-
j lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena-
I tosu 4/53) (S. Sayısı: 275) 192:193 

— 158 — 



26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırcaîım, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1063 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Bi
lekçe Kanma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/45) (S. Sayısı: 267) 193 

27. — Maliye Baltanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs/ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 284 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/49) (S. Sayısı: 271) 193 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Millet" vekili Coşkun Kırea'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/50) (S. Sayısı: 272) 193 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Millet veıkil i Coşkun Kırea'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-
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lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu (4/51) (S. Sayısı: 273) 193 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gögüs/ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 290 sayılı Kararın Gene Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/54) (S. Sayısı: 276) 193 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 289 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/55) (S. Sayısı: 277) 193 

32. —.- Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs Tın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/56) (S. Sayısı: 278) 193:194 

33. —• Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
teklif ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
Komisyonu raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e 
ek) 194 



GEÇEN TUT 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Bur-
hanettin Uluç; memlekete yıllarca değerli hiz
metlerde bulunan, büyük komutanlar ve kahra
manlar kazandıran Harb Okulunun Marşının 
millî bayramlarda çalınması konusu üzerinde 
konuştu ve bunun doğru olmadığını belirtti. 

Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil; Mil
liyet Gazetesinde çıkan, «Nasıl da saldırıyorlar» 
ve «Dayan afyonu» başlıklı yazıların T. B. M. 
Meclisinin mânevi şahsiyetini ve haysiyetini ze
deleyici, demokrasi rejimini kötüleyici mahi
yette olduğunu beyanla, Hükümetin Ibu gibi ko
nu] arda müteyakkız olması lüzumuna işaret 
etti. 

Başkan; bu yazıya şimdi .muttali olduğunu, 
l>u şekilde yapılan ağır ve kirli ithamları cesa
ret ve şerefle reddettiğini ve konunun müşte
rek Başkanlık Divanına intikal ettirilerek ge
rekli kanuni tedbrilere başvurulacağını ifade 
etti. 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, inebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/215) 

Yazılı sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 

Suphi Baturun, istanbul'da açılan yüksek okul-

Teklifler 
1. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türki

ye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 2/273, C. Senato
su 2/99) (Anayasa ve Adalet, Sanayi ve Tarım, 
Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe Komisyonlarına) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma 
Bütçe Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usul
lerinin düzenlenmesi ile Muhase'bei Umumiye 
Kanununun bâzı hükümlerinin 'değiştirilmesi ve 
bu. kanuna ibir madde eklenmesi hakkındaki ka-
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun; Anaya
sanın iki sene zarfında çıkarılmasını emrettiği 
kanunlara dair raporu okundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan Akpo-
lat, İskender Cenap Ege, Selâmi Üren, Fikret 
Turhangil ve Mehmet Ali Demir'in, 1963 - 1964 
ders yılında orta dereceli okullara alınacak öğ
renciler hakkında açılan genel görüşme konu
sunda mütaaddit üye ve Millî Eğitim Bakanı 
konuştu. Görüşmeler yeter görülmediğinden 
4 Eylül 1963 Çarşamba günü saat 14 te genel 
görüşmeye devam olunması kabul edildi. 

3 Eylül 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

lar seviyesindeki bir özel okula dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/103) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, Deniz Kuvvetlerine yeni 
harb gemilerinin alınıp alınmıyacağına dair ya
zılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/104) 

nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/269, C. Senatosu 2/98) 
(Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

Rapor 

3. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Dilek
çe ivarnıa Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 279 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (C. Senatosu 4/57) (S. Sayısı: 284) [Da
ğıtma tarihi: 2 . 9 . 1963] 

SORULAR 

2 . — GELEN KAĞITLAR 



KÂTİPLER 

BİEİNOİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel. 
Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Nizamettin özgül (Gaziantep), 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. ~ YOKLAMA 

BA§KAN 
başlıyoruz. 

Yeter sayımız var, müzakereye 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisice denetlenmes hak
kındaki kanun teklifinin; iktisadi Devlet Te
şekkülleri. müesseseleri ve iştirakler hakkında
ki kanun tasarısını tetkik etmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
Anayasa ve Adafot Komisyonu Başkanı Şeref 
Kayalar'm önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var onu okutuea-
a;ım. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan Ka

mu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesine mütedair ka

nun teklifinin, yakın ilgisi dolayısiyle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri müesseseleri ve iştirakleri 
hakkındaki kanun tasarısını tetkik etmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havale buyumlnıa-
stna delâletleri saygı ile rica olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük. Millet Meclisince denetlenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Geçici Komisyona 
havalesi teklif edilmektedir. Teklifi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN — Gündem harici söz istiyenler 
var... tik söz Sayın Millî Savunma Bakanı îlha-
mi Sancar'mdır. 

1. — Millî Savunma Bakanı tlhami Sancar'-
ın, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen üyelerden 
Burhanettin TJluç'un 103 ncü Birleşimde Harb 
Okulunun durumu hakkında vâki beyanatına ce
vaben Anayasanın 132 nci maddesi muvacehesin
de Harb Okuluna dair bir konuşma yapmanın 
mümkün olmadığını ve öğrencilerin kanunların 
verdiği haklardan geniş ölçüde faydalandıkla
rı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Say m Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-
OAR (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, 
»ayın senato üyeleri; Sayın ıSenatör Burhanettin 
Uluç, dün Senato'da (Harb Okulunun durumu 
hakkında gündem dışı bir konuşma yapmıştır. 
Muhterem Senatörün ıbu mütalaalarına kısaca 
cevap vermeyi bir vazife telâkki ettim. 

Harb Okulunun durumu şu anda üzerinde 
mütalâa beyan edilmemesi gereken bir konudur. 
Bir olay olmuş ve adli merciler tarafından mah
keme safhasına intikal ettirilerek bir sürmeden beri 
açık olarak duruşmaları yapılmış ve karar saf
hasına kadar gelmiş bulunmaktadır. Buna inti
zar etmek mecburiyetindeyiz. 
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Esasen Anayasamızın 132 nci maddesinin 

3 ncü fıkrası aynen «Görülmekte olan bir dâva 
hakkında yasama meclislerinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz» dedikten sonra «Her hangi bir be
yanda bulunulamıyacağma» hassaten işaret olun
muştur. 

Sayın Senatörün kürsüden yapmış olduğu be
yanatının bir kısmında «Talebeler insan hakları 
ile bağdaşamıyacak bir şokilde muamele yapıldı
ğı» fikri telkine çalışılmaktadır. Böyio bir 
şey asla varit değildir. Kendilerine kanunlarımı
zın verdiği haklardan geniş şekilde faydalanma 
imkânı sağlanmıştır. 

Hal böyle iken, bu durumda olan bir konu
yu şu sırada Sayın Senatörün kürsüye getirme-
sindeki sebebi anlamak güçleşmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımla. 
BURHANETTİN ULUÇ (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müzakere açılmamıştır Sayın 

Paşam, bir mütalâaya cevap verilmiş bulunul
maktadır. Umumi görüşme açılması arzu edilir
se onun yolu ayrıdır. 

2. — Dışişleri Bakam Feridun Cemal Er-
kin'in, dış olaylar, bunlar hakkında Hükümetin 
görüşü ve yabancı devletler erkânı ile yapılan 
temaslar hakkında izahatı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Muhterem arkadaşlar. 
Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu (veçhile, 

son iki ay zarfında ve 'bu arada Cumhuriyet 
(Senatosunun tatile girdiği devrede, vuku bu
lan dış olaylar, !bunlar hakkında Hükümetin 
görüşü ve yabancı devletler erkânı ile yapılan 
temaslar. Bakanlığım tarafından basın ve rad
yo yolu ile umumi efkârımıza geniş surette in
tikal ettirilmiştir. Hassaten memleketimize 
taallûk eden veçheleri itibariyle de, umumi ef
kârımızın bilgisine sunulmuş olan hu s'on olay
larla ilgili 'gelişmeleri, şimdi (bir defa da, huzu
runuzda, kısaca yeniden ıgözden geçirmeye ça
lışacağım. 

Bu gelişmelerin vasatını, Küba krizinden 
!bu yana, dünyada, milletlerarası gerginliğin, 
taze bir şuur ve hamle içinde /giderilmesine ma
tuf gayretler teşkil etmiştir, denilebilir. Fil

hakika, imal umunuz olduğu üzere, dünyayı ter
monükleer bir harbin eşiğine [getirmiş 'olan 
Küba 1 eriz i, çözüm noktasına varıncaya kadar. 
pek kritik safihalar arz etmiştir. Birleşmiş 
Milletler 17 nci 'Genel Kurulunun, <o sırada iç
tima halinde bulunması, dünya umumi efkârı
nın, hu olayla ilgili olarak, pek derin ve uya
rıcı intibalar edinmesine vesile «ol'm ustur. 
Güvenlik ve istikrar içinde, devamlı 'bir barı
şın sağlanması zarureti, hu tecrübenin sonunda, 
şimdiye kadar duyulandan, çok daha tesirli bir 
şekilde hissedilmiştir. Bu durum, 'bilindiği ği-
•bi, barışın tesis ve idamesinde, «malik toklukları 
nükleer kudret itibariyle, ön plânda mesuliyet 
taşıyan devletleri, (birbirleriyle, daha yakın te
maslar yapmaya sevk etmiş ve hu temaslar sı
rasında, başta, beşeriyeti yıkıcı tesirleriyle teh-
dideden atom silâhları .olmak üz'ere, bilcümle 
silâhların, milletlerarası 'müessir ibir kontrol 
altında, tedricen, ortadan kaldırılmasının, tam 
ve genel bir silâhsızlanmaya gidilmesinin, (ba
rış için, ilk safhadaki teminatı teşkil ettiği dü
şüncesi, yeni bir değer, yeni (bir kuvvet ikti-
sabet-miştir. Bu hava içinde, Cenevre'de içti
ma eden Silâhsızlanma, Konferansı, çalışmaları
nın son safhasında, nükleer denemelerin men'i 
mevzuunda, müzakerelerde (bulunmak üzere, 
nükler kudreti ellerinde (bulunduran belli baş
lı devler arasında, 15 Temmuzda, Moskova'da 
yüksek seviyede, bir toplantı yapılması husu
sunda mutabakat hâsıl (olmuştur. Bilindiği gi
bi, 15 Temmuzda Moskova'da, Amerika. İngil
tere ve Sosyetler Birliğinin katıldığı toplantı
lar neticesinde, yeraltındakiler 'müstesna, su al
tında, atmosferde ve fezada, nükleer deneme
lerin yasaklanmasına dair ibir anlatmaya varıl
mış ve bu konudaki anlaşma, 5 Ağustios'da, üç 
Hükümet tarafından imzalanmıştır. Birleşmiş 
Milletler Yasası prensiplerine uygun olarak, 
Ibarış ve karşılıklı gerçek güvenliğin hâkim ol
duğu, âdil bir milletlerarası nizamın kurulma
sını teminen, milletlerarası müessir bir kontrol 
altında, kademeli, muvazeneli, tam ve genel 
'bir silâhsızlanmaya varılmasını, Öteden (beri 
faal surette desteklemiş olan Cumhuriyet Hü
kümeti, kısmi de olsa, nükleer denemelerin tah
ripkâr tesirlerini önlemek gayesi de güden bu 
anlaşmayı müspet 'bir merhale ve inandığı ga
yelerin tahakkuku yolunda atılmış ümit verici 
•bir* adım saymıştır., 
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Moskova Anlaşması, hiüdiın etlerimizin bu 

vadideki ıhareket hattına uyan ve programım
da, sarahatle yer almış olan bir kanaatin, ger
çekleşmesi mânasını ifade etmektedir. Dış si
yasetimizin, Hükümet programında yov alan 
prensiplerinin isalbeti yönünden kaydedilen bu 
gelişme, m'emnımiyetle müşallıade edilmeye de
ğer bir keyfiyettir. Bu igörüş 've zihniyet i (ün
de, Anlaşmayı, 9 Ağustosta imzalayan Hükü
metimizle 'birlikte, diğer imzalıyım 'memleket
lerin sayısı, halen, 70 in üstüne çıkmış bulun
maktadır. Bu olay, dünyada, âdil, gerçek ve 
devamlı ıbir barışın tesisi için igirişilen gayret
lere, 'milletlerin, ne derece buzur ve istikrar ar
zusu ile, teveccüh ettiklerini göstermesi bakı
mından, dikkati çekmektedir. Bu arada, şu 
noktayı kaydetmek isterim ki, 10 Ağustosta 
neşrettiğimiz tebliğde de açıkça belirtildiği 
üzere, Anlaşmaya, tanımadığımız nıelmleketle-
rin, ve bu meyanda Doğu - Almanya kesiminin 
taraf olması, bunlarla aramızda mevcut duru
mu, hiçbir şekilde değiştirmediği gilbi bu 
^memleketlerin ve Doğu - Almanya'nın tarafı
mızdan tanınması 'mânasını da tazammım el
in emektedir. 

Muhterem arkadaş!ar. 
Bahsettiğim Anlaşma, filvaki, bütün nük

leer denemeleri yasaklıyan .bir anlaşma değil
dir. O sadece, atmosfer, feza ve su altındaki 
nükleer denemelerin yapılmasını önlemektedir. 
Anlaşma, nükleer silâh 'mevcudunu azaltma-
anakta, nükleer savaş tehlikesini ortadan kal-
dmmamakta ve silâh yarışma son vermemekte
dir. Bütün (bunlara rağmen. Anlaşma, insanlı
ğı barışa doğru, savaştan uzağa götüren bir ilk 
adımdır ve en önemli tarafı, Doğu - Batı ınii-
nasefbetlerinde, diğer meselelerin çözümü için, 
ümit uyandırmasıdır. 

Bütün dünyaca, arzu edilen esas anlaşma, 
milletlerarası müessir kontrol altında, umumi 
'Ve topyekûn silahsızlanmayı sağlıyaeak bir an
laşmadır. Nitekim taraflar, -hedeflerinin bu 
'olduğunu, imzaladıkları anlaşmanın giriş kıs
mında, beliğ bir şekilde belirtmişlerdir. 

Muhterem arkadftşlar. 
Dost ve Müttefik Fransa'nın Başbakan ve 

Dışişleri Bakanının memleketimize yaptıkları 
resmî 'ziyarete gelince : gerek ikili, gerek mil
letlerarası teşekküller, ve hassaten NATO çer
çevesinde, kendisi ile yakm iş birliği ve mü

nasebetler idame ettiğimiz I'Vansa ile aramız
da. mevcut, tarihî ve sıkı. bağlar, Yüksek He
yetinizin malûmudur. Bu bağlar ve halihazır 
iş birliğimizin meydana, getirdiği müeyyet 
dostluk havası içinde, Fransız Devlet adamları 
ile, Ankara'da yaptığımız .görüşmeler, millet
lerarası meseleler, ve ittifakımızla ilgili hu
suslarda, pek faydalı görüş teatisine imkân 
verdiği gibi, memleketlerimiz arasındaki ikili 
münasebetler sahasında da, ezcümle kültürel 
ve iktisadi konularda, dttlıa ileri iş birliği im
kânlarının, yapıcı bir şekilde incelenmesine 
vesile teşkil etmiştir. Bu görüşmelerde, NATO 
ittifakının Batı ve hür dünyanın savunma
sında, en ön. plânda yer alan teşekkül -olduğu 
hususundaki görüş, bir kere daha tebellür et
miş ve memleketimizi, bu ittifak çerçevesinde, 
savunma konusunda birleştiren dayanışma, 
teyidolunmuştur. Fransa'nın Konsorsiyum çer
çevesindeki çalışmalara, daha yakından işti
raki, ve yardım hususunun, gerçek icaplar 
göz önüne alınmak suretiyle, daha ziyade vu
zuha kavuşturulması, sağlanmıştır. Ankara'da 
yapılan temaslar sonunda, Fransa Hükümeti, 
Konsorsiyum çerçevesinde, Türkiye'ye yaptığı 
yardım, miktarını artırmayı kararlaştırmıştır. 
Fransa'nın bu çerçevede yapmayı vâdettiği, 22 
milyon dolarlık yardım miktarı, 3 milyon do
lar artırılmak suretiyle, 2;r> milyon dolara yük
seltil mistir. 

Hulâsa, mümtaz Fransız Devlet 'adamlariyle 
vâ'ki görüşmelerimiz, memleketimiz ile Fransa 
arasında asırlardan beri mevcut ve karşılıklı 
menfaatlerle birlikte mütekabil sıcak sevgi 
hislerine de dayanan mesut dostluk ananesi
nin, hiçbir şüpheye mahal bıraknnyacak tarz
da, yeniden teyidine vesile teşkil etmiştir. 
Şimdi, Federal Almanya iktisadi tş Birliği Ba
kanı, Horr Walther Selıeel'in, 1 0 - 1 8 Temmuz 
tarihleri çırasında, memleketimize yaptığı ziya
retten de kısaca bahsetmek isterim. 

Hükümetimizin daveti üzerine yapılan bu 
ziyaret, her şeyden önce, iktisadi kalkınma 
meselelerimize, öteden beri yakm bir alâka 
göstermiş, ve bu vadideki gayretlerimizi fiilen 
desteklemiş olan Federal Almanya Hüküme^ 
tince, memleketimize karşı beslenen dostlu
ğun, yeni bir tezahürü olmuştur. Misafir Ba
kan, ziyareti sırasında, 5 Yıllık Kalkınma 
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Plânı ile ilgili çalışmalar hakkında, yetkili 
teşkilâtımızdan bilgi aldıktan sonra, Türk 
Ekonomisinin, plânın tatbikatına geçtiğimiz 
devredeki, hüviyet ve gelişmeleri etrafında, ma
hallinde müşahedeler ve incelemeler yapmak 
üzere, memleketimizin muhtelif bölgelerini gez
miştir. Misafir Bakanın bu ziyareti dolayısiyle, 
Federal Almanya Hükümetinin, iktisadi kal
kınma meselelerimizi, daha yakından ve ileri 
bir ışekilde tanımak imkânını sağladığına şüphe 
etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar. 
Yine, dış siyasetimizle ilgili olarak, yaz 

aylarında vukübulan olaylar cümlesinden, 
Sovyetler Birliğinin, Hükümetimiz nezdinde 
vâki iki teşebbüsünden ve bunlara verdiğimiz 
cevaplardan bahsetmek isterim. Umumi efkâ
rımıza eh, açıklanmış olan bu iki husustan, il
ki, Sovyetlerin, Akdeniz'in nükleer' silâhlardan 
ve füzelerden, tecrit edilmiş bir bölge olarak 
ilân edilmesi hususunda, Hükümetimize tevdi 
ettiği Notada, ikincisi ise Kuzey Irak'taki du
rumla ilgili olarak, 9 Temmuz'da Moskova Bü
yükelçiliğimize yaptıkları beyanatta yer al
mıştı?. 

Akdeniz'in atom 'silâhlarından ve füzeler
den tecridi konusunda, Sovyetler Birliğine, 9 
Temmuz'da verdiğimiz cevabî notada, genel si
lâhsızlanma konusundaki, biraz önce arz ettiğim 
sarih görüşümüzü, teyidet tikten sonra Sovyetler 
Birliğinde ve müttefiki olan memleketlerde, Tür
kiye'ye ve Türkiye'nin müttefiki olan memle
ketlere karışı kullanılmaları mümkün olabile
cek, atom silâhları ve bunları taşıyacak füzeler 
baki kaldıkça, Akdeniz'in, bu çeşit silâhlardan 
tecridediimesinin, tek taraflı olarak, Türkiye
lini, ve savunma amacı ile kurulmuş Kuzey At
lantik ittifakının müşterek güvenliğini, mües
sir savunma vasıtalarından nrahrum etmekten 
başka bir netice vermiyeceğini, belirttik. Ayrı
ca barış ve güvenliğin, bugünkü dünyamızda 
artık bölünmez hale geldiğine dikkatlerini çe
kerek, silâhsızlanmanın, paremi parça, bölge 
bölge değil toptan cihan ölçüsünde ve müessir 
milletlerarası kontrol ile müeyyed bir surette 
tam ve genel çerçevede, tahakkuk ettirilmesi 
lâzım geldiğini do tasrih ettik. Sovyetler Birli
ği notasının, tek taraflı tâviz talep edici vasfı 
meydandadır. Bu, veya benzeri teşebbüslerin, 

t 3 . 9 . 1963 0 : 1 
Akdeniz bölgesindeki, devletleri tek taraflı, 
olarak savunma vasıtalarından mahrum bırak
mak hedefini güttüğü aşikârdır. Bu sebepledir 
ki, Türkiye ile birlikte Akdeniz'e sahildar bü
tün memleketlere yapılmış olan söz konusu 
teklif, gerçekler ve millî güvenlik icaplarıy
la bağdaşamamasınclan dolayı, bu memleket
ler tarafından da iltifat görmemiş, veya çe
kimser bir tepki ile karşılanmıştır. 

Sovyetler Birliğinin ikinci teşebbüsünde, 
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki duruma müdaha
leye tevessül »eylediği yolunda, tamamen ger
çek dışı bir iddia bahis konusu edilmekte idi. 
Buna da, .malûmunuz bulunan şekilde, ve haki
kate aykırı iddialarını fessin olarak cerhetmek 
suretiyle, cevap vermiş bulunuyoruz. Filhaki
ka, kuruluşundan bu yana, beşka devletlerin 
iç işlerine müdahale etmemek prensibini, daimî 
olarak benimsemiş olan Cumhuriyetimiz, an
cak, diğer devletlerin de, bu prensipe hürmet 
ve riayet göstermeleri suretiyle, dünyada barış 
ve huzurun idamesinin mümkün olabileceğine 
inanmıştır. İçişlere müdahale etmemek prensi
bine bağlılığım, Türkiye, Birleşmiş Milletlerde-
ki, devamlı tutumu ile dttima ispat etmiş bu
lunmaktadır. 

Bu tutumun, huzur ve sükûna bir an önce 
kavuşmasını hassaten arzu ettiğimiz Orta - Do
lgu'da bölge dışı ve bölge içi memleketler tara
fından, itina ile takibinde, dünya barış ve is
tikrarı adma büyük menfaat ve isabet görmek-
toyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son günlerde, sol eğilimli ve komünist bazı 

yabancı basın ve radyolarda, asilere karşı giriş
tikleri harekâtta, Irak Hükümet kuvvetlerine, 
Türk subaylarının bilfiil yardımda bulunduk
ları, Hava Kuvvetlerimizin harekâta katıldığı, 
içişleri Bakanımızın İran seyahatinin Türkiye, 
îran ve Irak arasında, müşterek bir hareket hat
tı tesbiti maksadiyle yapıldığı, ve Türkiye'nin, 
CENTO'dan temin ettiği napalm bombalarını, 
Irak'a verdiği yolunda, haberler yayınlanmak
tadır. 

Irak'taki harekât dolayısiyle, bizim kendi hu
dutlarımız içinde, gerekli emniyet tedbirlerini 
almış olduğumuz malûmunuzdur. Hükümetimi
zin, milletlerarası hukuka, uygun olarak, kendi 
hudutları içerisinde aldığı 'bu tedbirler, Bakan-
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lığımea evvelce de açıklanmış olduğu üzere, 
muhtemel sızmalara mâni olunması, çeşitli ka
çakçılık olaylarına meydan verilmemesi, ve muh
temel ilticalar için zamanında tedbirler alınması 
maksatlarına matuf idi. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, bu kabîl 
tedbirleri müessir şekilde tatbik edebilmek için, 
iki taraf makamları arasında iş birliği yapılma
sını, Irak'la aramızda mevcut, dostluk ve iyi 
komşuluk anlaşması derpiş etmektedir. 

Irak Hükümet kuvvetlerinin asilere karşı 
giriştiği harekâtın sonucu olarak, son zamanlar
da, hudutlarımıza kütle halinde ilticalar başla
mıştır. Arz ettiğim hususlarda, evvelden hazır
lıklı bulunabilmek için, ve mezkûr anlaşmaya 
uygun olarak, Irak Hükümetinin talebiyle, üç 
kişiden müteşekkil bir telsiz irtibat heyetimiz, 
bundan bir müddet evvel, Irak'a gönderilmiştir. 
Bu heyet Irak makamları tarafından kendisine 
verilen bilgileri, vakit kaybına mahal verme
den, hudut makamlarımıza intikal ettirmektedir. 

Irak'la hudut bölgemizde yapılmakta olan 
iş birliği çerçevesindeki faaliyetler, bundan iba
rettir. 

Biraz evvel arz ettiğim dış haberler ve yo
rumlar ise, malûm çevrelerin memleketimizi 
Irak'ın içişlerine müdahale ile itham kampanya
sını devam ettirmek ve CENTO'yu kötülemek 
maksadını güden ve tamamen asılsız kaba bir 
propaganda faaliyetinin öteden beri tekrarlanan 
tezahürlerinden ba§ka bir şey değildir'. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun daimî bir 

alâka ve hassasiyetle takibettiği ve inkişafları 
hakkında huzurunuzda muntazaman maruzatta 
bulunduğum, diğer bir konuya geçiyorum. Ma
lûmunuz olduğu üzere, Kıbrıs'ta bir müddetten 
beri, bizzat Cumhurbaşkanının da katıldığı, bir 
«Anlaşmaları ve Anayasayı kötüleme» kampan
yası açma gayretlerine, girişilmiş bulunmakta
dır. Son iki ay içinde, Kıbrıslı Rum idarecilerin, 
bu istikamette tevali eden beyanları, yüz bini 
mütecaviz soydaşımızın yaşadığı adada, maale
sef, bir güvensizlik, ve huzursuzluk havasının 
yerleşmesine, müncer olacak mahiyettedir. Muh
telif vesilelerle, huzurunuzda yaptığım beyanat
ta, Kıbrıs'ta, Anayasanın temel hükümlerinin 
tatbikatından Rum idareciler tarafından kaçı
nılmasının, doğuracağı tehlikeli sonuçlara, ilgi
lilerin dikkatini ehemmiyetle çektiğimizi teba-
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rüz ettirmiştim. Bu defa da, Hükümetimizin, 
kaydedilen son inkişaflar üzerinde, hassasiyetle 
durduğunu, ve Rum idarecilerin, Anayasa ve 
ona müteferri anlaşmalarla, milletlerarası taah
hütlere dayanan statüyü ihlâle gidecek mahiyet
teki hareketleri karşısında, kendilerini, süratle, 
ikaza devam ettiğini teyidetmek isterim. Kıb
rıslı Rum idarecilerin, Anayasa ve anlaşmaları, 
tek taraflı tadile matuf hareketleri, her türlü 
hukukî mesnetten mahrum, ve daima başarısız
lıkla neticelenmeye mahkûmdur. 

Bunun böylece bilinmesinde, ve Rum idareci
lerin, birtakım iç politika saikleri, ve bencil te
mayüllerin hâkimiyeti altında başvurdukları ze
habını uyandıran, tutumlarını, bir an evvel terk 
ederek, adanın iktisadi ve sosyal sahada, muh
taç bulunduğu inkişafı, anayasanın emrettiği 
cemaatlerarası iş birliği yolu ile, keza öngördü
ğü usul dairesinde, gerçekleştirilmesine, yönel
melerinde, âcil bir lüzumun kendisini hissettir
mekte olduğunu belirtmek isterini. 

Sayın senatörler; 
Şimdi müsaade buyurursanız, 12 Eylülde, 

Ankara'da Müşterek Pazarla, memleketimizin 
ortaklığını tescil edecek olan Anlaşmanın, imza
lanması olayına, bu fırsattan faydalanarak, ve 
büyük memnunlukla temas edeceğim. 

Bir siyasi birlik hüviyetini kazanma yolun
da, büyük hamleler yapmış olan bugünkü Batı 
Avrupa ile, müşterek güvenlik ve müşterek sa
vunma, bağlantılarımız yanında, iktisadi ve sos
yal yönlerden de, mukadderatımızı, bilfiil bir
leştirecek surette, tesis ettiğimiz bu yeni bağın, 
tarihimizde, Avrupa ile münasebetlerimiz çer
çevesinde, en katî safhanın başlangıcı olduğunu 
söylemekle, mübalâğa edilmemiş olacağına kaa-
niim. Malûmunuz olduğu üzere, Bakanlığımın 
Hükümetten almış olduğu talimat mucibince, 
son bir buçuk senelik devre esnasında, Avrupa 
iktisadi Camiası memleketleri ile yapılmış olan, 
devamlı, etraflı, ve olumlu temaslar neticesinde, 
memleketimizi, Camia ile, bir Gümrük Birliğine 
götürecek şekilde, kuvvetli bir ortaklık Anlaş
masının hazırlanması sağlanmış bulunmaktadır. 
Ankara'da, önümüzdeki 12 Eylülde, Avrupa ik
tisadi Camiasının, en yüksek seviyedeki temsil
cileri, ve altı dışişleri bakanı tarafından ve ta
rafımızdan imzalanacak olan bu anlaşma, siyasi 
mânada, Cumhuriyet Türkiye'sinin tarihinde, te
mel vesikalardan birini teşkil edeceği kadar, ik-
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tisaıli sahada da, milletçe giriştiğimiz kalkınma 
gayretlerimize, müstesna bir destek sağlıyacak 
kıymeti haiz bulunmaktadır. 

Sözlerimi bitirirken, muhterem senatör arka
daşlarıma, Cumhuriyet Senatosunu daima tenvir 
vazifesinin, ilham ve şuuru altında, dış politika 
ile ilgili hususlarda, her fırsat zuhurunda, bun
dan böyle de daima izahat vermeyi büyük bir 
zevk telâkki edeceğimi arz eder, Yüksek Heye
tinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

3. — Tekirdağ Üyesi Selâmı Üren'in; Trakya 
bölgesinde mahsulün iyi olmadığım, tohumluk 
ve yemeklik hububat mevzuunda Hükümetin 
âcil tedbirler alması gerekliğini belirten demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz sırası Sayın 
Selâmi Üren'dedir. Gündem, kabarık olduğu için 
konuşmaların kısa olmasını rica edeceğim. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar; bu sene zirai durumun fevkalâde ol
duğu salahiyetli merciler tarafından belirtil
mekte ise de, Tekirdağ ve Trakya havalisinde 
durum, tamamen aksi şekilde tecelli etmiştir. Ma
lûmlarınız olduğu üzere. Trakya'da bu sene gö
rülmemiş derecede şiddetli kış hüküm sürmüş, 
sel felâketleri ve bunu takibeden don hâdiseleri 
ve bunun da devamı olan, sürekli ve şiddetli yağ
murlar neticesi, Trakya'da mahsul çok kötü bir 
duruma düşmüştür. Hattâ bu âfetlere ilâveten 
de Mayıs başından, bugüne kadar çok devamlı 
kuraklık görülmüştür, idrak edilen mahsul so
nunda bugün için köylünün elinde tohumluğu 
yoktur, köylünün yemekliği yoktur, köylünün 
yemliği yoktur. Hattâ köylü, daha bugünden 
yemekliğini dışarıdan temin etmek çarelerini ara
maktadır. 

Öbür yandan, Ziraat Bankası Umum Müdür
lüğü mahsul durumunun iyi olduğu mülâhazası 
ile şubelerine yaptığı tamimde, zirai mahsulün 
fevkalâde olduğundan bahsile, borçların acele 
olarak tahsili cihetine gidilmesini istemiştir. Bu
rum böyle olunca, Hükümetten; acele olarak to
humluk ihtiyacının giderilmesi ve kış gelmeden 
yemeklik ve yemlik ihtiyaçlarının da, yine Ofis 
tarafından veya Ziraat Bankası kanaliyle temi
ne ve bu seneye mahsus olmak üzere, zirai borç
ların tecili veya taksite bağlanmasının teminini 
istirham eder ve bu vesile ile hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

•/. — Trabzon T! yeni Yusuf I)emirdağyın: Do
ğu Karadeniz bölgesi kara, deniz ve nakil vası
taları hakkında izahlarda bulunarak deniz ve ha
va nakil vasıtaları ücret tarifelerinin indirilme
sini ve seferlerin sıklaştırılması lüzumunu ifa
de eden konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirdağ. 
YCSCF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
Doğu - Karadenizin nakil vasıtası ihtiyacını 

belirtecek ve arz edeceğim. 
Doğu - Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon, Gü-

müşane, .Giresun, Ordu ve Samsun vilâyetlerini 
ihtiva eden. Türkiye'nin nüfusu çok kalabalık 
olan bir bölgesidir. Arazisi dar ve senelerce ih
mal edildiğinden halkın bir kısmı hayatını kazan
mak ve ailelerini geçindirmek için bölge haricin
de' iş arar ve çalışırlar. Bu bölge memleketin 
çay, fındık, tütün ve balık mahsulünün yetiştiği 
bir bölgedir. Aynı zamanda asırlar boyu İran 
transit yolu da bu bölgeden geçmektedir. Kars, 
Erzurum ve Erzincan vilâyetleri de icabında Do
ğu-Karadeniz liman ve yollarından istifade et
mektedir. 

Son günlerde Trabzon limanına verilen ehem
miyet ve transit işlerini görüşmek üzere bir he
yetin iran'a gittiği de malûmlarıdır. Doğu - Ka
radeniz üç nakil vasıtasından istifade etmekte
dir. Bunlardan; . 

1. Kara vasıtaları : 
Batıdan Doğuya doğru yalnız Samsun - Ho

pa sahil yolundan, iç - Anadolu'ya giden vasıta
lar da Trabzon - Erzurum transit yolundan isti
fade ederler. Ayrıca ara. yollar varsa da stabili
ze veya asfalt yapılmamış olduklarından bilhassa 
kışın YO, yağışlı havalarda garantili değillerdir. 
Bütün nakliyat iki yola inhisar etmektedir. Bu 
yollar; Samsun - Hopa sahil yolu ve Trabzon'dan 
Zigana geçidinde 2 020 metreye çıkan ve Gümü-
müşane'ye inen dar transit yoludur.. Bu yollar 
üzerinde yevmiye hareket eden kara yolu nakil 
vasıtaları ortalama, 600 - 900 dür. Samsun - Ho
pa sahil yolu inşa halinde olduğundan, nakil va
sıtaları çok zaman kaybederek ve müşkilâtla geç
mektedir. Kışın ve yağışlı havalarda ise hareket
leri bazan imkânsız bir hale gelmektedir. 

Havayolu : 
Hava muhalefeti olmadığı takdirde hergiiu 

Ankara'dan Trabzon'a gidip gelmektedir. 
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Denizyolu : 
İstanbul'dan salı ve cumartesi günleri haftada 

iki defa vapur kalkmaktadır. Bunlardan salı gü
nü kalkan cuma günü, cumartesi kalkan da salı 
günü olmak üzere, dört günde Hopa ya varmak
tadırlar. 

Ayrıca haftada bir defa da İstanbul'dan Cu
martesi Posta Vapuru kalkar, beş günde Çarşam
ba günü Hopa'ya ulaşır. 

Sonbahar ve kış ayları, Doğu - Karadenizin 
ihracat mevsimidir. 

31 Ağustos tarihli Akşam gazetesinden «Tra
fik kazalarında endişe verici bir artış görülüyor» 
manşeti ile 1963 yılının 7 ayında 5 408 kaza oldu
ğunu ve 855 kişinin öldüğünü de öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu tabiî, emniyet, trafik ve idari ma
kamlara intikal edendir. Daha çok olduğu da mu
hakkaktır. 

Şimdi gelelim nakil vasıtalarındaki riyat me
selesine : 

Karayolu : Otobüs. Hopa - Samsun 25 lira, 
Samsun - Ankara 25 lira. 

Havayolu : İstanbul - Trabzon 340 lira, 
Ankara - Samsun - Trabzon 215 lira, 
Samsun - Trabzon 85 lira. 
Denizyolu : 
Ekspres, yani dört günde İst anim I'dan Hopa'

ya «iden vapurlarda yolcu başına ücret, 
Lüks kamara : Yemekli 3.18 lira, 
Hususi : Yemekli 259 lira, 
Birinci : Yemekli 234,50 lira, 
İkinci : Yemekli 179 lira, 
üçüncü : Yemeksiz 79,50 liradır. 
Fiyat mukayesesi yapıldığı takdirde, hava 

ve deniz nakil vasıtalarındaki fiyatların, kara 
nakil vasıtalarının dört misli ve daha fazla oldu
ğu görülür. Misal. Ankara - Trabzon otobüsü 
50 lira, Ankara - Trabzon uçak 215 liradır. 

Bunun için : 
Samsun - Hopa yolunun inşa halinde olma

sına ve trafik kazalarını da bilmesine rağmen 
halk, ucuz olduğu için, hayatını tehlikeye so
karak yine karayolunu tercih etmektedir. 

Geçen sene Havayollarının Ankara - Samsun -
Trabzon seferini yapan uçakları, fiyat (.'oklu
ğundan ancak birkaç yolcu ile ve adeta boş gi
dip gelmekte idiler. Bir müddet evvel Havayol
ları 50 lira temdi ât yaptığından dolayı, bu sene 
uçaklar tamamen dolu gitmekte ve hazan yvr 
bulmak imkânı olmamaktadır. 
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Buna göre : 
Hiç değilse, Samsun - Hopa sahil yolu ikmal 

edilinceye kadar, Doğu - Karadeniz halkının na
kil vasıtası ihtiyacını karşılamak, halkın uçak 
ve vapurlara rağbetini artırmak ve ihracatı ko
laylaştırmak için; Ankara - Samsun - Trabzon. 

Samsun - Trabzon uçak ve 
İstanbul - Hopa, 
Samsun - Hopa vapur, 

yolcu ve yük ücretlerinin yarıya indirilmesini, 
vapur adedinin artırılmasını arz ve teklif ederim. 
Bir denemenin Hükümeti ve idareleri zarara so
kacağı kanaatinde değilim. 

Hükümetin, halkın ıstırabını görerek tedbir 
alması vazifesidir. Dikkatini çekerim. 

Yüksek Senato Başkanlık Divanının bu mâ
ruzât ve teklifimle Hükümeti ikaz etmesini is
tirham ederim. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz
dan dolayı, hepinizi ve Başkanlık Divanını hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.) 
— Reis Beyefendi, ufak bir mâruzâtım var. 

5. — Cumhurbaşkanınca .seçilen üyelerden 
Esat (Jağa'nın, ecnebi eserlerin fiyatlarının yük
sekliğini tebarüz ettiren, hiç olmazsa ilmî eserler
le müracaat kitaplarının daha düşük bir kurla- it
hal imkânlarının aranması hakkında demeci. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, mevzu nedir.'. 
ESAT (/AĞA (Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.) 

•-- Mevzu, efendim ecnebi kitapları meselesi, on
ları alamıyoruz da, Hükümetten bir ricada bulu
nacağım, belki is'af olunur. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.'ı 

— Efendim, yabancı dilden kitaplar, paramızın. 
kıymeti dolayısiyle, yahut dövize kabul ettiğimiz 
kıymetler dolayısiyle, çok pahalı... İhtisas erbabı 
mesleklerini adeta takibedemez bir hale geldiler. 
Fiyatların ne kadar gali olduğunu anlamak isti-
yen arkadaşlar, şu kütüphanede teşhir edilen ki
taplara baksınlar. Arkadaşlarıma bizim kütüp
hane memurlarımız fiyatlarını yazmışlardır. Bun
ları almaya imkân ve ihtimal yoktur. Halbuki ya
bancı kitaplara muhtacız ve her meslek erbabı 
meslekinin günü gününe terakkiyatını ve geliş
mesini takibetmek mecburiyetindedir. 

Ufacık birkaç tane misal vereceğim. Meselâ; 
Almanca meşhur Deniz Hukuku denilen «Sec-
reclı» ufacık bir kitap olmasına rağmen 600 lira-
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dır. Yeni Anayasa Hukukuna ait bir kitap gel- I 
mis ismi; «Avusturya Anayasasının şerhi.» Niha
yet 5 - 6 yüz sayfalık bir kitap olup 279 liradır. 
Fransızca üç ciltten ibaret bir lügatin fiyatını 
bendeniz merak ettim, bugün gittim sordum, 300 
lira. Fransa'ya ısmarlayalım dedim; 800 lira de
diler. 

Onun için, her tarafta bilgiye karşı, öğrenme
ye karşı, ilmî teşvike karşı kolaylık gösterilir. 

Romanı bir tarafa bırakalım, edebî kitapları 
biı tarafa bırakalım fakat ihtisas kitaplarını ve 
Alınanların Nachsehlagen dedikleri müracaat 
kitaplarını daha düşük bir kurla memlekete ithal 
etmek imkânı var mıdır?. Bendeniz bunu Hükü
metten rica edeceğim. Zaten bizde okuyan pek 
çok olmadığı için, bütçeye de fazla yük olmaz, de
vede kulak vaziyetinde kalır, ama hiçolmazsa bu 
yolda gidenlerde bir parça istifade etmiş olurlar. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

(i. — Ulaştırma Bakam İhsan Şeref JDura'nın, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'a, cevaben, Doğu -
Karadeniz bölgesini tetkik ettiğini, deniz nakli
yatında ilâve seferler yapılması için talimat ver
diğini, tren tarifelerinde indirimler yapıldığını 
ve havayollarının halen maliyetin altında nakli
yat yaptığına dair demeci. 

ULAŞTIRMA BAKANI ÎHSAN ŞEREF 
DURA (Kastamonu Milletvekili) —• Söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Bu mevzuda mı efendim?. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu) — Karadeniz'e sefer yapan 
vapurlar hakkında. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI ÎHSAN ŞEREF 

DURA (Devamla.) — Muhterem senatörler, 
muhterem bir arkadaşım. Karadeniz'in doğusu
na doğru sefer yapan vapurların kifayetsizli
ğinden bahsettiler. Bendeniz bund'am 15 gün 
evvel Karadeniz'de, ıgereık bu maksatla ve ge
rekse . limanlarımi'ZT tetkik etmek üzere bir se
yahat yaptım. Benim müşahedem de aynıdır. 
Yolcular kâfi miktarda bilet bulamamakta, 
vapurlarda büyük bir izdiham olmakta ve bü-
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yük bir sıkıntı çekilmektedir. Derhal İstan
bul'da Denizyolları İdaresine ica'beden talimatı 
verdim, .gerekli tedbirler alınmaktadır, sefer 
ilâve edilecektir. 

Bu arada, otobüslerin ucuz, vapurların ve 
uçakların pahalı olduğundan bahis buyurdular. 
Bu gayet tabiîdir. İstanbul'dan Frankfurt'a 
giden .otobüsler 800 liraya 'gidiyor, fakat bu
na mukabil bir uçakla 1 3O0 - 1 500 liraya gi
diliyor, aşağı - yukarı bir misline yakın. Çün
kü, karayolları1 Devlet tarafından yapılmakta, 
vatandaşın emrine ve hizlmetine verilmekte ba
kımı da yine Devlet tarafından yaıpılmak'tad'î. 
Bu mevzu; yalnız deniz vasıtaları ve uçaklarda 
değil, demiryollarında da aynen vakadır. Ve 
maalesef bütün nakil vasıtaları ziyanına çalış
maktadır. Bizim memleketimizde böyle olduğu 
gibi, birçok memle'ketlerde d'e durum aynıdır. 

Binaenaleyh, karayollarında kullanılan va
sıtaların, kendilerinin (buyurdukları 'gibi, bir
çok kabalara sehebolması da, bu. nalkil vasıtala
rının 'gayet ucuz ellerden alınıp, kullanılmış 
olarak sefere arz edilmesidir. Bu seheple bir
çok kazalara ve aksaklıklara sdbebiyet veril
mektedir. Fakat, Devletin •emrinde ve hizme
tinde olan uçaklar, vapurlar ve demiryolları 
vasıtalarımın; muayyen bir hizmet için, vatan
daşın mal ve can emniyetini temin etm'ek üzere, 
muhtelif surette ve 'katî hır şekilde bakıma V3 
tetkika tabi tutularak hüyülk masraflar tahmil 
ettiklerinden dolayı, otobüslerle rekabet etme
sine imkân yoktur. 

Filhakika, birtakım indirimler yapıldı. 
Bâzı hatlarda, hu indirimler iyi netice vermedi, 
bâzı hatlarda da iyi netice verdi. Fakat, buyur
dukları ; İstanbul, Ankara, Samsun ve Trabzon 
uçak seferleri 'mütemadiyen dolu olarak gitmek
te ve dolu olarak ıgeimektedir. (Bütün bunlara 
rağmen, fiyatlarımi'zm maliyetin altında oldu
ğunu arz ederim. Mütemadiyen uçaklarımız zi
yan -etmektedir. Bunlar ürerinde gerekli esaslı 
tedbirlerin alınması için tetkiklerimiz vardır, 
fa/kat ta'biî ki. «amana ihtiyaç [göstermektedir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Gündeme 'geçiyoruz. 

— 168 — 



O. Senatosu B i 104 3.9. 1963 O : 1 

6.— SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair sözlü sorusu ve Ti
caret Bakanı Ahmet Oğuz'un cevabı (6/173) 

BAŞKAN — Soru sahibi Dikeçligıl? Burada. 
Ticaret Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

4 . 4 . '19.63 

Cumlhuriye't Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumu ibugüne kadar halledilin i-
yen ve "halli de ele alınmadığına kaani bulun
duğum -çiftçiler için yaptırılan ve bir kısmı 
çiftçilere dağıtılıp da halihazırda çiftçiler için 
birer külfet olan Ziraat Bankasının yaptırmış 
okluğu çiftçi evlerinin ilgili bakanın nazarı dik
katini celfb'etmek, -hal çaresinin aranmasını' te
min .etmek ınaksa'diyle sormuş bulunuyorum. 
Sözlü olarak Sayın Ticaret Bakanı tarafından 
açıklanmasına delâletinizi rica ve arz ederim. 

'Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dike'çliigil 

1. Ziraat Banka'sı tarafından 'bu'güne ka
dar yurdumuzun muhtelif 'bölgelerinde ne ka
dar çiftçi evleri yaptırılmıştır? 

2. yaptırılan çiftçi evlerinin ne kadarı çift
çilerimize satılaibiKnmiştir ? 

3. Bu çiftçi evlerinin maliyet- fiyatları ne
dir? Bilhassa Kayseri'deki Yeniçandır'da yap 
tınlan çiftçi 'evlerinin Ib'eh'eri kaçar 'biner liraya 
mal olmuş ve kaçar bin lira maliyet fiyatı üze
rinden tevzi olunmuştur? 

4. Yine bu .evler çiftçilere kaçar yıl vâde 
•ile ve ne kadar taksitle., yüzde 'kaç faiz üze
rinden verilmiştir? 

5. İlk başlangıçta % 3 faizle verileceği dü -
şüınülen ve 'söylenen bu evler için % 7 faiz üze
rinden çiftçilerimize neden Verilmiştir? Bu 
faizi ortalama yıllık gelirleri ibeş ilâ altı bin 
lira arasında olan kimseler ödiye'bilir ve götü
rebilirler mi? Bir kolaylık oimalk üzere önce
den söylenmiş olan % 3 faiz üzerinden evlerin 
maliyetinin hesa'bedilip çiftçilerimize verilmesi 
düşünülmekte midir? Ve ibnnum için Ziraat Ban

kası Umum ıMüdürlüğünün bir hazırlığı Xxi 
mıdır? Bu husulsta Bakanlığınızm düşüneni 
nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
TİCARET BAKAN AHMET OĞUZ (İstan

bul Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Kayseri Senatörü Hüsnü Dikeçligil'in 
sözlü sorularını sırasiyle cevaplandırıyorum. 

«Ziraat Bankası tarafından bugüne kadar 
yurdumuzun muhtelif bölgelerinde ne kadar 
çiftçi evleri yaptırılmıştır?» 

Ziraat Bankasının çiftçi evi inşaatına başla
ma tarihi, 1957 yılının 9 neu ayından itibaren-
dir. En son ihale tarihi 1959 yılının 4 ncü ayın
dadır. İhalelerin muvakkat kabul tarihi en geç 
1962 yılının 3 ncü ayındadır. En erken, 1960 
yılının sekizinci ayındadır. 

Banka tarafından, doğrudan doğruya veya 
yapı kooperatifleri vasıtası ile, şimdiye kadar 
989 köy evi, 370 aded zirai işletme binası inşa 
ettirilmiştir. Bunlar için ödenen para; takriben 
62 milyon liradır. 

Evlerin yapılış yerleri ve adedleri de şun
lardır ; 

Avanos; 179 ev. 
Hasanoğlan 300 ev, 231 aded zirai işletme 

binası. 
Kayseri Yeni çandır; 77 ev, 84 zirai işletme 

binası. 
Kayseri Yenipervaııe; 58 ev, 58 zirai işlet

me binası. 
Umurbey; 260 ev. 
Ürgüp 115 ev... 989 ev, 373 ziraat işletmesi 

binası. 
Biraz evvel de arz ettim, ödenen para 62 

milyon lira civarındadır. 
Sual 2 : Yaptırılan çiftçi evlerinin ne kadarı 

çiftçilere satılabilmiştir ? 
İnşa ettirilen bu çiftçi evlerinden 1962 yılı 

sonuna kadar Hasanoğlan'da tek katlı 23 aded 
ev, peşin bedel ile, Millî Savunma Bakanlığına 
satılmıştır. 

Kayseri Yeniç.andır'da 77 ev ve 84 ahır; Ye-
nipervane'de ise 16 ev ve 16 ahır olmak üzere 
ceman 116 aded köy evi ile, yüz aded zirai iş-
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lettue binası çiftçilere satılmış bulunmaktadır. 

Soru 3 : «13u çiftçi evlerinin maliyet fiyat
ları nedir?» sırasiyle arz ediyorum : 

Avanos'ta tele katlı tip 29 000 lira (inşaat 
1959 yılındadır), iki katlı tip 38 300 lira, iki 
katlı ikiz 76 600 lira (yol ve haricî su il o elek
trik şebekeleri yoktur-.) Hasanoğlan'da tek kat
lı ahırsız ev 41. 900 lira, tek katlı ahırlı ev 
48 700 lira, iki katlı ahırsız ev 54 bin yirmibeş 
lira; iki katlı ahırlı ev 62 825 lira (yol ve ha
ricî su şebekeleri yoktur.) Elektrik haricî şebe
kesi için 973 bin lira sarfiyle, beton direkleri 
dikilmiş olup cereyanın evlere bağlanması kal
mıştır. 

Yenipervane; büyük tip evler 36 bin 551 
lira ile 39 489 lira arasındadır. Küçük tip ev
ler; 30 507 lira ile 3.1 212 lira arasındadır. (Yol 
ve haricî su ile elektrik şebekeleri yoktur.) 

Umurbey: 2 odalı, tam bodrumlu 43 754 li
ra. İnşaatın başladığı tarih 1957, bittiği tarilı 
1960 yılının (i ncı ayı. 3 odalı tam bodrumlu 
53 719 lira. 4 odalı tam bodrumlu 61 533 lira 
:? odalı yarım bodrumlu 52 693 lira, 4 odalı ya
rım bodrumlu 60 524 liradır. Bu bedellere arsa 
fiyatı, faiz ve kontrollük ücretinden başka de
mir ve çimento nakliye bedellerinin kereste ma
liyetlerinin ayrıca ilâvesi lâzmıgelnıektedir. 

Yol yoktur, su harici şebekesi 500 bin Türk 
!İrası sarf edilmiş ise de eksiklikleri vardır-,, 
elektrik şebekesi mevcuttur. 

Ürgüp; tek katlı tip, bir numara 40 bin; tek 
katlı iki numara 38 bin liradır. İki katlı tip üç 
numara 56 bin liradır. İkiz bina 126 809 lira
dır. Yol ve harici su ile elektrik şebekeleri yok
tur. 

Kayseri ve Yençandır'da yaptırılan evler ise; 
büyük tip 37 749 lira ile 40 464 lira arasında
dır. Küçük tip ev 30 435 lira ile 33 603 lira ara
sında malolmuştıır. Bu miktarlara ahır binala
rının 5 495 lira ile 6 741 lira arasında olan ma
liyetleri de dâhildir. 

Soru 4: «Yine bu evler çiftçilere kaçar yıl 
vâde ile ve taksitle, yüzde kaç, faiz üzerinden ve 
ril mistir?» 

Yukarda arz ettiğim ve Millî Savunmaya ve
rildiğini bildirdiğim evlerin bedelleri peşin para 
île, satılmıştır. Tabiî bunlar için taksit ve faiz 
mevzuubahis değildir. 

Kayseri Yeniçandır ve Yenipervane'deki ev 
ve ahırlar Bankalar Kanununun 10 nen ve Tü-
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I züğün de 20 ııci maddesinin üçüncü fıkrası ge

reğince Bankanın tahvil hâsılalarından karşılan
mak üzere 20 yıl vâde ile ve yüzde üç faizle kre
di açılarak müstahsil a satılmıştır. Bilâhara 1960 
yılının yedinci aynıda faiz hadlerinde yapılan 
değişiklikten dolayı % 3 faiz % 5 e iblâğ edil
miştir. Bu kere, sayın arkadaşımızın verdiği tak
rirden sonra bu nokta üzerinde tetkikat yaptır
dık ve şu neticeye varmış bulunuyoruz ki, o gü
nün şartları içinde 20 yıl vâde ve % 3 faizle ya
pılan bu akdin tek taraflı olarak sonradan % 5 
faize çıkarılması uygun değildir. Ziraat Banka
sına emir verdik, bu husus tashih edilecektir. 

Sual 5: «İlk başlangıçta °/c 3 faizle verileceği 
düşünülen ve söylenen bu evler % 5 faiz üze
rinden çiftçilere neden verilmiştir?» Bunu arz 
ettim. 

Bu vesile ile muhterem arkadaşlarıma şunu 
arz etmek isterim ki, Türkiye'de şehirde olduğu 
kadar kazada ve köyde de bir iskân politikası
nın takibi tüm olarak zaruridir. Böylece bir
çok müesseseler yönünden kendilerine taallûk 
eden iskân politikalarının takibi, şurada canlı 
misali ile de görüldüğü üzere hem maksadı sağ-

j 1 anlamakta ve hem de kendi iş branşları hari
cinde olduğu için maliyetlerin çok yüksek olma
sını iııtacetmektedir. Esasen İmar - İskân Vekâ
letinin teşekkül ve taazzuvundan sonra şehirde 

• olduğu kadar köyde de iskân politikasının bu 
I vekâletin vazifeleri meyanma girmesi lâzımgel-
I diği kanaatini taşımaktayız. Bu itibarla son iki -
ı üç aydan beri Ziraat Bankasının elinde bulunan 
i bu evlerin tüm olarak İmar - İskân Bakanlığı

nın uhdesine intikali, için gerekli temasları yap-
i makta ve gerekirse Bankanın bu hususta bâzı fe-
: dakâılıklarda bulunabileceğini de kendilerine bil-
| d irmiş bulunmaktayız. Ümit ve tahmin etmekte-
I yiz ki, bu konuşmaların neticesinde bu evler 
I fin ar ve İskân Bakanlığı uhdesine geçecek ve yi-
! ne İmar ve İskân Bakanlığının diğer kendi in-
I şaatında olduğu gibi, yapacağı birtakım tenzi

lâtlar ile mahallî iskân politikasına yararlı hal-
; de köylüye devri cihetine gidilecektir. 
! Mâruzâtım bundan ibarettir. 
! BAŞKAN - - Buyurun Sayın Dikeçligil. 
| HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Mulı-
' lerem arkadaşlar, çiftçi .evleri hakkında Sayın 
ı Ticaret Vekili hakikaten mukni cevaplar verdi. 

Hepiniz de bu çiftçi evleri hakkındaki duruma 
1 

muttali oldunuz. Esasen Ticaret Vekilinden de 
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başka bir şey bekleyemezdim. Çünkü, hem tah
sil seviyesi ve hem de bu işlerdeki vukufu dola-
yısiyle işi iyice tetkik etmiş ve hakikaten mukni 
cevaplar vermiştir, kendisine arzı teşekkür ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın ver
miş olduğu cevaplarda istediğimin tam karşılığı
nı buldum. Fiyatlarda mutabıkız, bu bakımdan 
fiyatlar üzerinde duracak değilim. Yalnız, Sayın 
Bakanın da belirttiği gibi demek ki, Devlet .eliy
le yapılan işler bizde iyi netice vermiyor. Benim 
bölgemden arz edeyim. Sümer Memur Koopera
tifi evler yaptırdı.. Hayale kapılmıyalım arka
daşlar, hayalperest olmıyalım... Arz edeyim; bun
dan çok daha büyük, daha geniş Sümer Memur 
Kooperatif evleri, çift katlı olmak üzere, 30 bin 
liraya çıktı. Evlerin tutum sahası 130 metre 
kare idi. Tek katlı olanların fiyatı ise 20 bin 
lira... işçi Kooperatif evleri ise - ki dört binden 
fazla ev yapılmıştır, bahçeleri de vardır - 18 bin 
liraya çıkmıştır. Benim bölgemdeki bu evlerin 
kerestesi de müteahhide tahsisten verildi. Ama, 
Ziraat Bankası mühendisi gitti, geldi, orada kal
dı, fazla yövmiye şu bu... Evler gayet pahalıya 
maloldu. Onun için çiftçiler, Sayın Bakanın da 
ifade ettikleri gibi, bu evleri alacak kudrette 
değildir. Bir çiftçi 60 bin liraya, 50 bin liraya, 
40 bin liraya ev alacak durumda değildir. Yal
nız, Kayseri Ziraat Bankası Müdürünün tutu
mu, iknası dolayısiyle buraya girdi. Onlar da 
birbirine devretmekte devam ediyor. 

Hakikaten yüzde üç faiz meselesinde Sayın 
Bakana çok teşekkür ederim. Burada ahde ve
fa göstermişler -ve güzel bir karar almışlardır. 
Esasen Hükümetten de Ibu »beklenirdi. Yüzde 
üç eski faizi ipka etmişler ve kendileri de «yüz
de 5 faiz usulsüzdür» demişlerdir. Böylece 
bu husus kendilerince de teyidedilmıştir. 

Muhterem arkadaşlarımı, şimdi diğer evle- I 
rin satılması meselesine ıgeleceğim. Sayın Ba
kan buna da bir çare bulduklarını söylediler. 
Bu hakikaten yerindedir. İmar ve İskân Ba
kanlığına bunlar devredilmeli ve devredildik
ten sonra, 'bu fiyatla değil de İmar ve İskân 
Bakanlığı bu evleri köylüye yardım babında, 
ucuz fiyatla vermelidir. Meselâ; Ankara'da en 
konforlu evlerin metrekaresi 245 liraya he-
saibediliyor. Bizim mmtakamızdaki îbu evlerin I 
metrekaresi 450 - 475 liradır. İşte Devletin 
yaptırdığı işler, işte fahiş fiyat 've bunun köy- I 
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lüye talhmil ettiği yük... Bununla beraber Sa
yın Bakana fazla söyliyecek sözüm yoktur. 
Yapılacak her şeyi yapmıştır; faizleri indir
miş, hakikaten bu işlerin Devlete külfet oldu
ğunu beyan ile Devletin bu işleri yapacak du
rumda olmadığını, yapsa toile pahalıya mal 
edildiğini ifade etmiştir. Ayrıca, bunların İmar 
ve İskân Bakanlığına devri düşünüldüğünü de 
ifade etmiştir ki, (hakikaten bunlar İmar ve 
İskân Bakanlı'ğma devredilirse gayet yerinde 
olacaktır. 

Kendisine "verdiği cevaplardan dolayı teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. İkin
ci soruya geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanı İhsan Şe
ref Dura'nın cevabı (6/189) 

Bx\ŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ? Bu
rada. Sayın Ulaştırma Bakanı? Burada. 

Soruyu okutuyorum. 

24 . 5 . 19 03 

Cumhuriyet Senatosu! Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ulaştırma Bakanı ta-« 

rafından sözlü olarak .cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu istirham ederim. 

Y. Delmirdağ 
Trabzion [Senatörü 

1. Posta dağıtıcıları (Mülvezziler) memur 
mu, ücretli mi, müstalhdem imi, işçi mi, yevmi
yeli midirler? 

2. Maaş veya ücretleri kaç liradan haşlar 
ve en çiok kaç liraya kadar yükselir? Bunlara 
da diğer meslek ve teşekküllerde olduğu gibi 
normal tayın "bedeli, çocuk zammı, fazla mesai 
ücreti, ikramiye ve giyim eşyası -veriliyor mu? 

3. Bunların içtimai ve iktisadi durumları 
ve bilhassa mesken dâvaları ele alınmış mıdır? 
Bunlar hütün Devlet nakil 'vasıtalarından is
tifade ederler mi? Devlöt vasıtası olmıyan yer
lerde nasıl hareket ederler? 

4. Dağıtıcılar Ihangi kıstasa güre alınır, 
terfileri nasıl olur, bunların 'Türkiye'deki mik
tarları ne kadardır? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu Milletvekili) — Yusuf De-
imirdağ arkadaşımızın sorularına cevaplarımı 
arz ediytorulm : 

'Soru : 1. Posta dağıtıcıları (Müvezzİler) 
memuru, ücretli mi, imüstalhdeim mi, işçi mi, 
yevmiyeli imidirler? 

Oevap : Hatbaşbakıcı, başdağıtıeı, dağıtıcı 
've 'bakıcılar 6145 sayılı PTT Teşkilât Kanunu
nun geçici 6 ncı maddesine göre hizmetli kad
rolarına dâhil olup daimî müstahdem vasfını 
taşımaktadırlar. 

Bilâhara istihsal edilen 0578 sayılı Kanun
la memurlara tanınan emeklilik, kin ve saire 
gibi haklardan bunların da faydalanmaları 
sağlanmıştır. 

Soru : 2. Maaş 'veya ücretleri kaç liradan 
başlar, en çjok kaç liraya kadar yükselir. Bun
lara da diğer 'meslek 've teşekküllerde (olduğu 
•gibi normal tayın bedeli, çocuk 'zam'mı, fazla 
mesai ücreti, ikramiye 've giyim eşyası verili-
y'or mu? 

Cevap : Asgari ilkokul mezunları arasın
dan alman hu sınıf personelin ücretleri ilk gi
rişlerinde % 35 zamları 'hariç 300 liradan baş
lar. 

Her üç senede bir terfi esası dâhilinde hic
retleri 600 liraya, hatbaşibakıcı 've başdağıtıcı-
larm ise 700 liraya kadar yükselir. ÎBunlara : 

a) Fazla ımesai talimatnamesine göre gece 
nöbeti yapanlara, vazifelerini terk edeımiyeeek-
leri nazara alınarak, enerjilerini artırmak ve 
verimlerini çjoğaltmak maksadiyle 160 kuruş 
tutarında (kahvaltılık adı altında) yelmek pa
rası verilmektedir. 

Ib) Mesai saatinden fazla çalışanlara tali
matnamesine göre fazla mesai ücreti ödenmek
tedir. Aldıkları maaşa göre '125 - 200 kuruş 
arasındadır. 

c) Çocuk zammı tediye edilmektedir, 
d) Bütün personel mı ©yanında yılda iki 

maaş tutarında ikramiye verilmektedir. 
e) Giyim talimatnamesine ıgöre birtakım 

yazlık ve birtaki'm kışlık elbise, iki gömlek, iki 
kravat ve bir çift ayakkabı, her üç yılda bir 
palto ve ayrıca lüzumu halinde deri eaket, deri 
kasket, balıkçı muşambası, lâstik çizme, tulum, 
kar ıgözlüğü gibi demirbaş munzam »giyim eş-
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yası 've ilgili personele de iş gömleği ıv'erilmek
tedir. 

f) 3059 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
(k) fıkrasına göre seyyanen 25 lira mahal taz
minatı ödenmektedir. 

Soru : 3. — Bunların içtimai ve iktisadi du
rumları ve bilhassa mesken dâvaları ele alınmış 
mıdır? Bunlar Devlet nakil vasıtalarından isti
fade ederler mi? Devlet vasıtası olmıyan yerler
de nasıl hareket ederler? 

Cevap: PTT dağıtıcı ve bakıcılarına: 
a) Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük il 

merkezlerinde çalışan personelin evlerinin iş yer
lerine uzaklığı nazara alınarak bir öğle yemeği 
için evlerine gidiş ve gelişlerindeki zaman kaybı
nı önlemek maksadiyle birer kantin açılmış ve 50 
kuruş mukabilinde bir öğün üç porsiyon yemek 
verilmektedir. 

b) Kendisi ve ailesi (aylıklarından kesilen 
c/c 1 ııisbetindeki aidat karşılığında) parasız te
davi ettirilmekte ve ilâç verilmektedir. 

c) Personelin yaz aylarında dinlenmesini ve 
deniz banyosundan faydalanmasını temin için 
Erdek'de 15 şer günlük devrelerle ve az bir para 
mukabilinde kamp açılmıştır. 

Memurlar gibi istiyen dağıtıcı ve bakıcılar da 
bu kamptan istifade etmektedirler. 

d) Dağıtıcı ve bakıcıların mesken dâvası 
özel olarak ele alınmış değildir. Esasen mesken 
dâvası geniş bir personel kütlesini bünyesinde 
toplıyan PTT idaresinin her sınıf ve kademesin
de çalıştırılanların tamamına şâmil bir konu bu
lunduğu cihetle Hükümetin, bütün memur ve va
tandaşları içine alan bir mesken politikası dâhi
linde mütalâa edilmesi ieabetmektedir. 

e) Dağıtıcılar belediye otobüsleri olan yer
lerde görevlerini ifa sırasında otobüslerden para
sız olarak istifade ederler. Otobüs bulunmıyan 
yerlerde ise arazi durumuna ve mahallin büyük
lüğüne göre ya PTT İdaresince temin edilen bi
sikletlerden istifade ederler veya idare otoları ile 
tevziatlarının başladığı noktaya kadar götürülür
ler. 

Soru : 4. —r Dağıtıcılar hangi kıstasa göre alı
nır, terfileri nasıl olur, bunların Türkiye'deki 
miktarları ne kadardır? 

Cevap: Dağıtıcı ve bakıcılar Personel Tali
matnamesinde tesbit edildiği gibi 30 yaşını geç
memiş asgari ilkokul mezunları arasından müsa
baka yolu ile hizmete alınırlar, 
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. Âmirleri tarafından müspet tezkiye edilenler 

kadro limitlerinin müsaadesi nisbetinde üç sene
de bir terfi ettirilirler. 

Hatbakıeı ve dağıtıcıların Türkiye'deki hali
hazır miktarı : 

1963 yılı Bütçesiyle alman dağıtıcı ve 
bakıcı miktarı 

Aded Avlık Unvan 

55 
39 
60 

154 
1 116 
2 050 

469 
1 016 

971 
359 

700 
600 
500 

600 
500 
450 
400 
350 
300 

Hatbaşbakıcı - Başdağıtıeı 
» » 
» » 

Hatbakıeı - Dağıtıcı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

5 981 
154 

5.981 

6 135 

Hatbaşbakıcı - Başdağıtıeı 
Hatbakıeı - Dağıtıcı 

Yalnız atlıdağıtıcılara Harcırah Kanunu ge
reğince ve her sene Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilen miktar üzerinden tazminat verilmektedir. 

Bıı tazminat da 7244 sayılı Kanunun tatbi
kinden evvelki maaşlara göre, maaşı 250 liraya 
kadar olanlara % 30 ve ondan fazla olanlara 
c/c 25 nisbetinde verilmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar; 
Memleketimizde çok mühim olan âmme hiz

metlerinden birisi de müvezzilerin yaptıkları 
vazifelerdir. Bunlar gece, gündüz, soğuk, sıcak, 
kar, yağmur demeden vatandaşların ve müesse
selerin mektup, telgraf ve diğer muhabere vası
talarını zamanında ulaştırırlar 

Bu mütehammil ve mütevazi insanların Dev
let hizmetlerindeki durumları nedir? Bunlar 
memur mu? Ücretli mi? İşçi mi, maaşlı mı yoksa 
yevmiyeli midirler? Bunların memuriyet sıfatla
rının Devlet kanunlarına göre tesbit edilmesi 
zaruridir. Çünkü, bunlar PTT. İdaresinden ay
rılıp başka daire ve vekâletlere nakledilmek iste-
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dikleri vakit, bunlar nıcnmr değildir ve olamaz
lar da denilmektedir. 

îşçi iseler, işçilerin tabi oldukları bütün hak
lardan istifade etmeleri gerekir. 

Benim bildiğime göre, bugün bunlar, hizmetli 
sınıfına dâhil; maaşlı şahıslardır. Resmî sıfat
ları tesbit edilmemiştir. Gördükleri hizmet ne 
olursa olsun mânevi durumları yani bunlar me
mur mu, maaşlı mı, ücretli mi yoksa işçi midir
ler) Tesbit edilmelidir. 

Maddi yani, geçim durumlarına gelince; maaş
ları zamsız olarak 300 liradan başlar, 600, basda
ğıtıcı oldukları takdirde 700 liraya kadar yük
selir. Tabiî bu ellerine geçen para değildir, Ver
gi kesildikten sonra tahminen bu paranın 1/4 
ünü eksik alırlar. 

Ayrıca bunlara diğer güç meslek sahipleri gi
bi normal tâyin bedeli de verilmemektedir. 

Yalnız her ay 25 lira mahal tazminatı ve ço
cuk başına da 10 lira olmak üzere çocuk zammı 
verilmektedir. Bunlara da normal tâyin bedeli 
verilmesi, ihtiyaçlarını bir dereceye kadar gide
rir ve çalışma kudret ve heveslerini artırır. 

Giyim eşyası olarak; her sene müvezzilere bir 
kat yazlık ve bir kat da kışlık elbise verilmekte 
ise de, yalnız bir çift ayakkabı verilmektedir ki, 
ihtiyacı karşılıyamaz. Senede iki ilâ üç çift ayak
kabı verilmesi doğru olur. 

Mesken meselesi : 
Müvezzilerin mesken dâvası, acınacak bir 

haldedir. Bu Bakanlığa bağlı diğer İktisadi Dev
let Teşekkülleri mensuplarının mesken meselesi 
evvelce ele alınmış olduğu halde posta, telgraf ve 
telefon Umum Müdürlüğünde bu hususun ihmal 
edilmiş olması hayretimizi mucip olmuştur. Bu 
Umum Müdürlük içinde bilhassa müvezzilerin 
mesken dâvası acınacak bir haldedir. Gök kala
balık olan aile efradiyle bu fedakâr insanların 
çoğu gayri sıhhi gecekodularda oturmakta ve 
kirasını da maaşlarından vermektedirler. 

Aldıkları cüz'i maaşlarından bir kısmını da 
ev kirasına verdikten sonra ailelerini geçindirmek 
için ellerinde ne kadar para kalacaktır? Ayrıca 
bir mesken tazminatı da verilmediğini dikkatinize 
arz ederim. 

Fazla mesai ücreti : 
Cumartesi günleri saat 13 den itibaren res

men tatil olduğu halde, müvezziler akşama ka
dar ealısır. Fakat bir kuruş fazla mesai ücreti 
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almazlar. Yalnız Pazar ve Bayram günleri (ge
ce dâhil) mecburi vazife gördükleri va'kit herke
sin maaş nisbetine göre, saat başına 125, 150 
veya 200 kuruş fazla mesai ücreti verilir. Cumar
tesi günleri yaptıkları fazla mesaiye de ücret ve
rilmelidir. Bu bir haktır! 

îzin işleri : 
Kanuna göre, bütün memurlara PTT. me

murlarına da senede bir ay izin verildiği halde, 
müvezzilere ancak 15 gün izin verilmektedir. Se
bebi nedir? Eğer bunlar memur iseler memur
lar gibi normal senelik izinleri verilmelidir, işçi 
iseler, bir işçi gibi izinlerinden mahrum edilme
melidirler. 

Hizmet müddetleri : 
Bu çok yorucu ve yıpratıcı hizmette çalışan 

müvezzilerin hizmet müddetlerinin 30 sene ve 
yaş hadlerinin 55 olması, çoktur. 25 sene çalışan 
bir müvezzinin 30 sene üzerinden emekliye sevk 
edilmesi hakkaniyete uygundur. 

PTT. idaresince, çok evvelden kabul edilen 
bir kanunla işletme kısmında çalışan memurların 
her hizmet yılma 2 ay yıpranma zammı verildiği 
halde, müvezziler bu haktan mahrum 'bırakılmak
tadır. Bunların da bu haktan istifade ettirilme
leri zaruridir. Bu tefrik işi nereden geliyor? 
Anlayamadım. 

Ayrıca, bunlardan kadro mülâhazasiyle uzun 
zaman terfi ettirilmiyerek mağdur durumda olan
lar vardır. Bu gibilerin müktesep haklarının 
verilmesi kanuni, ve vicdanîdir. Neticede; bü
tün Türkiye'de ortalama 6 000 den fazla olan, 
müvezzilerin hayat şartları ve kanuni lıaklariyle 
alâkadar olmasını Sayın Ulaştırma Bakanından 
istirham ederim. 

Bir de Samsunda bulunan bir müvezzi bu 
mevzuyla ilgili olarak bana mektup yazdığı için, 
Samsun PTT. Müdürlüğünce muahaze edilmiş 
ve ifadesi alınmıştır. Neden? Bir vatandaş, 
hakkını aramak için bir senatöre müracaat ede
mez mi? Bu nasıl idaredir anlıyamadım. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu Milletvekili) — Sayın Yu
suf Demirdağ'm müvezzilerin mühim bir âmme 
vazifesi yaptığı hakkındaki mütalâalarını ben 
de yerinde görürüm. Hakikaten Devlet hizme
tindeki durumları; umumiyetle memur değil, 
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müstahdemdir. Resmî sıfatları, belki pek sarih 
bir surette iki kanunla tesbit edildiği için, di
ğer Devlet dairelerince nakilleri esnasında na
zarı dikkate alınmamaktadır. 

PTT idaresine yeni bir veçhe verecek olan, 
yeni bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır, bu 
mevzular üzerinde durulacaktır. 

Müvezzilerin maaşları 300 ilâ 700 lira ara
sındadır. İlk mektep mezunlarından, Devlet hiz
metinde çalışanlarının bundan daha fazla maaş 
aldıklarını zannetmiyorum. Tayın bedeli, Dev
letin polisine ve ajan zamanda ordusuna ve bu 
nevi hizmetler- yapanların ayrı kanunlarla ve
rilen munzam bir tahsisattır ki, bunlar için ayrı 
bir tayın bedeli istemek imkânı yoktur. Arz et
tiğim gibi, bâzı]arma yemek parası, bâzılarına 
da mahal tazminatı verilmektedir. Giyim eşyası 
da, arz ettiğim veçhile verilmektedir. Yalnız, 
İbâzı vsıkmjtıkr var... Meselâ, üzerlerine uymu
yor, ve saire... Yeni bir giyim talimatı yapıldı, 
hattâ istiyen bütün PTT memurlarına dikiş pa
rası verilecek, onlar da kendi üzerlerine göre 
yaptıracaklardır. 

Mesken dâvası : Bir kere bunlar dağınık bir 
vaziyettedirler. Memlekette bütün işçilerin ve 
memurların mesken dâvası halledilmemiştir k i ; 
yalnız bunların mesken dâvasının halledilme-
nıesi bizim için bir muaheze mevzuu olabilsin. 
Elbette ki, Devlet, mesken dâvası üzerinde du
rurken, imar ve İskân Bakanlığı da PTT mev
zuunu nazarı dikkate alacaktır. 

«Cumartesi günleri fazla mesai ücreti almaz
lar» buyurdular. Doğru idi, evvelce bir kısım 
fazla mesai yapanlar - Cumartesi ve Pazar va
tandaşın işi kalmasın diye - fazla mesai yaptı
rıldığı halde paraları verilmemiş, bunlar dâva 
mevzuu olmuştur. Şimdi verdiğimiz bir emirle 
ödenmemiş bu fazla mesai ücretlerini verdirmek
teyiz. 

Devletteki hizmetliler senede bir ay değil, 
15 gün izin alırlar. Bunlara da izinleri veril
mektedir. 

Müvezzilere, dedikleri gibi değil, diğer PTT 
memurlarına olduğu gibi, iki aylık ikramiye ve
riliyor. 

Kadro mülâhazasiyle terfi etmiyenler olabi
lir, kanaatinde idim. Şimdi, Personel Dairesi 
Başkan Muavini arkadaşım yanımda idi. Bu 
dağıtıcılardan, başdağıtıcı ve bakıcılardan bir 
tane, kadro sebebiyle terfi edememiş personel 

— 174 



C. Senatosu B : 1 
olmadığını bana ifade ettiler, ben de memrvihi-
yetimi bildirmek isterim. 

Samsun'da bulunan müvezzinin yazdığı mek
tup ve bundan muaheze edilmesi hakkındaki 
mütalâalarına ehemmiyet veririm. Lütfedip ba
na ismini verirlerse, tahkikat açan âmirin hak
kında ben de tahkikat açtırırım. Hürmetlerimle. 
f .Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine?.. Burada. 
Başbakanı tıdmısM1 eideaı alâkalı 'bakan var mı?. 
Yok. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — 6 ay 
oldu, zamanı geçiyor. 

BAŞKAN — Zamanı geçiyor değil, geçmiş
tir b'ie. Divan dıaralk tetkik öderk. Soru Cuma 
gününe bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tank Remzi Baltan'ın, Millî Eğitim rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/201) 

BAŞKAN — Sayın Remzi Baltan? Burada... 
Sayın Millî Eğitim Bakam? Yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından söüü so
rusu (6/202) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşi
me kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna 
dair sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Necmi Ök-
ten'in cevabı (6/205) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, Devlet 
Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

8 Temmuz 1963 
Ankara 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türk güreşinin yeniden yükseltilmesi için 
ne gibi bir plân ve program mevcudolduğuna 
mütedair sözlü sorumun ilgili Devlet Bakanlı
ğına arzına tavassutunuzu saygılarımla rica 
ederim. 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
Samsun Senatörü 

Dünya tarihini süsliyen kahramanlık destan
larımız kadar, bize millî gurur veren ve mânevi 
gücümüzü artırarak maddi gücümüzün de ye
nilmez hale gelmesine âmil olan bir güreşimiz 
vardır. 

Daima yüzümüzü ağartan bu millî sporumuz, 
bugün maalesef, yüzümüzü kızartan ve başı
mızı önümüze eğdiren, misli görülmemiş bir 
utanç konusu haline gelmiştir. 

Zedelenen değil, mahvolan millî spor şerefi
mizin düşüş sebeplerini incelediniz mi? 

Yabancı milletlerere de atasözü olmuş «Türk 
Güreşi» nin bu feci durumdan kurtarılması ve 
yeniden ihyası çarelerini düşündünüz, buldu
nuz ve bu yolda gerekli tedbirleri adınız mı? 

Türk güreşinin, hiç değilse bu Bakanlığa 
geldiğiniz gündeki başarı seviyesine yeniden 
yükseltilmesi için bir plân ve programınız mev
cutsa bunun açıklanmasını dilemekteyim. 

Bu millî ve tarihî sorumluluk karşısında, 
hepimizi sevindirecek müjdeli ve tatmin edici 
bildiriniz için şimdiden şükranlarımı arz ede-
rm. 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
Samsun Senatörü 

BAŞKAN -T- Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMİ ÖKTEN (Ço

rum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım, Samsun Senatörü Tevetoğlu'nun güre
şimiz hakkındaki sorusuna cevaplarımı aşağıda 
sıralıyacağmı. Cevaplarımı belirtmeden evvel, bu 
hususta bana Yüksek Senatoya izahat verme im
kânını verdiğinden dolayı soru sahibine teşekkür 
ederim. 

Güreşimizin bir tarihçesini yapmakla sözleri
me başlıyacağım : Olimpiyat ve dünya şampiyon
lukları nazarı itibara alınarak tetkik edilecek 
olursa, güreşimiz üç safhada mütalâa edilebilir. 

Birincisi; başlangıç devresi, ikincisi; yüksel
me devresi, üçüncüsü; duraklama devresi. 

— 175 — 



O. Senatosu B : 1 
1. Başlangıç, devresi; 1924 Olimpiyatı, İ927 

Olimpiyadı, 1922 - 1927 Avrupa Şampiyonası, 
1928 ve 1936 olimpiyatlarıdır. Bu devre zarfında 
güreşçilerimiz katıldıkları bütün müsabakalarda 
takım itibariyle bir derece elde edememişlerdir. 
Yalnız, 1936 Olimpiyadmda Greko - Romende 1 
şampiyonluk, serbest güreşte ise 1 üçüncülük ala
bilmişlerdir. 

2. Yükselme devresi; güreşçilerimizin beynel
milel sahada büyük bir varlık olarak ortaya çık
maları İkinci Dünya Savaşını takibeden seneler
den itibaren başlıyarak, inişli ve çıkışlı bir seyir 
takibi ile 1963 senesine kadar devam etmiştir. 
Filhakika, serbest güreşlerde Londra Olimpiya
dmda birincilik, 1949 Avrupa Şampiyonasında 
birincilik, 1951 senesinde birincilik alan Millî Gü
reş Tallomıımız; 1952 Helsinki Olimpiyatlarında 4 
mcü, 1954 Tölkyo Şampiyonasında 1 ndi, 1956 Mel 
bonn Olfanpiyaltmda 2 nci, 1957 Dünyia* Şampi
yonasında 1 nci, 19(59 Tahran Dünya Şampiyo
nasında 2 nci, 1960 Roma Olimpiyatında 1 nci 
olmuştur. 

Bu devre zarfında Greko - Romende güreşe 
gelince; 1948 Londra Olimpiyadmda 2 ncilik alan 
takımımız 1950 Dünya Şampiyonasında aynı 
mevkii muhafaza edebilmiş, fakat 1952 Olimpiya
dmda 9 nculıiiğa düşmüş, 1953 Napoli Dünya 
Şampiyonasında 4 ncülük, 1955 Dünya Şampiyo
nasında 3 ncülük, 1956 Olimpiyadmda 2 ncilik, 
1958 Şampiyonasında 2 ncilik, 1960 Roma Olim
piyadmda 2 ncilik almışlardır. 

3. Duraklama devresi; 1961 ve daha sonraki 
zaman bu devreyi teşkil etmektedir. 1961 senesin
den itibaren serbest güreşçilerimiz Yokohama 
Dünya Şampiyonasında 3 neülüğe, 1962 Toleodo 
Şampiyonasında 4 neülüğe düşmüş, 1963 Dünya 
Şampiyonasında 3 ne ölüğü elde edebilmiştir. 

1 nci devreyi teşkil eden zamanda, dünya gü
reşinde en ön safta gelen isveç, Finlandiya, Es-
tonya, Macaristan gibi memleketler ikinci devre
de tamamen silinmişlerdir. Esasen bunların bu
lunduğu devrede de bugünkü dünya güreşlerinde 
mevki alan devletler henüz meydanda yoktu - ki 
bunları zikredebilirim - bilhassa Ruslar, Japon
lar ve iranlılar.... 

ikinci devre, yani harb sonrası devresi güreş
çilerimiz en parlak devrini teşkil etmiştir. Bu dev
re zarfında rakiplerimizin Türk güreş metod ve 
sitillerini etüd ve benimsemesi için büyük bir 
hamle ile çalıştıkları görülmüştür. Güreşteki ra-
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kiplerimizin gerek tesis, gerekse antreman, vü
cut yetiştirme sistemleri, tıbbi kontrol çalışmala
rı, modern idman salonları, her türlü ihtiyaca 
kâfi gelecek modern kamp yerlerine mukabil bu 
çalışmalara tamamiyle zıt olarak, memleketimiz
de güreşçilerimiz iptidai salonlarda çalışmış ve 
hiçbir aletten istifade ettirilmemekte devam ede-
gelmiştir. Ve günden güne zayıflıyan kulüplerin 
son derece basit idman vasıtalarına sahibolmalan, 
bir kamp yerinin bile mevcudolmayışı, antreman-
ları geliştirecek bir mektebin kurulmamış olması, 
spor sağlığı işlerinin spor âlemimize henüz lâyıkı 
veçhile yerleşmemiş olması ve öteden beri mem
leketi temsil eden as güreşçilerin minderi terk et
meleri ve bir kısmının da yurt dışına gitmeleri 
neticesinde, güreşimizde duraklama safhası diye
bileceğimiz, üçüncü devrenin meydana gelmesine 
sebe bölmüştür. 

Güreşimizi kalkındırmak için teşkilâtımızda 
metodlu bir şekilde çalışılmaya başlanılmış bulun
maktadır. Bu arada düşünülen ve tatbikine geçi
len tedbirleri özet olarak şu şekilde sıralamak 
mümkündür : 

Tesisler; sporun her branşında olduğu gibi, 
güreşte de tesis en başta gelen faktör olduğun
dan, kapalı spor salonları inşasına fazlasiyle ve 
ancak malî imkân nisbetinde ehemmiyet vermiş 
bulunuyoruz. Bu cümleden olarak, 9 aded 1 500 
kişilik, 9 aded 2 000 kişilik olmak üzere halen 
inşası devam eden 18 spor salonu mevcudohıp, 
bunlara ilâveten daha 14 000 er kişilik spor salo
nu ihalesi derpiş edilmektedir. Bu salonlarımızın 
yanı sıra, istanbul'da 8 500, kişilik bir yenisinin 
inşası programa alınmıştır. Bunlardan ayrı ola
rak Ankara'da bir aded 7 500 kişilik, 1 aded 2 500 
kişilik ve Bursa'da 5 000, izmir'de 5 500 kişilik 
birer aded spo.** salonlarımız hali inşadadır. 

Daimî kamp tesisi; istanbul'da Anadolu Hi
sarında 60 kişilik yatakhanesi ve büyük jimnas-
tikhanesi, her türlü modern ihtiyaçları karşılıya-
cak idari tesisleri ile kamp yeri projesi ikmal 
edilmek üzere olup, arsası mevcudolduğundan 
malî durumun müsaadesi nisbetinde ilk fırsatta 
ihaleye çıkarılacaktır. 

Güreş malzemesi yardımı; 1962 yılında ihale 
edilen 30 aded güreş minderine ilâve olarak, 1963 
senesinde 30 aded minder daha sipariş edilmiş
tir. Bunlara ilâveten 2 aded 12 -12 metre ebadın
da olan plâstik minder sipariş edilmiştir. 1963 
senesinde 25 aded barfiks, 25 aded parelel, tır-
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manma halatı ve 25 aded halter sipariş edilecek 
ve bölge kulüplerimize tahsis edilecektir. 1962 se
nesinde tevzi edilen 300 takım spor malzemesine 
ilâveten 1963 te 600 takım güreş malzemesi ilâ
vesi yapılacaktır. 

Antrenör ve sosyal yardım; antrenörlerimizin 
fennî modem esaslar dâhilinde yetiştirilmeleri 
için 1963 senesinde seminer açılacaktır. Antrenör
lük devamlı bir meslek haline getirilecektir. Gü
reşçilerimizin sosyal mevzuları ile alâkalanılmak-
tadır. Ayrıca iş sahaları temini hususundaki ça
lışmalarımız ilerlemiş ve tatbik sahasına intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

Çalışma programı; bölgelerimizin çalışma usul
lerini tâyin etmek ve çalışmalarını ayarlamak üze
re gezici antrenörler tâyin edilecektir 1963 sene
sinde bölgeler üstü ve bölgelerarası lig müsabaka
ları yapılacaktır. Salonlar ikmal edildiği zaman 
Türkiye lig müsabakaları bütün memlekete teş
mil edilecektir. 

Lise ve üniversiteler güreş faaliyeti daha 
fazla geliştirilecektir. Bölge kulüplerimizin ku
lüp takımları ile karşılaşma yapmaları esasa 
bağlanarak daha fazla teşvik edilecektir. 

Askerî spor teşkilâtı ile teşriki mesai edile
rek, bilhassa er eğitim merkezlerinde güreşin 
esaslı şekilde tatbiki için çalışılacaktır. 

Devam etmekte olan hakem kursları hızlan
dırılacak ve her bölgede lisanslı hakem yetiştiri
lecektir. 

Filim neşriyatı ile eğitim sistemlerine daha 
fazla hız verilecektir. 

Arz ettiğim bu tedbirler sayesinde güreş ve 
dünya klasmanında daha iyi bir mevki alacağı
mıza inanarak bunun tahakkuku için çalışmala
rımıza ara vermeden devam ediyoruz. 

Maruzatım bundan ibaret. Yüksek Heyetini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler; bu sözlü so
rumuzla, bugün fecî bir hale getirilen Türk spo
runun yalnız bir koluna, ata sporu Türk güreşi
ne temas etmek istedik. 

Aslında bu dâva, (Türk sporu) olarak bütün 
bölümleriyle ele alınmasına ve bir genel görüş
me halinde, birçok değerli ve yetkili arkadaşla
rımızın da katılmasiyle huzurunuzda topyekûn 
müzakeresine, birbir incelenip hastalıkların teş-
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hisine ve sonra da tedavisine şiddetle lüzum gö
rülen büyük bir millî derttir. 

Tarihin en eski çağlarından günümüze ka
dar, fertlerin ve onların teşkil ettiği milletlerin 
ilerleyiş ve yükselişlerinde ve bilhassa dinamiz
minde, fizik yapı ve moral sağlamlıklarında spo
run ne büyük bir yeri bulunduğuna sayısız mi
saller mevcuttur. Dev ile cüce misali, yalnız, 
çağımızda yapılmış Sovyet Rusya - Finlandiya 
savaşını hatırlamak bile kâfidir. 

Spor, insanları ve onların mensubolduğu ce
miyeti ve milleti fizik bakımından çevik, kuv
vetli yaptığı kadar ruhan da cesur ve idealist; 
ahlâkın da kibar, doğru, yardımsever ve centil
men bir üstün seviyeye ulaştırır. Atalarımızın 
cirit oyunları, ok atımı ve güreşle milletimize 
kazandırdıkları fizik ve moral gücün, üstün millî 
ruhun, insanlık tarihini süsliyen çeşitli zafer ve 
kahramanlık destanlarımızın maddi ve mânevi 
yaratıcısı oldukları bilinen bir gerçektir. 

Bir memlekette spor, genç veya yaşlı bütün 
fertlerin fizik yapılarında gelişme, sağlamlık ve 
çeviklik, ahlâk ve terbiyelerinde de üstünlük ve 
incelik sağlıyacak bir fizik ve moral eğitim ko
nusu ve vasıtası olmaktan uzaklaştırılırsa o za
man spor kumar, sporcu da kumarbaz veya ka
çakçı, yahut da «Açık artırma metaı» mertebe
sine düşer ki, zaten diğer sahalarda da çöküntü 
halinde bulunacak böyle bir cemiyeti ancak 
«Bizans'ın akıbeti,» kucaklar. 

Bu akıbete lâyık olmıyan ve bu neticeyi asla 
istemiyen bir milletin temsilcileri olarak cemi
yetimizi şiddetle tehdideden böyle bir felâketin 
önlenmesini sağlamak hepimizin borç ve vazife
sidir. 

Bir ayrı görüşme veya soru ile ele almamız 
son derece lüzumlu bir konu da «Spor Toto» me
selesidir. Bugünkü haliyle, «Spor Toto» resmî 
kumar, Devlet kumarı demektir. Haklı olarak 
kumarhaneleri basıp, kapatanlar, bu cemiyeti 
bir mânevi felâketten kurtarmak gayesinde sa
mimî iseler ve kumarhane basmak bu batakha
nelerden geçinmek gayesini istihdaf etmiyorsa, 
evvelâ Devlet «Spor - Toto» resmî kumarına son 
vererek gençlerimizin ve halkımızın ahlâkını 
bozmaktan geri durmalıdır. 

Bu acı gerçeği de kısaca belirttikten sonra, 
asıl konumuz olan ata sporu güreşimize döne
lim. Raymond H. Swartz, güreş alanında ün al-
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mış bir Amerikan antrenörüdür. 1952 de Helsin
ki'de Amerikan takımının antrenörlüğünü yap
mış ve son olarak da 19(10 Olimpiyatlarında 
Amerikan Güreş Komitesine Başkanlık etmiş
tir. Güreşçilikte değerli bir eser olan : Ohampi-
onship "VVrestling — (Güreşte Şampiyonluk) 
adlı kitabın yazarıdır. Bu mühim eserin gurur 
ve iftiharla okuduğumuz bir büyük bölümü 
(Türk Hâkimiyeti) başlığını taşımaktadır. Sa
yın Bakanın âdeta güreş sahasındaki büyük za
ferlerimizi, bugünkü kusurlarını affettirmek ve
ya kendisini haklı göstermek için söylediği söz
ler ve verdiği rakamlarla taban tabana zıt olan 
bu eserde ecnebi yazar şöyle diyor : 

«1960 yılı yazında Roma'da yapılan 17 nci 
Olimpiyat müsabakalarında Türk güreşçileri 
aşağı - yukarı 40 milletin hâkim olmak amaciyle 
katıldığı olimpiyat güreş müsabakalarında 7 al
tın, 2 gümüş madalya kazandılar. 

Türk güreşçisi Yaşar Erkan'ın 62 kiloda şam
piyonluk kazandığı 1936 yılından bu yana olim
piyatlara katılan Türk güreşçileri muntazam bir 
gelişme göstermişlerdir.» 

«1948 senesinde Londra'da greko romen ve 
serbest stilde yapılan güreş müsabakalarında 
Türkler (6) altın madalya kazanmışlardır. 1936 
yılından 1960 a kadar geçen zaman içinde Türk 
güreşçileri kazandıkları birincilikler için 19 al
tın madalya, ikincilik ve üçüncülükler için 
sırasiyle (birçok gümüş ve bronz madalyalar al
mışlardır.» «1948 de, serbest güreşte 4 altın 
madalya kazanan Akar, Bilge, Atik ve Doğu 
(Nur içfmde yatısın) güreşte güce ve hücuma 
önem veren ıstilleriyl'e herkesin takdir ve hay
ranlığını üzerlerinde toplamışlardı. Londra'da 
ayak güreşi alanında gösterdikleri başarılar ise, 
uluslararası stilde yeni 'bir 'buluş olarak karşı
lanıyordu.» 

Amerikalı .güreş antrenörü, kitabının (Türk 
hâlkimiyeti) bölümünü şu satırlırla tamamlıyor: 

«Türkler, Helsinki ve Melbourne'de altın1 ma
dalya 'kazanmaya devam ettiler; faik at 1960 ta 
Roma'da şampiyonlukların çoğumu alarak 'ba
şarılarına yeni "bir rekor seviyesi kazandırdılar 
Burada, 1896'da tesis edilmiş olan modern mü
sabakalar tarihinde Iher hangi başka bir mil
letin başaramadığından fazla şampiyonluk ka
zandılar.» 

Iş'fce muhterem arkadaşlarım, (bu 1960 sevi
yesinden sonra dünya sp'or tarihinde, askerî 
kahramanlıklarımız kadar, daima yüzümüzü 
ağartmış bu ata sporumuzun bugünkü feci 
menzileye düşürülüşü ve başımızı 'önümüze eğ
diren misli görülm'emiş ibir utanç konusu hali
ne getirilişidir iki, ilgili ve sorumlu Bakana bu 
sözlü soruyu tevcihimize se'beibolmuştur. 

Tek gayemiz, Türik ıgüreşinin es'ki şerefli 
mertebesine ulaşmasını sağlamak, ve bu vazife
de sorumlu olanları daha ciddî, daba salahiyetli 
hizmetlere davet suretiyle, millî isp'or haysiyet 
ve şerefimizin zedelenmesine bundan böyle rıza 
gösterilmiyeceğine işaret 'etmek'tıir. Üzülerek 
ifade edelim 'ki, aylardan! 'beri cevaplandırılma-
sıtnı beklediğimiz sorumuza 'Sayın Bakanın ni
hayet bu oturumda lütuf buyurdukları cevap, 
ancak 'kı'sa ve noksan bir tarihçe yapmaktan 
ibaret kalmış, bizleri tatmin etmekten ve hele 
Türk 'güreşinin geleceği bakımından milleti
mizi ümitle .sevindirmekten çok uzaktır. Pek 
arzu ettik ve bekledik ki, Sayın 'Bakan da bu 
plân çağında ister devletçi veya sosyalist, 
ister ö'zel yattıut profesyonel 'bir plân ve prosgr-',-
ma sahip bulunsunlar. Maalesef verdikleri iza
hattan anılıyoruz ki, Türk isp'oru da yapıcı bir 
m'illî plân ve programdan mahrumdur. 

Bu sebep ve vesile ile 'biz, Türk :güresinin 
niçin bu hale geldiğini ve kurtulma, çarelerinin 
neler olduğunu kısaca bclirtmökte zaruret ve 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

•KJökü tarihin derinliklerinde bulunan Tüı'k 
güreşinin (Minder güreşi) ne intikal ve int>-
ıbalkı, 1924 Olimpiyatla rina ve ona tekaddüm 
eden günlere raslar. Bu intııbaık, ithal mili 
bir 'zihniyetle ve millî bünyemize pek fazla uy-
mıyan (Greko - Romen) stilinde 'tatbikatını bul
duğu içindir ki, İstanbul Beled'i'yesi sınırları 
içinde, mahdut bir grupun heves ve özenti 
'konusu olmaktan ibaret kalmış, her şeyde ol
duğu gibi güreşte de ana kaynağımız bulunan 
^köylümüze erişememiştir. 

1938 yılmın 9 Martında Ankara Türk Ocağı 
sahnesinde yapılmakta olan seçmeleri takibe-
den Büyük Atarür'k şu direktifi veriyor : 

«Güreşleri (seyrettim. Bu Greko - Romen 
stili bizim millî 'bünyemizin stili değildir. Siz 
gençleri daha fazla (Serbest stil) de çalıştın 
nız. Neticeyi göreceksiniz!» 
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Bu isabetli görüş ve değerli direiktif tesi

riyle Türk güreşinde serlbest stile verilen önem, 
Finlandiyalı: Antrenör (Onni Pellinen) ve o za
manın Güreş Federasyonu Başkanı idealist 
(Tayyar Yalaz) m sonsuz gayretleri, 'bütün dün
yada Türk gücünün tarihî şanını, çok kısa za
manda yeniden ihya etmiştir. 

1946 da (Stokholm) de katıldığımız' ilk Av
rupa -şampiyonaısmda. takımımız parlak netice 
ile birinci oldu. 

Greko - Romen'i de ihmal etmemek, artık 
güreşte söz sahibi olan milletimiz için ibir za
ruret idi. 1947 de (Prag) şampiyonasında 
Greiko - Romen takımımız, Demirperde hakem
lerinin ımüştere'k kopmlolarma rağmen Rus ve 
isveç takımlarından sonra üçüncü oldu. 

1948 yılındaki (Londra) Olimpiyatlarında 
serbest 'stildeki 'birinciliğimiz, Greko - Ro
men'deki ikinciliğimiz daha üstün 'bir aıetice idi. 
1949 da istanbul'da yapılan şampiyona ise, 6 
sıklette (birincilik ve 1 sıklette üçüncülük ka
zanmamızla sonlandı. 

Zaferlerimiz, millî güç ve karakterimizin bo
zulmamış numune ve temsilcileri arslan Türk 
evlâtlarının şahsi gayretleriyle birbirini takibe-
derken, idealist idareci Tayyar Yalaz'm ölümün
den sonra, Türk güreşinin idarecileri kademesi
ne bâzı mühim hastalıklar arız olmaya başla
mıştır. 

Bir koca ağacın gövdesini için için kemiren 
kurtların, ileride meyvaları da çürüteceği aşi
kârdır. Güreş tarihimizde idarecilerin sporcula
ra muzir tesirleri bu şekilde olmuştur. Pehlivan
larımızın şahsi gayretleri ile kazandığımız za
ferlerde şeref payı ne kadar ve bilhassa sporcu
larımıza ait ise, maalesef hata ve kayıplarımız
da idarecilerin suç ve günahları o kadar büyük
tür. 

Bâzı idarecilerin Türk güreş takımını - tâbir 
mazur görülsün - bir canbaz kumpanyası gibi 
tadına doyulmıyan bir seyahatte 5 Avrupa mem
leketinde 25 karşılaşma yaptırdıkları bir vakıa
dır. Bu temasların seyahat cazibesi ve malî por
tesi cidden akıllara durgunluk verecek seviyede 
idi. 

1952 den itibaren idareciler arasındaki kıs
kançlık, istismarcılık millî menfaatlerimizi zara
ra sokacak, ve millî şerefimizi zedeliyecek bir 
dereceye vardırılmıştır. 
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1948 olimpiyatları sonunda güreşçilerin aile

lerine (Sporcuları Koruma Derneği) tarafından 
yapılan yardım, güreşçilere verilmiş nakdi mü
kâfat şekline sokularak, Türk Olimpiyat Komi
tesi Genel Sekreteri tarafından Beynelmilel 
Olimpiyat Komitesine jurnal edilmek suretiyle 
Türk Güreş Takımından milletimize şeref dere
celeri armağan etmiş ve edecek Yaşar Doğu, Ce
lâl Atik, Gazenfer Bilge ve Nasuh Akar'ın bir 
kalemde tasfiye ettirilişleri ımutulacak bir facia 
değildir. 1952 Olimpiyatlarına bu dört arslansız 
katılışımız, 52 ve 62 kilolarda iki yeni olimpi
yat şampiyonluğu kazandırmış ise de bizi yüzde 
yüz hakkımız olan birincilikten 4 ncülüğe düşür
müştü. Bu sarsıntının neticesi 1953 Napoli Gre
ko Romen birinciliklerinde Türk takımı ilk de
fa olarak klasmana ithal edilmemiştir. 

Gedikli Türk güreş idarecilerinin birbirleriy
le yaptığı post ve şahsi menfaat kavgalarında 
kullandıkları silâhların cinsi bir değil, birçoktur. 
Bu silâhlardan bir korkuncu da güreşçiler ara
sına nifak sokmak, kendilerine taraftar olanları 
kayırmak, olmıyanlarm değer ve dereceleri ne 
olursa olsun onları harcamaktır. Bunun da en 
tipik misali 1954 Japonya Dünya Şampiyonası 
arefesinde görülmüştür, idarecilerle, (Ankara 
Güreş Kulübü) arasında geçen mücadelenin in
celenmesi ve neticeleri ibret vericidir. 

1955 ten sonra tamamen yüz göz olmuş ida
recilerle güreşçilerimiz arasındaki münasebetler 
cidden üzücü ve zararlı sonuçlara varmıştır. 
1960 a kadarki bu devrede (mevcut yüz kızartıcı 
ithalât ve ihracat skandallarmı burada tekrarla-
mıyacağız. 

27 Mayıs ihtilâlinden sonra Millî Birlik Hü
kümetinin azaları içinde Türk güreşine hususi 
ehemmiyet veren yetkililerin takdirle anacağı
mız alâkaları Türk güreşini o güne kadar istis
mar etmiş sömürgen idarecilerin hegemonyasın
dan kısa bir müddet kurtarmış ve bunun neticesi 
olarak 1960 Roma Olimpiyatlarında her iki stil
de de çok mükemmel dereceler alınmıştır. 

Türk güreşi yeniden kavuştuğu bu ikbal 
mertebesinden aşağı inmez ve indirilemezdi. 
Eğer, yeni Parlâmentonun seçilmesinden sonra 
kurulan ilk koalisyon Hükümetinden beri bu 
sandalyayı işgal eden Sayın Bakan güreş fede
rasyonuna ve idarecilerine yeter ehemmiyet ve 
itinayı gösterebilseydi hiç şüphesiz Türk takımı 
son acı hezimetlere uğramazdı. Güreş idaresiy-

— 179 — 



C. Senatosu B : 104 
I o uzaktan veya yakından hiçbir alâkası bıüım-
mıyan kimselerin bu millî dâvada iş başına ge
tirilmeleri, twist metotları ile olimpiyatlara gü
reş takımı hazırlamak kadar garip ve fecidir. 
(Soldan, bravo sesleri) Güreşimizi süratle kötü
ye götürmüş idari ve teknik sebeplerin bertaraf 
edilmesi için düşündüğümüz tedbirleri arz ede
rek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz: 

1. Türk güreşini idaresine musallat olmuş 
gedikli iki, üç sömürgeciden mutlaka kurtar
mak. 

2. İş başına, güreş mevzuunda yetkili, bil
gi ve teknik formasyonu yerinde kişilerden ku
rulu gene bir heyetin getirilmesini sağlamak. 

3. Bu getirilecek heyetin önümüzdeki 1964 
Olimpiyatlarına kadar eski kadro üzerinde titiz 
bir çalışma ile hazırlanıp muzaffer bir neticeye 
yürümesini temin etmek. 

4. 1964 ten sonra, da güreş kadrosunu top
tan değil, yaş ve form. göz önüne alınarak, ted
ricen gençleştirmeye gitmek. 

5. Türkiye'de güreşle meşgul kulüp ve te
şekküllerin maddeten takviyelerini ciddî bir pren
sip ve programla ele almak. 

6. Kabil olduğu nispette, bu güreş ihtisas 
kulüplerinin yurdumuzdaki malûm, güreş böl
gelerinde de kurulmalarını teşvik etmek ve sağ
lamak. 

7. Bu kabil olmadığı takdirde, yine bu böl
gelerde mevcut teşkilâtın bölge güreş ajanlarına 
bağlı, her iki stilde birer bölge güreş takımı te
minini sağlamak. 

8. Türk güreşinin tek ve en verimli kayna
ğı (Karakucak) güreşinin tüzüğünü (serbest gü
reş) nizamnamesi ile birleştirerek tatbik mevki
ine konulmasını ve ilk YQ sonbahar devrelerinde 
olmak üzere yılda iki defa ve birinin muhakkak 
Ankara'da cereyanım sağlamak üzere (Türkiye 
Karakucak Güreş Birincilikleri) ihdas etmek. 
Müsabakaları bütün şartlariyle mahallî ve millî 
geleneklerimize uygun olarak ihya ve icra et
mek. Dünkü ve bugünkü güreşçilerimizin yetiş
tiği tarihî (Kırkpmar Güreşleri) ne gerçek 
ehemmiyet vermek, ilgi göstermek. 

9. Serbest ve Greko - Romen güreş hocala 
r.ı yetiştirmek; eski emektarlarla birlikte bunları 
kanuni geçim teminatı altına almak. 

10. Millî temsil şerefini kazanmış ve mille
te malolmuş şampiyon güreşçilerin bir özel si
gorta ile geleceklerini teminat altına almak. 
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13. Güreşçileri, dağınık halde bırakmayı r 

işlerini birleştirmek ve kuvvetli bir öğretici eli
ne tevdi suretiyle bir merkezde toplamak, her 
türlü disiplini sağlıyarak sistemli çalıştırılmala
rını, Federasyonca daimî kontrol altında bulun
durulmalarını temin etmek. 

12. Dünya ve Olimpiyat şampiyonası gibi 
milletlerarası müsabakalarda üçüncülüğe kadar 
derece almış güreşçilerin ailevi geçim durumla-
riyle yakından ilgilenmek, (Sporcuları Koruma 
Derneği) teşkilâtının Federasyonla iş birliğini 
sağlamak. 

13. Federasyon teknik komitelerine ve böl
ge ajanlıklarına, yalnız ihtisas ile mücehhez kim
selerin getirilmesini şart koşmak. 

1.4. Mevcut ve lisanslı bütün hakemlerimizi 
yeni bir revizyondan geçirerek lisanslarını yeni
lemek ve yeni hakemler yetiştirilmesi için ciddî 
teknik tedbirler almak. 

1.5. Olimpiyatlardan sonra, Türk güreşinin 
kalkınmasını teminen bol miktarda yabancı ta
kımları memleketimize getirtmek ve müsabaka
ların bir iki şehire inhisarını önleyip en az 6 
ilâ 8 vilâyetimizde yapılmasını sağlamak. 

16. Güreş sistemimizde, artık rakiplerimizce 
tamamen ezberlenmiş eski teknik metotlarda 
mutlaka ısrar etmeyip, yeni oyun ve kaideleri 
araştırmak ve bunların tatbikini temin etmek. 
Rakiplerimizin muayyen ve malûm oyun tarzla
rını göz önüne alarak meydana getirilecek yeni 
metot ve kaidelerimizi bir sisteme bağlamak. 

17. Güreş faaliyetlerinde önemli olan böl
gelerde, çok miktarda güreşe çalışma tesisleri ve 
müsabaka salonları yapılmasını sağlamak. 

18. Federasyonu, sadece bugünkü tüzüğü 
ile, sınırlı kadrosu ile bırakmayıp, çok lüzumlu 
ve yeteri kadar teşkil olunacak komitelerle tak
viye etmek. 

Şuna inanıyoruz ki, bu şartların gerçekleş
tirilmesi halinde Türk güreşinin gerçek bir mil
lî spor, ata sporu olarak eski şan ve şerefine ka
vuşacağından şüphe edilemez. O zaman köyleri
mizdeki harman, yerlerinden, kışlalarımızın mey
danlarına, okullarımızın avlularına kadar her 
tarafta güreş tutacak Türk arslanlarınm sayıla
rı binleri bulacak, Türk gücü yine dünyada ata 
sözü olacaktır. 

Bu büyük millî dâvanın gerçekleşmesinde 
Sayın. Devlet Bakanına, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürüne ve bilhassa başkanları başta olmak 
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üzere Federasyon mensuplarına düşen vazife ve 
sorumluluk cidden ağırdır. 

Başarının gerçekleşmesine yardımcı değil de 
engel olacaklar mevcutsa, bunlar kendilerini bi
lerek, yerlerini yetkili, ehil kimselere bıraktık
ları takdirde Türk sporuna ve Türk milletine en 
büyük hizmeti etmiş olurlar. (Bravo, sesleri) 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Şiddetli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandı rılmısıtır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Tekstil sanayimde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/206) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Maliye 
Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, Millî 
Eğitim Bakanı vazife ile istanbul'dadır. Sora 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, öğretmenlik meslekinin ca
zip bir hale getirilebilmişi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/208) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı olmadı
ğından gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, tâyin ve nakilleri kararname 
ile yapılan İdare Âmirlerine dair, sözlü sorusu 
ve İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'nın cevabı 
(6/209) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada, İçişleri 
Bakanı?.. Burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tâyin ve nakilleri kararname ile yapılan 

tdare Âmirlerinden; çıkan kararnameleri Eesmî 
Cfazete ile yayınlandığı halde, 

1. Vazife mahallerine gitmiyen idare âmiri 
var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

2. Kararnamelerin neşir ve ilân olunmasına 
rağmen kendilerine tebligat yapılmamış bulu
nanlar mevcut mudur! 
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3. Mevcut ise miktarı ile ne kadar zaman

dan beri ve hangi mücbir sebeplerle bu tebliğ
ler yapılmamış ve kararname hükmü yerine ge
tirilmemiştir? 

4. Bilhassa vazife görmekte bulunduğu ma
halle nazaran daha gayrimüsait bir yere nakil 
ve tâyin kılınmış olan âmirin, keyfiyetten haber
dar olduktan sonra muayyen mehlin dışında o 
yerde hizmete devam eylemesinde mahzur mü
lâhaza buyurulmaz mı? 

Yukardaki dört maddelik sözlü soru öner
gemizin Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulması
nı arz ve teklif ederim. 

18 . 7 .1963 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Ankara) —• Muhterem arkadaşlarım, Cum
huriyet Senatosu Maraş Üyesi Sayın Nedim Ev
liya'nın, tâyin ve nakilleri kararname ile yapı
lan idare âmirleri hakkındaki sözlü sorusunu ce
vaplandırıyorum. 

Sayın Nedim Evliya'nın sözlü sorusuna esas 
aldığı kararname zannediyorum ki, 29 Haziran 
1963 tarihinde yüksek tasdike iktiran eden ka
rarnamedir. Bu kararname, Bakanlığın tâyin ve 
nakillerde müsait iklimi göz önünde tutarak se
nede iki defa yapılmasını prensibolarak kabul 
ettiği tasarruflarının 1963 yılma aidolan ilkidir. 
Ve bu sebeple biraz geniştir. Bu kararname ile 
tâyin edilen idare âmirlerinden: 

1. Vazife mahalline tebligat yapıldığı halde 
gitmiyen idare âmiri yoktur. Ancak, başka ba
kanlıklarda vazife almak maksadı ile müracaat 
ederek ayrılmalarına muvafakat verilmiş ve bu 
suretle tâyin edildikleri vazife mahallerine gide
memiş idare âmirleri vardır, bunların sayısı ise 
üçtür. 

2. Kararnameden sonra, kendilerine tebligat 
yapılmamış bulunanlar mevcuttur. 

3. İkinci maddede mevcudolduğu bildirilen 
tebligat yapılmamış idare âmiri miktarı altıdır. 

Bu husus Bakanlığa vâki resmî müracaatların 
kıymetlendirilmesine talikan ve kısa bir zamana 
münhasır olmak üzere vâki olmuştur. 

4. Bu maddede sayın arkadaşımın aramak
ta olduğunu müşahede ettiğimiz mahzur faktörü, 
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işin geçiciliği ve tetkikattan alman salim netice
nin tatbiki suretiyle kendiliğinden ortadan kalk
maktadır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
NEDlM EVLİYA (Maraş) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, tâyin ve nakilleri kararname ile 
yapılan idare âmirleri hakkında çıkarılan karar
nameler Resmî Gazete ile neşir ve ilân edilmesi
ne rağmen vazife mahallerine gönderilmeyip eski 
görevlerine devam ettirilen idare âmirleri hak
kındaki sözlü soru önergemize geç ve güç de olsa 
cevap lûtfunda bulunan İçişleri Bakanı Senatör 
arkadaşımız Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ya arzı te
şekkür ederim. Ancak, yüksek huzurunuzda oku
nan önergemde olduğu gibi, mütemmim maruza
tımda da bahis konusu idare âmiri kaymakamın 
hüviyetiyle vazife mahallini müsaadenizle açık-
lamıyacağım. Zira memur ve âmirlerin şahısla-
riyle vazife mahallerinden ziyade tasarruf ve 
zihniyetler üzerinde durulması lüzumuna kaani 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi müsaadenizle 
kararnamelerin ihzar ve bunların tatbik şekille
rini bir ibret levhası halinde dikkatinize arz et
mek istiyorum. 

Mevzu olan, idare âmiri kaymakam, 1960 dan 
evvel vazife gördüğü kazada üç yıl hizmetten 
sonra, emsali idare âmirleri gibi başka bir kaza
ya nakil ve tâyin edilmiştir. 1960 dan sonra ay
nı kaymakam, yeni bir kararname ile evvelce 
üç sene hizmet gördüğü kazaya tekrar tâyin edi
lerek burada vazifeye başlamıştır, iki seneyi mü
tecaviz bir zaman bu kazada vazife gördükten 
sonra, on ay kadar evvel bu kaymakam mâruz 
kazadan Yüksekova kazası kaymakamlığına nakil 
ve tâyin edilmiş ve keyfiyet Resmî Gazete ile 
neşir ve ilân edilmiş olmasına rağmen ne hikmet 
ise, içişleri Bakanlığının tensibi ile eski hizmet 
yerinde vazifeye devamı emrolıınmuştur. Bir an 
için bu tasarrufu da normal telâkki edebiliriz. 
Fakat, bundan 3 ay kadar evvel yine aynı kay
makam yeni bir kararname ile bu kere Viranşehir 
kazası kaymakamlığına tâyin edilmiş fakat, bu 
kere de bir evvelkinde olduğu gibi, (Hangi sebep 
tahtında olmuşsa o kısmını bendeniz arz edecek 
durumda değilim.) tekrar vazife gördüğü kazada 
kalması emredilmiş ve kararname kendisine teb
liğ edilmemiştir. Adını açıklamak istemediğim 
idare âmirinin; bu takdir ve tensiplere müstahak 
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olmak veya peşinen takdire seza hizmetler ifa et
mesi üzerine kendi kazasına bağlı bâzı köylerin 
muhtarlarının tâyin ve nakilleri hakkında, politi
kacılardan aldığı emri ve telefon talimatını sürat
le yerine getirmek, en büyük mülkiye âmiri sıfa-
tiyle kazasının birçok köylerinin geçen seçimde 
siyasi temayülünün belli olması itibariyle, başka 
vilâyetlere verilmesi için çırpman, didinen idare 
âmirinin, valisinin talimatı hilâfına mütalâa be
yan etmek ve buna benzer daha birçok tasarruf
larda bulunmak suretiyle bu yerde kalmak için 
gayret sarf ettiği kanaati samimiyesine varmış 
bulunuyorum. Bunun teferruatını ve sahip bu
lunduğum katî delillerini eski bir idareci sıfa-
tiyle burada arz ve izah etmek istemiyorum. An
cak, demokratik rejimi benimsediğimiz ve çok 
partili hayata girdiğimiz andan beri vatandaş, 
memur ve bilhassa idare âmirleri üzerinde yapı-
lageldiği bildirilen tesir, telkin ve hattâ bunla
rın zaman zaman baskı halini aldığı sahabet ve 
himayelerin alabildiğine devam ettiği telin ve 
tenkid olunurken; bunları samimiyetle yaptığına 
kaani bulunduğumuz Hükümetin içişleri Baka
nından sonra, Başbakanının ve Reisicumhurunun 
da imza ve tasdikinden geçen kararnamelerin üst 
üste yerine getirebilmemesi ve bu zatın aynı yer
de hizmete devam ettirilmesi müsaadenizle mak
bul bir maksada bağlanamaz. Bendeniz, maale
sef bunu bir siyasi maksada bağlamak zorunda 
kalıyorum. 

Kaymakamın, üç sene vazife gördükten sonra 
tekrar bir kararname ile aynı kazaya tâyinini 
belki bir tesadüf eseri olarak kabul edebiliriz. 
Ama, bundan sonra bu zatın; farklı tarihlerde 
iki ayrı kararname ile başka başka kazalara na
kil ve tâyin edilmesine rağmen, tensiplerle karar
nameler hiçe sayılarak eski yerinde vazifeye de
vam ettirilmesi kabili izah değildir. Bunu mak
bul ve meşru bir sebebe dayandırmak da maale
sef kabil değildir. Bu kaymakamın burada, ar
tık hizmetinin verimli olacağını, huzur içinde va
zife göreceğini kabul etmek de mümkün değil
dir. 

Bu itibarla çok muhterem içişleri Bakanından 
ve Hükümetten kararname hükümlerinin mutla
ka yerine getirilmesini ve türlü kötü tefsirlere 
tabi tutulması muhtemel olan bu gibi tasarruflar
dan tevakki edilmesini bilhassa rica ve istirham 
ediyor ve hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ REKA

TA (Ankara) — Mu'hterem arkadaşlarımı, Ne
dim Evliya arkadaşıma bana ikinci (bir defa 
konuşma imkânı verdiği için müteşekkirim. 
önoe <bir noktayı tavzih ve sonra işaret ettik
leri 'hususu kendisinin de memnun olacağını 
zan ve talhmin ederek ifade edeceğim. 

Tavzih edeceğim husus şudur: Sözlü s'oru 
müessesesi, soruyu soran kimsenin içinde taşı
dığı muayyen olmıyan bir konuyu emrivaki 
halinde bilâhara ortaya 'çıkarmak için kurul-
muş değildir. Kendilerinin önergelerinde ne 
sorulmuş ise onun cevaplarını arz ettim. Bura
da dahi isimlerini açıklamaktan çekinerek 'bir 
başka mevzuu bahsetmek istediklerini anladım. 
Hamdolsun ki (bu nevi konularda (hazırlıklı ıbıı-
lunmıya çalışdığım için Yüksek 1'Senat'onım 
'huzuruna mahcup olarak çıkmış değilim. Bah
settikleri kaymakam, Pazarcık Kaymakamı. 
Benden evvelki zaman içinde Yüksekova'ya 
nakledilmiş. Yüksekova'ya nakledildiği za
man mahrumiyet 'hizmetini tamamlamak üzere 
geçen sene vâki bulunan hu tasarrufu, kendi
sinin çocuğunun, gayrika/bili tedavi bir hasta
lığa tutulmuş olması, »o 'hastalığın tedavisi için 
Pazarcık 'ta kalma zarureti «heyeti sıhhiye ra
poruna (bağlanmış olduğu için, ben (henüz Ba
kan olmadan, hu heyeti sıhhiye raporu mua
meleye konularak yeni bir kararname ile du
rumu durdurulmuş. 

Benim icraatıma -gelince: Kendisi Viranşe
hir Kaymakamlığına tâyin edilmiştir. Viran
şehir Kaymakamlığına da, bir ay Sonra gitmek 
üzere tebligat yapılmıştır. Arkadaşımın çeşit
li şekillerde yorumladığı konu, o bir aylık 
gecikme ile ilgilidir. Neticede 'haberleri 
olmadığı için olacak ki, konuştukları, giıbi 
konuştular. İşin aslı da şudur : Viran
şehir'de bulunan kaymakamımız mahrumi
yet hizmetini yapmaktadır. Malhrumiyet hiz
metinin tamamlanması, daha bir aylık müd
detle orada kalmasına bağlıdır. (Bu tasarruf, 
yani tâyin yapılmış ve fakat Viranşehir'e git
tiği takdirde, Viranşehir'deki arkadaşımızın 
bir aylık »mahrumiyet müddeti tamamlanmıya-
cağı için, kendisinin, gideceği yerdeki kayma
kamın bu ımahrumiyet 'bölgesindeki 'hizmetini 
tamamlamasına imkân vermek amacıyla bir ay 
sonra gideceği tebliğ edilmiştir. Bugünlerde 
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çjoktan vazifesine (başlamış veya başlamak üze
re olacaktır. 

Bunu (bu suretle arz ettikten sonra, s'on za
manlarda da (bir başka konu dolayısiyle zaten 
arz edecektim, ama arkadaşım konuşmayı o 
istikamete götürdüğü için buna da (bir cevap 
vereceğim: 

(Bakanlığa başladığımı >gün matlbuata, Yük
sek Senatoyu teşkil eden ıbüt'ün üye arkadaş
larıma, Meclisdeki milletvekili arkadaşlarıma, 
bütün kaymakam ve valilere; tarafsız idare ile, 
'baskı dışı idari icraat ile ilgili bir genelge gön
dermiştim. Bu genelgeyi imzaladım. Işt'e Se-
natlonıın huzurunda da, kim ne derse desin, 
ispata davet ederek iddia ediyorum; bana hiç
bir baskı tesir edemez. Hiçbir partizan zihni
yet 'beni yıkmadıkça idareye sirayet edemez, 
Bu kadar iddialı konuşan bir kimse şimdiye 
kadar binlerce tasarruf yapmış, bir tanesi 'va
kıa olarak ispat edilmiş değildir. İstismar 
konusu yapılmakta bulunan iki tane mevzu-
dan bir tanesi de bugün burada görüşülecek
tir. O halde arkadaşım müsterih olsunlar. Geç
miş devirlerin partizan zihniyeti ile mücadele 
eden ve partizanlığın 'Türkiye'de tahribatının 
nerelere kadar varalbildiğini bizzat müşahade 
eden bir insan olarak, mazinin idareyi oyuncak 
yapan zihniyetini hortlatmaya .ben âlet ve va
sıta 'olamam. 

Arkadaşım o kadar müsterih 'olsunlar, ki. 
her (müdahalelerini bir yardım telâkki ediyo
rum. Kendileri tecrübeli bir validirler. Bu 
itibarla bana yardımcı olarak vak 'a zikredebi-
lirlerse minnettar olurum. 

Bu mevkiler geçicidir. Asıl olan Devlet 
ve Hükümet adamları o mevkiden ayrıldıktan 
sonra daha şerefli ve ayakta kalmanın yolunu1 

bilmelidirler. Benim tuttuğum yol n'e yarın, 
ne bugün 'beni maheııbedecek (bir yol değildir. 

Arkadaşlarım hem 'Bakan lolarak, hem de 
arasında 'bulunmakla (bahtiyar olduğum Sena
tonun bir üyesi olarak hepinize hürmetlerimi 
arz ederken; benim partizan bir idarenin ta-
ımamen dışında tarafsız (bir idarenin yarın da 
hatırlanacak şekilde Bakanlığını yaptığımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya, 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir kaç dakika için de olsa tek
rar huzurumızu işgal ettiğim için özür dilerim. 
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Sayın İçişleri Bakamınız tamamen maruzatı-

mi teyideder mâhiyette beyanda bulundukla
rı için bilhassa 'kendilerine teşekkür borcumu 
da eda etmeyi bir vazife sayarım. Ancak buh-
sedilen kaymakamın bir heyeti sıhhiye raporu 
aldığını ve bıı raporun bulunduğu kazada ip
kasını icabettirdiğini ifade buyurdular ki; 
bahsedilen kaza bıir dispanserden dahi mahrum, 
küçük tek hekimli bir kazadır. Binaenaleyh, 
böyle bir rapor vâridolamaz, olsa da itübar gö
remez. 

Diğer taraftan çok Muhterem içişleri Ba
kanımın 4 - 5 yüz kaymakam arasından der
hal bahismevzu ztttı hatırlayıp ismini derme-
yan etmeleri de bilhassa dikkatimi çekti. Ger
çi muhterem vekilimin hâfızaısı, tasarrufları ma
lûm bu dikkatle üzerinde durdukları tasarruf
lardan olsfc, gerek. Bu itibarla bendeniz, sade
ce teşekkür borcumu eda etmekle yetineceğim. 
Esasen kendilerine vs hükümlerine partizan 
bir zihniyetle hareket etmek gibi, bir itham
da isnatta bulunmadım. Ancak bütün delillerini 
lortaya koyarak bir vaka zikrettim, bu vaka
nın izan ve tavsif şeklini Yüksek Senatonun 
takdirine arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turanhn, Devlet Demiryolları ve Ray-
bankın müştereken kurdukları BAYNİMENS 
Şirkttine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/210) 

BAŞKAN — Sözlü soru sahibi? Burada. 
Ulaştırma Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
kalmıştır. 

12. ı— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Büyükçekmeee'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair MilU Sa
vunma ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/211) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada Millî Sa
vunma Bakanı? Yoklar. İçişleri Bakanı, Millî 
Savunma Bakanı adına da konuşacaklar mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Ankara) — Daha çok Millî Savunma Bakanlı
ğını alâkadar etmektedir. O bakımdan tehirini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Soru gelecek birl-eşime kalmış
tır, 
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13, — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

Vahit Okur&r'in, ortaokul ye liselere alınacak 
öğrencilere tatbik edilecek olan imtihan ve Ust-
ierm mahiyetine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/212) 

BAŞKAN — Sayın Okurer? Burada. Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadığı için soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

14, — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, Türk musikisine dair 
sözlü sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun cevabı (6/213) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. 
Burada, soru sahibi? Burada. Soruyu okutuyo-
um.r 

Ankara, 22 Ağustos 1963 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğittim ve Tu
rizm ve Tanıtma bakanları tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması hususunda delâletinizi 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

İskender Cenap Ego 
1. — Türk mûsikisine, sanat musikisi olsun, 

halk musikisi olsun, arız olan bir piyasa musi
kisi vardır. Ekseriyetle içkili yerlerde icra olu
nan bu musiki güfte ve beste itibariyle bayağı 
bir nesnedir, icracıların da çoğu müzik zevk ve 
kültüründen nasipsiz kimselerdir, bu tarz musi
ki Devlet radyolarına ve hattâ okullara kadar 
sızmaktadır. Ruhî terlbiyede büyük bir yer iş
gal eden gerçek musikinin yerini bu çeşit nes
nelerin alması zevkleri dejenere etmekten baş
ka bir işe yaramaz. Radyolara, Okullara ve biz
zat gerçek musikiye musallat olan bu ticari me-
tadan halkımızın zevkini korumak için bir ted
bir düşünülemez mi? 

2. A) Güfte, beste, ses ve saz itibariyle, 
radyolarca yapılan eleme kâfi değildir. Mu
sikimizi yok olmaktan kurtaraıak maksadiyle 
bir «Türk musikisi okulu», 

B) Millî kültürümüzün kökünü teşkil eden 
folklorumuzu bütün dalları ile ilmî ve ciddî 
araştırmalara kavuşturacak ve ona sahip çıka
cak bir «Folklor Enstitüsü» kurulması hakkın
da neler düşünülmektedir? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM VB TANITMA BAKANI NURET

TİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın İskender Cenap 
Ege önergesinde; «piyasa musikisi» adını ver
diği ve Türk musikisini dejenere eden bir ce
reyanın rdayoları ve okulları dahi istilâ etmek 
tehdidini doğurduğunu, bunun bizim millî kül
türümüz ve musikimiz için tehlike tenkil ettiği
ni ifade ediyorlar. Bunun içinde bâzı tedbirler 
alınması lâzımgeldiğin, daha doğrusu kendi 
düşüncelerine göre bu tedbirlerin neler olabi
leceğini soruyor, ıbu arada radyonun da, okul
ların da bu zararlı cereyandan kendilerini kur
taramadıklarını ifade ediyorlar, Ve kendi dü
şündükleri tedbiri de ; bir Türk musiki akilliyle, 
bir folklor enstitüsü kurmak şeklinde ifade bu
yuruyorlar. 

Hakikaten bizim, Türk musikisinin şeklini 
değiştiren, piyasa ve kahvelere döken bir cere
yan olduğu inkâr edilemez. Ancak, şunu da ifa
de etmek isterim ki; aşağı yukarı dünyanın bü
tün memleketlerinde, asîl telâkki edeceğimiz 
musiki cereyanları yanında parazit cereyanlarda 
vardır. Hiçbir millet bunun önüne geçememiştir 
geçemez de.. Her birinin bir muhiti vardır, ora
dan yayılır. Hakikaten sızmtılarıda istemedi
ğimiz sahalara girer. Nitekim, Türk musikisi 
sahasında olduğu gibi; bugün dünyayı saran 
caz musikisi bizim ve dünyanın diğer bütün 
memleketlerinde olduğu gibi az çok dejenere bir 
sanatı temsil ettiği halde, sızmakta, yayılmakta
dır. Bunun önüne geçmek imkânı yoktur. Bu 
sosyal bir oluştur. Evvelâ buna işaret -etmek 
isterim. 

Asıl Bakanlığımı ilgilendiren; konu; arka
daşımın bu piyasa musikisinin radyoyuda teh
dit ettiği, radyoya da sızdığı şeklindeki ifade
leridir. Radyolarımızın bugün 4 Ibaşı mamur 
çalıştığını iddia edecek durumda değilim. Ha
ber bakımından, musiki bakımından, hakikaten 
bütün âmmeyi tatmin ediyor, iddiası ileri sü
rülemez. Ancak, bugünkü imkânlarla, bugün
kü teşkilâtla, bugünkü para ile, bugünkü ka
nunlarla bundan daha iyisinin meydana geti-
rilomiyeceği kanaatimi de burada ifade etmek 
isterim. Radyolarda âzami sureMe piyasa musi
kisine itibar edilmemeye bunları mikrofona ge
tirmemeye gerek imtihanlar, gerek yayınlar bakı
mından dikkat edilmektedir. Radyonun kurulmuş 
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lbir hizamı vardır. İskender Cenap Ege arkadaşı
mın kendileri de evveİee bu müessesenin başın
da bulunmuşlardır. O zaman kurdukları nizâ
mın veya kendilerinin zamanında mevcut olan 
nizamın aşağı yukarı devam ettiği, kanaatini 
taşımaktayım. Radyolarımızdaki Türk musiki
si yayınlarının gerek mahiyeti, gerek icrası ba
kımından kaliteli olması tabiatiyle esastır. So
ru sahibi arkadaşımın bu düşüncesine bende iş
tirak ediyorum. Radyo idareleri de bunu sağ
lamak için, mahdut imkânlarına rağmen gayret 
sarf etmektedirler. 

Konuyu; radyolarda çalınıp okunacak Türk 
musikisi eserlerinin seçilmesi ve icra edilmesi 
bakımından iki ayrı zaviyeden mütalâa etmek 
gerekir. Radyolarımızda yayınlanan klâsik Türk 
musikisi eserlerinin, geleneğe uygun olarak 
ve yüksek sanat değerleri göz önünde tutula
rak intihabedilmesine çalışılmaktadır. Bunlar, 
bugün dinleyicisi gittikçe azalmakla beraber, 
tarihî Türk musikimizin en değerli eserleridir. 
Bu eski musikimize karşı yeni nesillerin ilgisi
ni çekmek için, musiki yayınının arasına söz 
unsuru ilâve olunarak nasıl bestelendiği, bes
tecisi, okunan eserin söz bakımından, mânası 
hakkında kısa açıklamalar yapılmaktadır. Bu, 
ayni zamanda öğretici bir yayın oluyor. Sayı
sı gittikçe azalan ehil kimseler tarafından ha
zırlanmakta ve yöneltilmektedir. 

Bunun dışında taıızimattan bu yana şarkı 
formunda vücuda getirilmiş Türk musikisi 
eserleri vardır ki; bunları icra için kurulmuş 
olan kadınlar topluluğu, erkekler topluluğu, 
beraber ve solo şarkılar topluluğu gibi musiki 
birliklerinin yayınlarının, gerek eserlerin seçil
mesi, gerek icra edilmesi bakımından sanat 
kaidelerine uygun olduğu kanaatindeyim. 

Bunu umarım ki, soru sahibi arkadaşımız 
da kabul etmektedir. Solo olarak şarkı okuyan 
sanatçılardan bâzılarının seslerini beğenenler 
bulunabilir. Bu tamamen şahsi zevke bağlıdır. 
Radyolara ses sanatçıları, mütehassıslara imti
han ettirilerek alınır, imtihanların uzmanlar 
tarafından ve tam bir tarafsızlıkla yapıldığın
da şüphe edilmemelidir. Radyolarımızın bugün
kü maddi imkânları içinde başka personelle 
birlikte musiki sanatçılarına ödediği ücretle
rin; kadrolar için ayda 500, 600, nihayet 700 
lirayı geçmediğini muhterem heyetiniz huzu
runda belirtmeliyim. İş başına para ödenenle-
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rin bir yayın için aldıkları ücret, 40 - 100 lira 
arasındadır. Bunlardan vergi de kesilir. Bu 
cüzi ücretle sanatçı çalıştırılamaz. 

İstanbul Radyosunda arz ettiğim ücretler
le yetişkin sanatçı çalıştırılır- Ankara Radyo
sunda imtihanla öğrenci alınır. Bunlara küçük 
bir stajiyer ücretiyle birlikte ders verilir. 'Bun
lar bir yıl yayma çıkmazlar, yıl sonunda imti
han .edilirler, başarı gösteremiyenlerin hizme
tine son verilir, başarı gösterenler, arada bir 
şarkı okutulmak suretiyle mikrofona çıkarılır. 

Radyodaki musiki nazariyat ve tatbikat ders
leri bir nevi personel yetiştirme kursudur ve 
radyolar için Ibir ihtiyaçtır. 

Bu konudaki maruzatımı şu sözlerle bitir
mek isterim: Resmî daire mevzuatı, normal 
memur aylığı, alım satım kanunları ve benzeri 
hükümlerle radyoların idaresi ve iyi çalışması 
çok güçtür. Türkiye Radyo ve Televizyon ka
nunu tasarısı bu sebeple hazırlanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirilmiştir. Millet 
Meclisinin ve Yüksek Senatonun himmeti ile 
en iyi şeklini alıp kanunlaştığı zaman umarım 
ki, radyoların birçok dertleri de hal yoluna gi
recektir. 

Muhterem arkadaşım bir de bir tedbir olarak; 
Türk Musiki Okulu açılmasından bahsetmek
tedir. Bu konu tabiatiyle benim. Bakanlığımdan 
çok Sayın Millî Eğitim Bakanı arkadaşımı ilgi
lendirir - bir nebzede beni ilgilendirir - zanne
dersem bu konunda «çalışan Konservatuvar» adlı 
bir müessese vardır. Islâh ve gelişmeye muhtaç 
ise bu müessese, daha iyi çalışır hale getirilebi
lir. 

Folklar konusunda ifade ettiklerine gelince : 
Türk folklorunu yaşatmak, ölümden kurtarmak, 
geliştirmek hakikaten benim Bakanlığım bakımın
dan da son derece mühim bir konudur. Bugün 
turizm sahasında gelişme kaydetmiş olan mem
leketlerde, o memleketin gelişmiş olan turizmin 
faktörlerinden birisi de; 'hakikaten o mahallî 
folklorun, oyunların, şarkıların, iyi hale geti
rilmiş olması, gelişmesi ve beynelmilel âlemde tu
tulmuş olmasıdır. Bunun en güzel misali İspan
ya'dır. İspanya turizminin en mühim faktör
lerinden ve çekici unsurlarından birisi de; İspan
ya Folklorunun bu yaygın ve âlem şümul hale 
gelmiş, olmasıdır. Biz Yüksek Heyetinizden ge
çen kanunlardan sonra «Folklor Müdürlüğü» 
adı ile Tanıtma Umum Müdürlüğüne bağlı bir 

dairenin tesisine çalışmaktayız. Bu çalışmaları ya
pacağız. Fakat, ben bu konuda sözlü soru sa
hibi arkadaşımla tamamen birleşiyorum. Bizim 
folklor Dairemizin gücü, Türkiye Folklor oyun
ları ve musikisi ile, tarihi köklerile geliştirmeye 
kâfi sayılamaz. Hakikaten bunun Millî Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte, cidden bir«folklör ensti
tüsü» ismi altında ele alınması, geliştirilmesi ilmi-
leştirilmesi zaruretine ben de inanmaktayım. Böy
le bir müessesenin hem turizm yönünden, hem de 
Türk kültürü yönünden faydalı olacağı kanaati
ni taşımaktayım. 

Maruzatım bu kadardır, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müsaade bu
yurursanız bir noktanın aydınlatılması lâzım ge
liyor. 

Arkadaşlarımız bir soruyu 2 - 3 bakana bir
den tevcih etmektedirler, fakat bütün bakanlar 
aynı zamanda bulunamıyorlar. Bugün de aynı 
şekilde Millî Eğitim Bakanı bulunamamıştır. 
Zatıiliniz Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanının 
verdiği izahatla iktifa edecek misiniz, yoksa Mil
lî Eğitim Bakanının cevabından sonra mı konu
şacaksınız? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İk
tifa ediyorum efendim, şimdi konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, söz
lü soruma geçmeden (ince, sözlü soruların cevap
landırılması meselesinde cümlemizin uğradığı 
müşkülâtı Sayın Başkan şimdi ifade etmiş bulu
nuyorlar;. Sözlü sorularımızı veriyoruz, aradan 
aylar geçiyor, her gün bakanlarımızı bekliyoruz 
ve her sözlü soru geldiğinde de ekseriyetle bakan
lar bulunmuyorlar. Bir misalle bunu cevaplan
dırayım;. Bendeniz Büyük Menderes nehrinin 
Aydın ovasında taşkından dolayı meydana ge
tirdiği hasar dolayısiyle bir soru sordum. Şu
bat'tan bugüne kadar bekledim, bir türlü ilgili 
Bakanla karşı karşıya gelmemiz imkânı olmadı. 
Nihayet, benini dışarıya çıktığım bir sırada 
soru okunmuş ve o anda salonda bulunmadığım 
için sorum düşmüştür. Bu noktayı arz ettikten 
sonra esas mevzua; sözlü soruma geçiyorum. 

Efendim, Turizm Bakanı Sayın Nurettin Ar-
dıçoğlu'ıran mütevazi, fakat meseleye hakikaten 
vukufla dokunan konuşmasını minnetle karşıladım. 
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Aynı fikirde oluşumuza çok memnun oldum. Çün
kü, bendenizin sözlü sorumda huzurunuza getir
diğim mesele; hakikaten memleketimizin üzerin
de hassasiyetle durulması lâzımgelen dâvaların
dan birisidir. 

Muhterem arkadaşlarını, radyoların çoğal
ması ve yayılması memleketle]- için faydalı ol
duğu kadar, bâzı zararlı lâubaliliklere yol aç
tığı da muhakkaktır. Gece gündüz neşriyat ya
pan radyoların insanların zevkleri üzerinde 
tahribat yaptığı da göz önündedir. 

Efendim Türkiye'de şimdi bir «piyasa mu
sikisi» doğmuştur. Bu da; bizim Türk musiki
sinin başsız, bakımsız, himayesiz kalmasııi'daıı 
ötürü bâzı insanların zevklerini istismar edip, 
bunu bir kazanç mevzuu yapmak ist iy enlerin 
elinde oyuncak haline getirilmek istenmesinden 
doğmuştur. Bu musiki ki, bu piyasa şarkıları
nın bir musiki okluğunu ifade edemem güfte
ciyle olsun, bestesiyie olsun hakikaten bizini 
geleneksel zevkimize efendi ruhumuza tamamen 
aykırı, tamamen karşıdır. 

Türk ruhunun musiki ve edebiyat olarak, 
bütün dünyada efendiliği, inceliği orijinal islam
ları ve yaratmalariyle tanınmış olan sanatlı 
eserlerinin yanında bu kaba ve bayağı nesne 
halkımızın zevkini istismar etmektedir. Bu zevk 
istismarcılarının, halkımızın ruhî gelişmesine 
âdeta mani olmak istidadında olan piyasa musi
kisinin önüne geçmek çarelerinin aranması şart
tır. Her şeyden önce Türk Musikisini himaye 
eden bir makama ve Türk Musikisini geliştire
cek, öğretecek hem saz hem ses olarak yetişti
recek bir okula ihtiyaç vardır. Sayın Bakan 
«İstanbul Konservatuvarı Ibu vazifeyi yapmak
tadır» buyurdular. İstanbul Konservatuvarının 
bu alandaki çalışmaları, yani Türk Musikisi 
•mevzuu ile ilgili çalışmaları, çok eksiktir, çok 
noksandır. Meselenin daha detayına inmek, vak
tinizi almak olur. Onun için geçiyorum. 

Radyolara gelince; muhterem arkadaşlarını; 
radyolar musiki yayınlarının çok miktarını içi
ne alan neşriyatın yapıldığı bir yerdir. Yalnız, 
radyolarda musiki yayınları da yüzde 50, yüz
de 50 ayrılmıştır. Yani, Türk Musikisine yüzdo 
50, Batı musikisine yüzde 50 gibi, bir miktar 
ayrılmıştır. Eğer, radyonun günde musiki neş
riyatı olarak, 0 saatlik 'bir neşriyatı varsa, bu
nun muhakkak üc saati Türk Musikisi -ve halk 
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musikisi olarak verilecektir. Bizim gerçek mu
sikimizin repertuvarı, halk musikimizin reper-
tuvarı maalesef çok mahduttur, dardır. İşte bu 
dar ve mahdut oluşundan istifa/de ederek bâzı 
piyasa musikisi de araya girmekte ve sızmak
tadır. Muhterem Bakanın buyurdukları, rad-
yolardaki imkânsızlıkları tamamen idrak edi
yor ve kabul ediyorum. İnşallah Türk Televiz
yon ve Radyo Kanunu ile beraber radyolarımız 
bu halden kendisini kurtarır. 

Efendim, mevzuun acıklı bir tarafı da; bu 
musiki bizim kendi öz musikimizmiş, yok folk
lor, halk musikimizmiş gibi isimler ve kisve 
altında okullara sızmaktadır. Okullarda, ilk
okullardan *tâ liselere kadar musiki dersleri, 
çocukların zevklerini geliştirmek ve bunların be
dii zevklerine bir istikamet vermek için konmuş
tur. Biz «musiki» diye konserler ve müsamereler-
do öyle parçalar dinledik veya dinliyenleri dinle
dik ki, hakikaten, bu şekildeki davranışlar mu
sikimiz bakımından doğru bir şey değildir. Beste 
itibariyle ve güfte itibariyle yüz kızartacak şekil
de olan bâzı güfteler ve zevksiz besteler, okulla
rımızda «folklor musikisi», «Türk musikisi» gibi 
namlar altında talebelere icra ettirilmektedir. Bu 
türlü musiki parçalarının okullara sokulması teh
likelidir ve bunun bilhassa Millî Eğitim Bakanlı
ğınca önlenmesi şarttır. 

Türk musikisinin bugün koruyucuları, yani 
Türk musikisini bihakkın bilenler, yavaş yavaş 
hakkın rahmetine kavuşarak dünyamızdan çekil
mektedirler. Son kalmış olan birkaç Türk musi
kisi üstadı da aramızdan çekilip giderse, o zaman 
Türk musikisinin tamamen muallâkta, tamamen 
boşlukta kalıp dejenere olmaktan başka bir yolu 
kalmıyacaktır. Onun için, henüz hayatta olan bu 
üstatların bir araya toplanması, bir okul çatısı 
altında bu musikiyi, hem saz, hem ses bakımından 
yeni talebeler yetiştirerek, geliştirmesi faydalı 
olur. Bizim gibi mazisi çok uzun, tarihin karan
lıklarına kadar uzanan bir milletin folkloru ta
biî ki, zengindir. Fakat, maalesef bugüne kadar 
folklorumuzun üzerine de gereğince eğilemedik. 
Folklorun, müzik olarak, edebiyat olarak, kılık -
kıyafet olarak, kullanılan eşya olarak, millî oyun
lar, örf ve âdetler olarak ele alınması, bunların 
ilmî süzgeçlerden geçirilip hakikaten tabiî, doğal 
halleriyle yaşatılması lâzımdır. Bir memleketin 
kültürünün, bir memleketin edebiyatının ve sana
tının doğuşunda folklorun büyük yardımı var-
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dır. Onun için, bir folklor enstitüsü açılması ge-
rekir. Ayrıca, Turizm Vekâletinin bilhassa kılık 
kıyafet, millî oyunlar, sonra kullanılan eşya ba
kımından folklor üzerine eğilmesi lâzımdır. Bir
çok milletler folklor gösterileri ile, millî kılık. 
kıyafet ve millî oyunlar ve sonra kendilerine has 
kullandıkları eşyaları, hâtıra eşyası haline geti
rerek turizme bu koldan büyük hizmetler sağla
maktadırlar. Onun için, folklorun bu bakımdan 
ele alınması şarttır. Memleketimizde maalesef il
mî yollarla folklor araştırılması yapılmamakta
dır. Bâzı şahıslar veya folklor cemiyetleri kendi 
görüşleri ve kendi anlayışları içinde folklor malze
mesi toplamaktadırlar. Ama, bunlar ilmî yollar
la yapılmadığı için, neticede bazan fayda yerine 
zarar meydana getirmektedir. Meselâ bir zaman 
rahmetlik Sarısözen ve Halil Bedii Yönetken, 
Türk folklor musikisine ait eserleri toplamak 
için Anadolu'da bir gezi yaptılar ve aşağı - yu
karı 10 bin adede yakın ezgi topladılar. Bu top
lanan ezgiler plâklar halinde, konservatuvarın 
arşivlerine atıldı; şimdi bunlar orada o halde bı
rakılmıştır. («Ezgi nedir?» sesleri.') 

Melodi mi diyelim? («Öyle, öyle» sesleri.) Ez
gi : Türk köylüsünün bilerek ve severek kullandı
ğı ve aslı Türkçe olan bir kelimedir. Her halde 
deyim itibariyle «melodiden» bize daha yakın ge
len bir kelimedir. Şimdi bu çalışmalar son za
manlarda gazete sütunlarına kadar geçti, bunlar
da, folklor meselesinin tekrar ele alınması husus
ları aksettirilmektedir. Meselâ, Sadi Yaver Ata
man, Fikret Otyam gibi folklöreüler bu hususta 
çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak, bunların ça
lışmalarını değerlendirmek ve bunlara ilmî bir 
hüviyet verebilmek için muhakkak Devletin bir 
folklor enstitüsü kurması ve burada Türk folklo
runu bütün dallariyle toparlıyacak, içine alacak 
şekilde çalışmalar yapılması şarttır. Turizm Ve
kâletinin folklor mevzuu üzerinde hassasiyetle 
durduğunu Sayın Bakanın ifadesinden öğrenmek
le memnun olduk. Hakikaten, bugün bilhassa 
Türk folklorunun müzik ve oyun olarak dünyada 
yarattığı akisleri de büyük olmuştur. Türklerin 
iştirak ettikleri birçok festivallerde Türk ekibi 
iyi dereceler, muvaffak dereceler, hattâ birinci
liğe kadar çıkan dereceler almakla memleketimi-
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zi tanıt inak yolunda büyük hizmetler başarmış
tır. Kaldı ki, bu folklor çalışmaları Vekâletçe ya
ni, Turizm Bakanlığınca ele alındığı nisbette, 
memleketimizin özellikleri, hususiyetleri meydana 
çıkarılacak ve yabancıların memleketimizi gelip 
görmek ve bilhassa millî kılık kıyafetimizi, millî 
oyunlarımızı ve millî türkülerimizi dinlemek ar
zusu artacaktır. Bu bakımdan bu meselenin ha
kikaten ehemmiyetle ele alınması şayanı tebrik
tir. Son zamanlarda Türk kompozitörlerinin halk 
ezgi, melodilerini alıp, onlardan yeni kompozis
yonlar meydana getirmek için bir çalışmada bu
lunduklarını öğrenmekten de memnuniyet duy
maktayız. Böylelikle, bizim kendi halk musiki-
mizdeki motifler beynelmilel musiki içine aktarıl
makla, Türk musiki anlayışı ve zevki dünya bey
nelmilel musikisi içine girmiş oluyor. 

Bu şekilde milletimizin musikisi ve kültürü 
beynelmilel piyasada tanınmıya başlamış olacak 
tır. 

Bu folklor ve Türk musikisi mevzularında çok 
daha uzun misallerle konuşma yapılabilir muhte
rem arkadaşlarım. Ancak bir sözlü sorunun muh
tevasını fazla sözlerle, misallerle uzatmak isteme
diğim için, sözlerimi burada bitiriyorum. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sorunun Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına aidolan kısmı görüşülmüştür. («Ta
mamı görüşülmüştür» sesleri.) Daha Millî Eği
tim Bakanlığına aidolan kısmı var, efendim? 
(«Vazgeçti, vazgeçti« sesleri.) 

Sayın Kge, vaz mı geçtiniz.' 

İSKENDER CKNAV WİK (Aydın) - • Evet 
('fendim. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyem 
Yusuf Demir deıef in, Ankara İli Çamlıelere, ilçesi 
Kaymakamına eletir İçişleri Jîakannulan sözlü 
sorusu (6/211) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ, burada
lar mı? Yoklar... îçişleri Bakanı buradalar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 
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7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali îhseın Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sa
ydı Kararın Genel Kurula görüşülmesine eletir 
önergesi ve Dilekçe Karma, Komisyonu .raporu 
(C. Senatosu 4/23) (S. Sayısı : 245) (1) 

BAŞKAN" — Komisyon? Burada, raporu 
okutuyorum. Her nekadar ilgili Bakan yoksa j 
da bir önceki birleşimde görüşülmesine başlan
mış ve fakat bakan bulunmadığı için rapor 
okunmamıştır. Şimdi, rapora okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile 
Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bu
lunmuş olan Münir Karacık'ın, bu şikâyeti ile 
ilgili olarak verilmiş olup, 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 
963/296 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 nen mad
desinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emek - j 
lilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bu- I 
Ilınmaması halinde komisyonca, ancak; bu ta
sarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, 
zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve emek
li aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı 
ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki 
ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdi
kinden geçtikten sonra kesinleşecek olan ko
misyon kararlarının infazı sırasında ele alına
cak hususatı da, kapsadığı bu bakımdan 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve 
Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza 
ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itiraz- I 
da bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya 
komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısın
da tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bü
tün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi 
karar altına alınmış ve bu husul ar vâki itiraz-

(1) 245 S. Saydı basmeiyazı tutanağın sonnn-
dadır. I 

da da belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi 
arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konu
su teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâf
ları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Ka
nunun hükümleri ile mümkün görülememiş ve 
nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kuru
lumuz bu hukukî ciheti nazara alarak eski gö
rüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarru
funu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği halde yalnız bu tasarrufu ip
tal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçi
nin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece 
yeni bir tasarrufa, kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu su
retle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle 
işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 neu mad
desine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun tasviplerine sunulmuştur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen vat
ını? Yok. Dilekçe Karma Komisyonu raporunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/20) (S. Sayısı : 242) (1) 

BAŞKAN — Bu karar da biraz önce oku
nan karara mesnet olan gerekçeleri kapsamak
tadır. Muhtevası aynı şekilde olan, sadece isim 
ve numaraları değişen diğeı* kararların sadece 
isimleri ve sıra numaraları okunmak sııreti.y-
le oylarınıza arzı hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

242 sıra sıra sayılı basma yazıdaki Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. Rapora oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 

3. — Maliye Bakam Ferid Melen Gaziantep 
Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve Bahkesir Mil-

(1) 242 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun* 
eladır. 
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leUi'eküi Mithat Şükrü Çavdar oğlu'nun Dilek
çe Karma Komisyonu genel kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/21) (S. Sayısı : 243) (1) 

BAŞKAN — 243 sıra sayılı rapor üzerinde 
söz istiyen?. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•/. -— Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31.5. 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı Ka
rarırı Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/28) (S. Sayısı : 250) (2) 

BAŞKAN — 250 sıra sayılı rapor üzerinde 
söz istiyen?. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Bilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Bilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Se
natosu 4/29) (S. Saym : 251) (3) 

BAŞKAN — 251 sıra sayılı rapor üzerinde 
soz istiyen?. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/30) (S. Sayısı: 252) (4) 
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BAŞKAN —- 252 sıra sayılı Dilekçe Karma 

Komisyonunun kararı üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Metliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Dilekçe Kar
ma Komisyonu, genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 207 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu ((1. 
Senatosu 4/31) (S. Sayısı : 253) (1) 

BAŞKAN — 253 S. Sayılı rapor üzerinde 
söz istiyen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(S'. — Maliye Halanı Ferid Melen v}e İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Dilekçe Kar
ma Komisyonu, genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 25H sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe. Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/32) (S. Sayısı : 254) (2) 

BAŞKAN — 254 S. »Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili (•oşkun Kırca'nın Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31.5. 1963 
tarihli Haftahîi- Karar Cetvelindeki 259 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/33) (S. Sayısı : 255) (3) 

BAŞKAN - 255 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
isliyen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-

(1) 253 S, Sayılı basmayanı tutanağın .so* 
nundadır, 

(2) 254 S. S ayık basmayazı tutamağın so-
nundadır, 

(3) 255 S. Sayılı basmayazı tutanağın so--
nundadır. 

(1) 243 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

(2) 250 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 251 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

(4) 252 S. Sayılı basm,ayazı tutanağın so-
mmdadtr. 
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ğesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu i/34) (S. Sayısı : 256) (1) 

BAŞKAN — 256 8. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Bilekçe Kar
ma Komisyona Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/35) (S. Sayısı: 257) (2) 

BAŞKAN — 257 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

12. - - Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma, Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/36) (S. Sayısı: 258) (3) 

BAŞKAN — 258 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe, Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/37) (S. Saym: 259) (4) 

BAŞKAN — 259 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/38) (S. Sayısı: 260) (5) 

(1, 2, 3, 4, 5) 256, 257, 258, 259, ve 260 S. Sa
yılı basmayazüar tutanağın somındaâır. 

BAŞKAN - 286 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/39) (S. Sayısı : 261) (1) 

BAŞKAN — 261 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Raporu oyunuza sunuyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/40) (S. Sayısı : 262) (2) 

BAŞKAN — 262 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen9. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar (Cetvelindeki 267 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/il) (S. Sayısı : 263) (3) 

BAŞKAN — 263 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 268 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-

(1) 261 S Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 262 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

(3) 263 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

m-
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(fesi re Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/4,2) (S. Sayısı : 264) (i) 

BAŞKAN — 264 S. Sayılı rapor üzerimle söz 
"istiyen?. Yok. Kapanı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
senatosu 4/43) (S. Sayısı : 265) (2) 

BAŞKAN — 265 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziniep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/44) (S. Sayısı : 266) (3) , 

BAŞKAN — 266 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — Maliye Bakanı Farid, Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 268) (4) 

BAŞKAN — 268 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sıuıuyorunı. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 264 S. Sayüı basmayım tutanağın so-
nundadtr. 

(2.) 265 S. Sayılı basmayım tutanağın so-
nundadır. 

(3) 266 S, Saydı basmayım tutanağın sa
nandadır. 

(d) 268 S. Sayıl) bımnayıi&ı tutmağın so* 
nundadır. 
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22. — Maliye Bakamı Ferid Melen ve Gazi

antep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/47) (S. Sayısı: 269) (1) 

BAŞKAN — 261) S. Sayılı rapor ürerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 saydı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 1/48) (S. Sayısı : 270) (2) 

BAŞKAN — 270 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

24. •—• Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (('. 
Senatosu 4/52) (S. Sayısı : 274) (3) 

BAŞKAN — 274 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25. — Maliye Bakanı Farid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/53) (S. Sayısı : 275) (4) 

(1) 269 8. Sayılı basmayazı tutanağın so~ 
nundaâır. 

(2) 270 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

(3) 274 S, Sayılı basmayazı tutanağın so 
nurtdadır. 

(4) 275 S. Sa/ffilı basmayazı tutanağın so 
nundadır. 
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BAŞKAN — 275 S. Sayılı rapor üzerinde söz 

istiyen? Yok. .Rapora oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kalbul edilmiştir. 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
Gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/45) (S. Sayısı: 267) (1) 

BAŞKAN — 267 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. ltaporıı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kalbul edilmiştir. 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kumlunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve DiUkçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/49) (S. Sayısı: 271) (2) 

BAŞKAN -— 271 S. Sayılı rapor üzerimle söz 
istiyen? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

28. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 • 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/50) (S. Sayısı: 272) (3) 

BAŞKAN — 272 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-

(1) 267 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadvr. 

(2) 271. S. Sayılı basma/y mı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 272 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/51) (S. Sayısı: 273) (1) 

BAŞKAN — 273 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

30. — Maliye Bakam Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kuruldu görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/54) (S. Sayısı: 276) (2) 

BAŞKAN — 276 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Rapora oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/55) (S. Sayısı: 277) (3) 

BAŞKAN — 277 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

32. — Mediye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra-poru (C. 
Senatosu 4/56) (S. Sayısı: 278) (4) 

BAŞKAN —• 278 S. Sayılı rapor üzerinde söz 
istiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 273 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 276 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 277 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(4) 278 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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C. Senatosu B : 1 
BAŞKAN — Bu suretle gündemdeki, Tüzük 

gereğince I defa, görüşülecek işler hakkındaki 
maddeler müzakere edilmiştir. 

33. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi 
ee Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyona 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) 

BAŞKAN — İçtüzük henüz Komisyondan 
gelmemiştir. 

3 . 9 . 1963 O : 1 
'2 nci defa görüşülecek işlerden, 2 ne i gö

rüşülmesi yapılacak kanunlar vardır; 1 nci gö
rüşülmesi yapılmıştı., 

Komisyonlar?... Yok. 
Bakanlar?... Yok. 
Evvelce alınan karar gereğince yarın saat 

15,00 te toplanılmak üzere Birleşime son veri
yorum. Yarın genel görüşme vardır efendim. 

Kapanma saati 18,10 

....... ' > e ^ e » j w » M — < . . . 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMt 

YÜZ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

3 . 9 . 1963 Salı 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B -İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

4. —> Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'm, Millî Eğitim rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/201) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/202) 

6. —•' Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/206) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik meslekinin 
cazip bir hale getirilebilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/208) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, tâyin ve nakilleri kararna
me ile yapılan İdare Amirlerine dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/209) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'm, Devlet Demiryolları ve Ray-
bankm müştereken kurdukları RAYNÎMENS 
Şirketine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/210) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair Millî Sa
vunma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/211) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Cahit Okurer'in, Ortaokul ve liselere alınacak 
öğrencilere tatbik edilecek olan imtihan ve test
lerin mahiyetine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/212) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, Türk musikisine dair 
Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtma Bakanların
dan sözlü sorusu (6/213) * 

15. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, Ankara İli Çamlıdere ilçesi 
Kaymakamına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/214) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLİN İŞLER 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian-
teb Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karına Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/23) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 . 1963] (Gümrük ve Tekel Bak,) 

2. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/20> (S. Sayısı : 242) rDa<htma 
tarihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Savunma Bak.) 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 294 sayılı kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (C. Senatosu 4/21) (S. Sayısı : 243) 
[Dağıtma tarihi : 21. 8 .1963] (T. B. M. M.) 

4. — Maliye, Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli HaftaJlık Karar Cetvelindeki 255 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. 
(C. Senatosu 4/2S) (S. Sayısı : 250) [Dağıtma 
tarihi : 21 . 8 . 1963] (Çalışma Bak.) 

5. — Maliye Bakanı Ferid Mden ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftailık Karar Cetvelindeki 256 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/29) (S. Sayısı : 251) [Dağıtma ta
rihi • 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli HaftaJlık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 

Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma ta
rihi : 21. 8 .1983] (Millî Savunma Bak.) 

7. — Eîaliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Cor.kun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/31) (S. Sayısı: 253) [Dağıtma tari
hi : 21 . 3 . 1963] (Ulaştırma Bak.) 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/32) (S. Sayısı : 254) [Dağıtma ta
rihi : 21. 8 .1963] (Ulaştırma Bak.) 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 259 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/33) (S. Sayısı : 255) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Gümrük ve Tekel 
Bak.) 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisvonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 260 savılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisvonu raporu 
(C. Senatosu 4/34) (S. Sayısı : 256) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

11. — Malîye Bakanı Ferid Molen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 261 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önerge?-! ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(C. Senatosu 4/35) (S. Sayısı : 257) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963, 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 262 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
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(C. Senatosu 4/36) (S. Sayısı : 258) [Dağıt- I 
ma tarihi : 21. 8 .1963] (İçişleri Bak.) 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 263 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/37) (S. Sayısı : 259) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) I 

14. — Maliv> Bakanı Ferd Melen ve İstan- | 
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe i 
Karna Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 I 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 264 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair | 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu t 
(C. Senatosu 4/38) (S. Sayısı : 260) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Sanayi Bak.) 

15 — Malive Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/39) (S. Sayısı : 261) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 266 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/40) (S. Sayısı : 262) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Ulaştırma Bak.) 

17. — Malive Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 267 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/41) (S. Sayısı : 263) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 268 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(O. Senatosu 4/42) (S. Sayısı : 264) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Maliye Bak.) 1 

19. —- Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/43) (S. Sayısı : 265) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Eğitim Bak.) 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1983 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/44) (S. Sayısı : 266) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Ulaştırma Bak.) 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Eğitim Bak.) 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili ALİ İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Ulaştırma Bak.) 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 270) [Dağıtma ta 
rihi : 21 . 8 . 1963] (Ulaştırma Bak.) 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/52) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 .1963] (İçişleri Bak.) 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazir 
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 



— 4 — 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 I 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı I 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/53) (S. Sayısı : 275) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Maliye Bak.) 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kıroa'nın, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 280 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 267) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (İçişleri Bak.) I 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian- j 
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 284 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
g*esi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C 
Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 271) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 19631 (fç'şlori Bak.) 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 285 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma ta- * 
rihi : 21 . 8 . 1963] (Tarım Bak.) 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 286 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/51) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 19631 (Millî Eğitim Bak.) 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian-
ten Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 290 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/54) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 19631 (Millî Eğitim Bak.) 

31. — Maîive Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 289 sayılı ka- | 

rann Genel Kuralda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/55) (S. Sayısı - 277) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Adalet Bak.) 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 291 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/56) (S. Sayısı : 278) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (İmar ve İskân Bak.) 

33. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 

1. — 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındald kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu tçişleri ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/65) (C. Se
natosu 2/95) (S. Sayısı : 226) [Dağıtma tari
hi : 22 . 7 . 1963] 

X 2. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesi
ne dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım 
ve Bütçe komisyonlan raporları (M. Meclisi 
1/106; C. Senatosu 1/246) (S. Sayısı : 281) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 8 . 1963] 

3. — 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı 
Kanuna geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/22; C. Senatosu 
2/67) (S. Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 
27 . 8 . 1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —- Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı mad-



delerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/432, C. Senato
su 1/255) (S. Sayısı : 231) [Dağıtma tarihi : 
22.7.1963] 

2. — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/350; C. Senatosu 
2/83) (S. Sayısı : 285) [Dağıtma tarihi : 28 . 8 . 
1963] 

(Yüz dördüncü birleşim) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 242 
Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 292 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül-

dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4 /20) 

meşine 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8236 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

81 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 2981/32037 sıra numarasmdaki 
Tufhan Ayata'ya ait 292 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine 'başvuramıyacaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki miiracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— a — 
(292 sayılı Karar) 

2981/32037 - 21 . 9 . 1960 (TURHAN AY AT A) BahçelieMer 60 ncı sokak 2/2 - ANKARA, 

(Dilekçi : 28 senelik subay olup Harb Okulu talebesi iken hukuk tahsilini ikmal ederek muhtelif 
ordu birliklerinde hizmet görmüş ve 14 yıldır, Harb Okulunda Anayasa ve İdare Hukuku öğretmenliği 
yapmakta ve bu müddet zarfında herkesin takdir ve, teveccühüne mazhar olmuş, başarı göstermiş bir 
kimse olduğu halde, hakkında hiçbir incelemeye lüzum görülmeden antidemokratik bir hüküm olduğu 
bilinen ve ilân edilen Emeldi Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına daya/ndarak he
nüz 18 - 49 yaşında iken, İnkılâp idaresince re'sen emekliye sevk edilmesindeki isabetsizlikten ve bu
nun hukuki bağlılık prensibi ile kabili telif bulunmadığından bahsile, ortada kanunî, hukuki Pe mu
hik bir sebep mevcut değil iken yapümı§ olan bu haksız tasarrufun iptal ve vazifesini: İade edilme
sini istemektedir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 25 hizmet yılını doldurmuş olduğu için 20 Ağus
tos 1960 tarihli Bakanlık onayı ile mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan emekliye sevk edilmiş olan 
dilekçi hakkındaki bu muamelenin iptaline ve kendisinin tekrar görevlendirilmesine imkân görüle
mediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve 
yukarıda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

292 29 . 4 . 1963 

C. Senatosu ( S. Sayısı ; 242) 



— 3 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Kar. Kom. rapor No: 35 11 .7 .1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulun
muş olan Turhan Ayata'nın bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta-* 
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/292 sayılı karara Maliye Bakanı, Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararla
rın ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamla
rın, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ke
sinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu ba
kımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesi
ne aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde 
itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantı
sında tekrar incelendi. • 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belir
tildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil ede
ceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim müteakip dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukuki ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine 
uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin 
emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik ma
aşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle 
işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 242 ) 





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

Maliye Bakanı Ferid Melen, Gaziantep Milletvekili Ali îhsan 
Göğüs ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğhı'nun, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 294 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /21 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8234 Konu ": Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 19G3 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 788/788 sıra numarasındaki Celâl 
Aygün'e ait 294 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyTei ütiıraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali İhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet 'hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve 'bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

tşbu kararın düzeltilınıesâ arz ve rica 'O'lrımu*. 

243 



__ 2 — 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 27 Haziran 1963 
Zatisleri ve Evrak Müdürlüğü 

Sayı : 11130/788 Konu : Dilekçe Karmia Komisyonu kararının dü
zeltilmesi Hık. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 788/788 ısıra numarasmdaki Celâl 
Aygün'e ait 294 sayılı karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyorum. 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Balıkesir Milletvekili 

ıSebepler : 

1. — Gerek 140'sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 
eyleyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiy etsiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 

2. — 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine resen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasını tadil eden 
6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatların Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin görülen lüzum ve zaruretin objektif hu
kuk ıkaideleriyle telifi mümkün görülemediği takdirde ancalk bu muamelenin iptal edilebileceği ve bu 
iptal kararının da katiyet kesbetmesinin büyük meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infazının 
ise münhasıran idareye ait bir vazife olacağı; 

3. — Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, /terfi ve terfie müteallik 
maaş farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlı başına ve ayrı ayrı 
birer hukuki konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki ibu cihetlerin ancalk katiyet keshedecek 
olan Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu 
takdirde ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine 
dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

\ 
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(294 sayılı Karar) 

788/788 - 8 , 12 . 1961 (CELÂL AYGÜN) Ziyagökalp caddesi Ümit sokak No : 46 Özlü?} Ap. 
Kat 5. No. : 15 - Yenişehir - AN KAKA. 

(Dilekçenin konusu : Büyük Millet Meclisi Ayniyat Jlulutsibi ve Personel Şefliği görevini ifa etmek
te iken, 1960 yılında, hiçbir kanuni sebebe <!<ry anılmadan, 5-Î34 say ıh, Kamımın 39 neti maddesi gere
ğince re'scn emekliye sevk edilmek suretiyle mağdur edilmiş bulunduğundan, mezkûr idari tasarrufun 
kaldırılmasını ve tekrar vazifeye alınması İsteğine dairdir.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin; zikrolunan ka
nun maddesinin kurumlara tanıdığı yetkiye dayanılarak emekliye sevk edilmiş bulunulduğu bildi
rilmektedir. 

Dosyada bulunan 27 Haziran 1960 tarihli ve 527 sayılı emeklilik kararında mücerret 30 hizmet 
yılını doldurduğu için emekliye sevk edildiği yazılıdır. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına, 
mütaalük ise dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddî vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yu
karda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan ve idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hale ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bîr tasar
ruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

294 29 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11.7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. 37/41 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bu
lunmuş olan Celâl Aygün'ün bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 .5 .1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/294 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesinin (b) fıkrasına uyularak yapılan emekli
lik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, ancak; bu tasar
rufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi ve emekli ay
lığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki ve 
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takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten .sonra kesinleşecek olan komisyon ka

vallarının infazı sırasında ele alınacak hususa ti da kapsadığı bu bakımdan 14ü sayılı Kanunun 
f) nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı1 ilkesine aykırı ıbulunmuş. olduk
ları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek sureliyle süresi içinde itirazda bulunulmuş oldu
ğundan zikrolunan dosya, komisyonu muzun 4 . 7 J96Î.» tarihli toplan tısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin ımahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi 'gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 .sayılı Kanunun hü
kümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hu
kuki ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif 
hukuk kaidelerine uygun görımediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş 
olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni hir tasarru
fa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle taslıihiııe oy 
birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 nCu maddesine göre Cumhuri
yet Senatosu Oenel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

)ilekçe Kar. Kum. 1 
Urfa' 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan. 

'.Jaşkanı 

II. 

Kâtip 
Kütahya 

0, C. Erkıd 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
Oğuzb ey oğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gür kan 

Ağrı 
K. Özcan 

Cumhurbaşkanınca S. t 
//. A.ydmcr 

Antalya 
M. İlkuran 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /23) 

T. G. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mel. 
Emeklilik Şu. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8232 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6165/61542 sıra numarasındaki 
Münir 'Karaeık'a ait 296 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali îhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine 'başvuraınıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfi e mütaallık maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsola.bilcceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(296 Sayılı Karar) 

6165/61542 - 22 . 8 . 1961 MÜNİR KARACIK Rumeli caddesi Meserret Ap. No : 54. 56 Daire 1 
Şişli - İSTANBUL 

(Dilekçenin özeti : Tekel Genel Müdürlüğü Muavini iken 9.5. 1955 tarihinde yapılan re'sen 
emekliye sevk İşi0minin usulsüz ve adaletsiz olduğundan bahisle, iptali talebinden ibarettir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı mütalâasında : Dilekçinin Genel Müdürlüğe vekâlet sırasında ye
rine yeni bir Genel Müdür tâyini üzerine şifahen emekliliğini istediği, kendisi Genel Müdür Mua
vini olduğu için yazılı dilekçe istenmemiş olduğu, ancak adı geçenin şifahi müracaatının, o tarihte 
Tekel Genel Müdürlüğü Zatişlerl Müdürü Enver Kandan Md. Yardımcısı Dilâver Erataç, Emekli
lik Kısım Şefi Saffet Davran ve Kısım Âmiri Avni Alatan tarafından bilinmekte olduğu, talep 
üzerine yapılan emeklilik muameleleri için ayrı bir madde bulunmadığından 39/B ye göre emekli
ye sevk edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarm(ian bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan huk uk esaslarına uyarlık görülememiştir. 

Bakanlık her ne kadar dilekçinin emekliliğini bizzat ve şifahi olarak talebetmiş olduğunu ifade 
etmekte ise de, emeklilik talebinin emekliliğe hak kazanmış kimseler tarafından yazılı olarak yapıl
ması, dilekçinin ise, re'sen emekliye sevkı tarihinde 27 yıllık fiilî hizmete sahipolması ve o tarihte 
mer'i kanun hükmü gereğince 30 hizmet yılını ikmal etmedikçe emekliliğini isteme hakkına sa
hip bulunmaması icabedeceği hususları dikkate alınarak yapılan emekliye sevk işleminde kanuni 
şartların tekevvün etmemiş olduğu kanaatine varılmıştır. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun; 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf 
tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

296 29 .4 . 1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Bilekçe Kar. Koni. Rapor No: 39 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulunmuş 
olan Münir Karacık'ın, bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup, 31 . 5 . İ963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/296 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (1)) fıkrasına 
uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyon
ca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem ter
fi ve emekli 'ayılığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının 
yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komis
yon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş olduk
ları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş oldu
ğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . J . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz-bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Kar. Koni. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. İlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
77. Oğuzbeyoğlu K. Özcan 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 255 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4/28) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 , 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mâ. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8262 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6187/53507 sıra mımarasmdaki 
Esat Sabit Şibay'a ait 255 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca "Ferid Melen 

Sebepler t 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emekli lik işleminin, görülen lüzum . ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş, 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzübahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 
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(255 ' r / ı h Karar) 

6187/53507 - 21 8 1961 (ESAT SABÎT ŞİBAY) Kavaklıdere G-üveuevler Güneş sokak No ; 
20 - ANKARA 

(Dilekçenin Özü : Çalışma B akardın ı Araştırma K a/r ulu Başkanı iken 1.9. 1958 tarihinde- yapılan 
re'sen emekliye sevk işleminin h aksıra iğin dan hahsile iptali talebinden ibarettir,) 

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : 25 yılını ikmal ettiğinden emekliye sevk edilmiş bulundu
ğu bildirilmiştir, 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri vo idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret oludan hukuk tas la r ına uyarlık görülememiştir. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binasn. şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

256 26 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu rapora 

T. B, üf. M il 7 . 1965 
Dilekçe Kar. Kora. Rapor No, ; 6 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına uıüracaatte bulunmuş 
olan Esat Sabit Şibay'm 'bu şikâyeti ile ilgili •olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetveliyle yayınlanmış bulunan 963/255 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 'ile İstan
bul Milletvekili • Coşkun Kırca taralılarından. 5434 sayılı Kanunim 39 neu maddesinin (To) 
fıkrasına uyullarak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
linde Komisyonca, ancak; bu tasarrufların ipi;ali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan karar
ların ise; ıkıdem, terfi ve emekli aylığının mahfuz tutu iması gibi her bîri ayrı ayrı ve idari 
.makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtik
ten sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarınrn infazı sırasında ele alınacak hustısatı da kap
sadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesin im sarahatine ve Anayasanın kuvvet
ler ayrılığı ilkesine aykırı 'bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek su-
retiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya Komisyonuımıızun 
4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi, 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar- altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da 
belirtildiği gibi .sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı 'ayrı ihtilâf 'konusu teş-

C» Senatosu f S, Sayısı : 250) 
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[&Üİ edeceğinden daih'a evveld'en bu ihtilâfları halle mâtuıf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
(hükümleri ile mümkün .̂ örülem!eımiş ve n^ekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu 
'hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vaztgeejmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif 
'hukuk Ikalide'lerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş ol
makla dilekçinin emeklilik muaımeleisinm ipitaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir .tasarrufa 
kadar enıeklillik maaşının ımahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle itaslhihine oy birli
ğiyle karar 'Verilmekle işibu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 neu »maddesine göre Oıımlhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun tasviplerimle -sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ah H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkka: A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir Ağn 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

O. Senatosu (S* Sayın : 250) 





Btmem 
Toplantı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 25 i 
Maliye Bakanı Ferid Melen we İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 256 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C, Senatosu 4 /29 ) 

T. a. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel M d. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8261 

17 . 6 , 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6853/54898 sıra numarasm&aki 
Kâmi Akman'a ait 256 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ijveruz. 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 ncî maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için. Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeldi ilk işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmcsinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur 



(256 sayılı Karar) 

6853/54898 - 7 . 9 . 1961 (KÂMÎ AKMAN) Hükümet caddesi No : 55 - Kartal - İSTANBUL 

(Dilekçenin konusu : 3 ncü Kolordu Kumandanı iken, 9 subay hâdisesi ile ilgili olduğu zan ve te 
lâkki edilerek, 1958 senesinde alelacele, birkaç saat içerisinde vazifesinden alınıp bidayeten Kayseri1-
ye nakil, oradan da tamamen, siyasi maksat ve keyfî bir hareketle re'sen emekliye sevk edildiğinden, 
40 yıllık fiilî ordu hizmetinin, sicilleri ile müeyyit bulunduğu üzere, başarılı ve müspet geçmi§, ilmî, 
idari ve ahlâki hiçbir kusuru bulunmamış ve tümgenerallik rütbesinde iken 1957 yılı Ağustosunda Ko
lordu Kumandanlığına tâyin kılınmış ve bu hizmette ancak 5 ay vazife görmüş olmasına ve sicil tali
matı hükümlerine tevfikan hakkında (Müddet bakımından) menfi bir sicil düzenlenmesi dahi gayri-
rnümkün bulunduğuna göre, mezkûr tasarrufun tamamen sebepsiz ve kanunsuz olduğundan bahis ve 
şikâyetle, halen rütbesinin yaş haddini idrak etmiş bulunması sebebi ile orduda tekrar vazifeye alın
ması mümkün değil ise de, eğer orduda kalmış olsa idi gerek ihraz etmiş olacağı orgenerallik rütbe
sinden ve gerekse bu rütbeye ve bilâhara yürürlüğe giren kanunlara göre iktisabetmiş bulunacağı 
emekli aylığı gibi, mahrum kaldığı hak ve menfaatlerin, dolayısiyle uğradığı mağduriyetin bertaraf 
edilmesi için hakkındaki bu emeklilik işleminin kaldırılması ve 42 sayılı Kanuna uyularak emekliye 
sevk ve ircaı isteğine dairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin (b) fıkrası gereğince 29 Ocak 1958 tarihinde, görülen lüzum üzerine re'sen emekliye sevk edil
miş bulunulduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkıma 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda yazılı hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istimalinde 
de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum kal
dığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf tesisi
ne kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

256 26 . 4 . 1963 

b, Senatosu (S, Sayısı : 251) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kont. Rapor No. 

11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet Sile Yüksek Meclis (Başkanlığına müracaatte 'bulun-
muş olan Kâmil Akman'm 'bu şikâyeti île ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Oetveliyle yayınlanmış bulunan 963/256 sayılı karara Maliye Balkanı Ferid Melen ile İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık "bulunmaması ha
linde Komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan karar
ların ise; kıdem, terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari 
(makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtik
ten sonra kesinleşecek olan Komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak husuoatı da kap
sadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci 'maddesünin sarahatine ve Anayasanın kuvvet
ler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek su
retiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş 'olduğundan zikrolunan dosya Kcnmisyonuımuzun 
4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda d& 
belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teş
kil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
bükümleri öle mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu 
(hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif 
thukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş ol
makla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa 
kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle taslhihine oy birli
ğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun tasviplerinle sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Başkanı ı Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

imzada bulunamadı. 

Balıkesir 
II. Oğuzbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
H. Aydmer 

Antalya 
M. îlkuçan 

i *fr».t 

Ö, Senatosu (& Sayın : 25İ) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 252 
Maliye Bakam Ferîd Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 252 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /30 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mâ. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8265 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 1405/6875 sıra numarasmdaki 
Dr. Rüştü Bilge'ye ait 252 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye şevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müraeaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet 'hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubalhsolabileceği ve bu, takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

tşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



252 sayılı Karar 

1405/6873 -11.8.1960 (Dr. RÜŞTÜ BİLGE) Adlî Tıp Meclisi Akliye - Asabiye Mütehassısı 
Azası - İSTANBUL 

(Dilekçi : 1951 senesinde, Askeri Temyiz Mahkemesi kararı ile 1950 den muteber olmak üzere 
Tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş bulunduğu halde, kısa bir zaman sonra re'sen emekliye sevk edilmiş 
ve Meclise yaptığı şikâyet üzerine de bu muamele haksız ve yersiz görülerek Bilekçe Komisyonu 
kararı ile kaldırılmış ise de Meclis Umumi Heyetince tasvibolunmadığı için mağduriyetinin tema
di etmekte bulunduğundan bahis ve şikâyet ederek, yaş durumu bakımından 1958 senesine kadar 
vazife başında kalması ve bu arada 1953 senesinde Tümgeneralliğe terfi ederek 150 lira barem 
derecesine çıkması mümkün iken bu yolda haksız bir muameleye uğramasından duyduğu teessürü 
ifade ile, mevcut mevzuatın ve yaş durumunun tekrar orduya alınmasına müsaidolmadığını bil' 
mekle beraber, sembolik bir mahiyette dahi olsa mezkûr haksız tasarrufun kaldırılmasını ve 1953 
senesinden muteber olmak üzere emsalleri gibi kendisi için müktesep hak teşkil eden 150 liraya 
terfi ettirilmesini istemektedir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Terfiin mecburi bir mahiyet ve karekter taşı
madığı ve muvazzaflık statüsüne tabi olanlara ait bulunan terfi işleminden emekli statüsüne in
tikal etmiş bulunan dilekçinin istifade ettirilmesine mevzuat hükümlerinin müsaidolmadığı bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir Hukuk Devletinde; bilcümle hukuki tasarrufların; velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve îdare Hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukarda yazılı hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. Nitekim Askerî Yargıtaym dilekçinin Tuğgeneralliğe 
terfii ile ilgili olarak verdiği karar da bu görüşü müeyyit bulunmaktadır. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binanen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldırılmasına ve; hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bibümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi 
esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesis kılınıncaya kadar dilekçinin emekli aylığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumu
na oy birliğiyle karar verildi, 

Karar No. Karar tarihi 

252 26 .4 .1963 

C. Senatosu ( S, Sayısı : 252 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 196S 
Dilekçe Kar. Kom Rapor No:-8 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Dr. Rüştü Bilge'nin bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/252 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına 
uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, 
ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi 
ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının 
yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komis
yon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş. olduk
ları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek »uretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş oldu
ğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayn ihtilâf konusu teşkil edeceğin
den daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf katar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uy
gun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emekli
lik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu ra
porumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak E. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

imzada bulunamadı 

Balıkesir Ağrı 
//. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

Ç, Senatosu ( S. Sayısı : 252) 





Donem : i A - . ' ^CO 
Topianü : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ZOö 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 257 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /31 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8260 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6072/6072 sıra numarasmdaki 
Ekrem Pekelmen'e ait 257 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da,kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzu'balhsolabileceği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me« 
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve ııica olunur. 



— 2 — 
257 Sayılı Karar 

6072/6072 - 12.1.1963 
Ekrem Pekelmen, Mezbaha sokakta 
Antakya - Hatay 

(Dilekçenin özeti: İstanbul Telefon Müdürlüğü Abone Hesapları Servis Amiri iken bir telefonun 
devri dolayısiyle abonman âmirine rüşv&t verme tavassutunda bulunmak suçundan mahkemeye ve
rildiğini ve aynı zamanda disiplin kurulu kararı ile meslekten ihracedildiğini, mahkemece beraeti-
ne karar verilmesine rağmen vazifeye iade edilmediğini beyanla hakkında verilen disiplin kurulu 
kararının iptalini talebetmektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığı mütalâasında : Dilekçi hakkındaki disiplin cezasına Tüzük gereğince sü
resinde itiraz edilmemesi sebebiyle karann kesinleştiği ve kazai bir karar olmadıkça kesinleşen 
bu kararın kaldırılmasına imkân olmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetierinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakım
dan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binasn şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda ye
ni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

257 26 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulun
muş olan Ekrem Pefeelmen'in Ibu şikâyetti lüte ilgili ollaraJk verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 96i3/2®7 sayılı Karara Ma%e İB'akanı Perlid 
Melen ile İstanbul1 Milletvekili Coşkun Klrca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (<b) fıkrasına .uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bu
lunmaması halinde komisyonca, ancak,; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, 
zikrolunan kararların, ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi Iher biri ayrı 
ayrı ve idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdi-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 253) 
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faniden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak 
hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci ımaddesinin sarahatine ve 
Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları ciheltle düzeltilmesi iktiza 
ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya 
komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında teikrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeiklilik kıdem ve terfi gilbi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayn ayrı ihtilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hüküm
leri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde 'kurulumuz bu huku
ki ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hu-
&uk Ikaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu ipte! (etmeyi kalbul eylemiş 
olmakla dilekçinin emeklilik muamelelerinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasar 
rufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy 
birliğiyle karar1 verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

ilekçe Kar. Kom. Başkanı 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
//. Oğuzbeyoğlu 

Zonguldak 
A, F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

Antalya 
M. llkuçan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 253) 





Dönem ; 1 
Toplantı % CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı i 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 258 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül^ 
meşine dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C, Senatosu 4 /32) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 , 1963 

Bütçe ve MaU Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8259 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 853/853 sıra numarasındaki Fuat 
Yurday'a ait 258 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

istanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler 

1. G-erek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 30 neu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci 
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Mili el 
Meclisin-1 vâki müracaatierin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra nıevzubaihsoia.bileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

254 
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258 Sayılı Karar 

853/853 - 11 . 12 . 1961 
Fuat Yurday 
Acıbadem - Dörtyol Sarayardı sokak Aksu Ap. No. : 6, Daire 4 

Kadıköy - istanbul 

(Dilekçi : 32 sene 8 aydır, iyi sicil, takdirname ve mükâfatlar almak suretiyle hizmet ifa ettiği 
Devlet Demiryolları İdaresindeki vazifesinden terfihte 3 ay kala ve henüz 51 yaşında, ortada da ka
nuni ve muhik hiçbir sebebolmadan, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine uyularak 5.8.1961 ta
rihinde re*sen, hissi ve haksız yere emekliye sevk ve mağdur edilmiş bulunulduğundan bahis ve §i-
kâyet ederek; sin, sicil ve sağlık yönlerinden istihdamına mâni hiçbir hali bulunmadığından, uğra
dığı bu haksızlığın, bertaraf edilmesini, terfi ve iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 30 hizmet yılını doldurmuş olması ve son 
yıllardaki hizmet ve tutumunun tatmin edici bulunmaması sebebiyle, zikredilen tarihte re'sen 
emekliye çıkarılmış olduğu bildirilmektedir, 

Gereği düşünüldü : Bir Hukuk Devletinde; biloümle hukuki tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, madii vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir, Bu bakımdan, takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binam şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istik mali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

258 26 . 4 . 1963 

C. Senatosu ( S. Sayısı ; 254) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. -11,7,1963-
Dilekçe Kar. Kom. raporu No: 10 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulun
muş olan Fuat Yurday'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulnuan 963/258 sayılı karara Maliye Bakam Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, ida
ri yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 ııci maddesinin sarahatine vo Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda 
bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tek
rar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar allına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belir
tildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece . 
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim muta a kıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukuki ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uy
gun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek
lilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşı
nın mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle iş
bu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak 

V. Gerger O. C, Erkut A. F, Ak 

Ankara Bolu Konya Antalya 
.V. Berkkan A, Çakmak A. Gürkan M, îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Ay diner 

a Senatoca (S. Sayısı : 254) 





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

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 259 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /33) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17.6.1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb, Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8258 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

3tl . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 3752/45800 sıra numarasındaki 
Ahmet Tungay'a ait 259 sayılı Karara aşağıdaki sobepler dolaynsiyle itiraz ediyoruz. 

tstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kirca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 
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(259 sayılı Karar) 

3752/45800 - 27 . 4 . 1901 (AHMET TURGAY) Dumlupınar mahaM'esi Ağaçlı sokak No: 17 -
fSKENDEBUN. 

(Dilekçi : 1954 yılında, Andırın Tekel Memuru iken muhtar seçimine iştirak etmesinden ken
disine muğber olan partizanların uydurma bir zimmet suçu isnadı sebebiyle 6435 sayılı Kanuna 
(fare emekliye sevk edilmiş ve neticeyi muhakemede beraet ettiği ve henüz 45 yaşında olduğu halde 
iadei memuriyet ettirilmemiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek, çolak çocuğunun iaşesini 
temine medar olmak üzere bir vazifeye tâyin kılınmasını veyahut 22 küsur seneye baliğ olan hiz
met müddetine göre, kendisine emekli aylığı bağlanmasını islemektedir. 

OMimrük ve Tekel Bakanlığının cevabı yazısında : Andırın Tekel İdare Memuru iken 3417 
liralık mamul ve demirbaş eşyayı zimmetine geçirdiğinden dolayı 7 . 12 . 1954 te işinden elçekti-
rilip Maraş Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda 2 sene 11 ay hapse mahkûm 
edilmiş iken bu baptaki kararın Temyizen bozulması sonunda beraet etmiş bulunan mumaileyhin 
21 . 9 . 1955 tarihinde de Genel Müdürlük emrine alınmış olduğu, ancak; beraet karan idareye 
gelmeden 6435 sayılı Kanunla tâyin ve tesbit edilmiş bulunan 6 aylık müddeti doldurduğu için 
hakkında emeklilik muamelesine tevessül edilmiş bulunulduğu gerek mezkûr kanun (hükümleri, 
gerekse geçirdiği takibat durumu karşısında talebin tervicinin mümkün olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukuki tasarrufların, velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle* 
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve silcillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarruf tı
nım kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet bak ve menfaatlerinin telâfisi 
esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli -aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birli
ği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

259 26 . 4 . 1963 

0. Senatosu (S. Sayısı : 255) 



— 3 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 11 .7 • 1963 
Dilekçe Kar. Kom. raporu No: 11 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulun
muş olan Ahmet Turgay'm hu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/259 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrohınan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, ida
ri yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda 
bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tek
rar incelendi' 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin malınım kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belir
tildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim mütaakip dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukuki ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uy
gun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek
lilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşı
nın mahfuz tutulmak-suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle iş
bu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
1 asviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H, Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
AT. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

» — * & > * < « * » <*•• 

G, Senatosu (S. Sayısı : 255 ) 





Dönem 
Toplantı 

1 
2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 256 

Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 , 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 260 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /34) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8257 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

aı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 1429/6793 sıra numarasındaki 
Avni Çırnaz'a ait 260 sayılı Karara aşağıdaki se'ıepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

Maliye Bakam 
Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunim 5 nei maddesini 1 eki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesinin B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'son emekliye sevk edilen memurların im kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvura.mıyacakları mezkûr 5434 sayılı Ka ıunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyon1 arınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Bü . iik Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaalllk maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra nıevzubahsolabileeeği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari merci'^re veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi ar/. v<< rica olunur. 



— 2 — 
(260 sayılı Karar) 

536/4713, 0188/5<3486, 6972/61682, 1429/6793 - 25 . 7 . 1960 Emekli Tümgeneral (AVNİ ÇrR-
NAZ) Yeldeğirmeni sokak Şengül Ap. No: 8 Daire 3 - Kadıköy - İSTANBUL 

(Dilekçelerin özeti : Ortada kanuni ve mu\ik bir lüzum ve zaruret, keza, j sin, sıhhat, 
meslek ve sicil, kifayetsizliği gibi hiçbir sebep de bulunmadığı halde, mücerret;- 66 ncı 
Tümen Kumandanı iken, 9 subay hâdisesinden dolayı iki günlük bir sorguyu mütaakıp, kumanda 
kütlesine göz dağı vermek maksadiyle, müspet siciline binaen Diyarbakır Kolordu Kumandanlığı 
vekâletine tâyininin dahi mukarrer bulunduğu bir sırada henüz, 54 yaşında iken, o tarihteki baskı 
idaresinin verdiği emir üzerine; Ordu sicil mevzuatını çiğnetmek ve sicili de kasden bozdurulmak 
suretiyle, 5431 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, mağdura hiçbir hak tanıma
yan antidemokratik 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına dayanılarak Şubat 1958 de, islerini devret-
mcJc ve kıtaları ile görüşmek imkânı da verilmeden re'sen emekliye sevk olunup vazifeden süratle 
uzaklaştırılmış bulunulduğundan- bahis ve şikâyetle; 17 yaşından itibaren devam edegelen ordu ha
yatı başarılı, sicilleri tertemiz en ufak bir muameleye muhat ab olmamış, albaylık ve generallikte 4 
yıla yakın Tümen K. lığı ve 3 yıl Korgenerallik kuruluş seviyesinde olan yurdiçi bölge' K. lığı 've 9 
sene Tlarb Akademisi öğretmenliği yapmış ve bütün ordu camiasınca müspet ve dürüst mesaisi bi
linen bir şahıs olarak, kendisi hakkında tatbik olunan bu muamelenin, kin ve gareze müstenit bu
lunduğu aşikâr olduğundan ve esasen haklarında takibat yapılan 9 subay da beraet ederek terfi gör
müş ve halen önemli hizmetler deruhde etmekte bulunmuş oldukları cihetle aynı hâdisenin mağdu
ru olan, kendisinin vâki mağduriyetinin temadisi terviçedilemiycceğinden mezkûr emeklilik işlemi
nin iptali ve bu arada zayi olan hakları da tanınarak Orduya alınması, maddi ve mânevi sarsılan, 
zedelenen durumunun düzeltilmesi, hiç değilse 42 sayılı Kanun tatbikatına tabi tutulması istekleri
ne dairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığının Ağustos 1960 tarihli cevabi yazısında : İsteklerinin yerine geti
rilmesine mevzuat hükümlerinin müsaidolmadığı bildirilmektedir. 

G-ereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu yararına 
bulunması lâzım, zaruri ve İdare Hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre; dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Nitekim, emekliye şevkinden çok 
kısa bir zaman sonra valilik gibi mühim bir h'zmete tâyin kılınmış olması da bu görüşü teyidet-
mektedir. 

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 
Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufu

nun kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zıruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı bütün memuriyet hak ve menfaat! orinin telâfisi esbabının, bu haksız tasarrufu te
sis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda hakkında yani bir tasarruf tesisi kıli-
nmcaya kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy [birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

260 26 . 4 . 1963 

C. Senatosu (S. Sayısı : 256) 



- a -
Dliekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No : 12 

11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Avni Çırnaz'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/2(50 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca tarafından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyu
larak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde Komisyonca, 
ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi 
ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının 
yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan Komis
yon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş ol
dukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş ol
duğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayın ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğin
den daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile müm
kün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ciheti nazara 
alarak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muame
lesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak 
suretiyle eski karacın bu suretle tashihine oy birliği ile karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu fieııcl Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. 'Kom. Başkanı 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

H. 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
Oğıızbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gurk an 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
11, Ay diner 

Antalya 
M. tlkuçan 

• > • « 

C. Senatosu { S. Sayısı : 256) 





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

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 261 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /35 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8256 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 374/3670, 6370/6370 sıra nııma-

rasmdaki Tahsin Berkman'a ait 261 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul "Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emek] iye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyaeaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin -Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuba'hsolabileceği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere, veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

tşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

257 



2 — 
(261 saydı Karar) 

374/3()7U/0370/637O - :'l . 3 . 1901. Kmekli Tuggeımnı' iTAFkdN ISFMK MAN> Halk s.A:sk 
No : 1/11 -Yenişehir- ANKARA. 

ı. f)\U\keı nia i>-;<{; : i Sisun lihr>s I >• rih i mh ''upuaıı rc'srn nn<liı/<:. scrk işleminin haksız r< isahrlsiz 
<dd ufntndun bitlisi''. i rd :>•':' tuh••bin>h >ı ibıire!tır.. 

Bakanlık mütalaa bildirmemiştir. 

Gereği düşünüldü ; Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki tasarrufların velev takdir hakkına ta
allûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık göriilmemiştir. Bu bakımdan 
takdir haklanın istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebepler^ binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükihn-^k' addedilmeni sanırl bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bl.Uim memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesir; eden idare tarafından iyi ikmali ve i&dei memuriyet konusunda yeni bir tasar
ruf tesisine kadar emekli ayiığurm ımdıfus bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi, 

Karar No. Karar tarihi 

261 26 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11.7. 1963 
Dilekçe Kar, Kom. Rapor No. 13 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkında emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meelk, Başkanlığına rnüracaatte bulun
muş olan Talisin Berkrnan'ın bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 .5 .1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/261 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5-1-3-1 r-orıİ! Kamımın 30 -mm maddecinin (D 
fıkrasına uyularak yapı'Ian emeklilik işlemlerin de oAjektiî' '.saclara uyarlık bulunmaması halin
de komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerekliği, Kİkrolunan karar
ların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının -mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari ma
kamların, idari yargının yötkî ve takdirine bağ'i ve aımak meH'islvrîn iasdd-nııden geçtikten 
sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının in fa;-.! sırasında ele alınacak' lnısusaiı da kapsa
dığı, bu bakımdan 140 sayılr Kanunun 5 nei ma İdesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler 
ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihet d- dilseli İlmesi ikdiza elliği belirülmek suretiyle 
süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan -/ikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1 9 6 3 ta
rihli toplantısında itekrar incelendi. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 257 ) 
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Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün me

muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da be
lirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayn ayrı ihtilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140-sayılı Kanunun hüküm
leri ile mümkün görülememiş ve nitekim müftaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu huku
ki ciheti" nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk 
kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla 
dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni br tasarrufa kadar 
emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle ka
rar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Koni. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürhan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

O- Senatosu ( S. Sayısı : 257) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 258 
Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 262 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /36 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8255 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar Cetvelinin 2867/43339 sıra numarasındaM 
Ali Göksu'ya ait 262 sayılı Karara aşağıdaki sebepler doiayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

Maliye Bakana 
Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

•2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re's,en emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine îbaşvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubaihsolabileeeği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhü me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kaırarın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 
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. (262 sayılı Karar) 

2867/43339 - 16 . 3 . 1961 (ALt GÖKSU) Belediye Zabıta Komiseri Ahmet Göksu eliyle'- ZİLE. 

(Dilekçenin özeti : Gaziantep Emniyet Teşkilâtında trafik -polis memuru olarak vazife görmekte bu
lunduğu bir sırada mâruz kaldığı bir iftira yüzünden Bakanlık emrine ve tahtı muhakemeye alınıp 
neiicei muhakemede, (2,5 aylık mevkufiyeti mütaakip) beraet etmiş bulunduğu halde, antidemokra
tik bir kanun olan 6435 sayılı Kanımla tesbit edilen 6 aylık süre dolduğu için vazifesi ile ilişiği kesil
miş ve 22 . 2 . 1961 tarihli onayla emekliye sevk edilmiş bulunduğundan bahsile, durumunun tek
rar incelenmesi ve iadei memuriyet ettirilmesi isteğinden ibarettir.) 

îçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bir rüşvet ihbarı üzerine tevkif olunup Ba
kanlık emrine alındığı ve cereyan eden muhakemesi sonunda iddia edilen parayı aldığı anlaşılamadı-
ğı için 5 . 10 . 1960 tarihinde beraetine karar verildiği, bu durumu Emniyet Genel Müdürlüğü inti
hap Komisyonunca tetkik edilerek sübut bulmadığı cihetle beraet etmiş olduğu neticesine varıldı
ğından mesleke alınmasının uygun olmadığına karar verildiği, 6 aylık müddeti tamamlayınca 6435 
sayılı Kanun gereğince hakkında 22 . 2 . 1961 tarihinde emeklilik hükümleri tatbik olunduğu, bun
dan başka kendisinin 3 ay kıdem tenzili ve iki günlük maaş kat'ı cezaları bulunduğu bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zarureti ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosyaya göre, mücerret beraetle neticelenen bir isnat sebebiyle işinden uzaklaştırılıp 
emekliye sevk edilmiş bulunan dilekçi hakkındaki bu tasarrufta bu hukuk esaslarına uyarlık gö
rülememiştir. 

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin kaldırılmasına ve dilekçinin bu yüzden 
mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet, hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadesi memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesis kılınmcaya kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

262 26 . 4 . 1963 

O, Senatosu ( S. Sayısı : 258) 



Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 14 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki em'eMilli'k işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığıma nıüracaatlte M u n -
ımuş olan Ali Göksu'nun Ibu şikâyeti ile ilgili «alaraik verilmiş olup 311 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cet veliyle yaymlaamiDş bulunan 963/262 sayılı Karara Maliye Balkanı Ferîd Melen ile 
istanbul Milletvekilli Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyullaralk yapılan emeklilik işlemle rinde objektif esaslara uyarlıik bulunmaıması halin
de Komisyonumuzca, anealk; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, 'Zikrolunaın 
kararların ise; terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması igibi her ,biri ayrı ve idari makam
ların, idari yangının yetki ve talkdirine bağlı ve ancajk Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra 
kesinleş'ecek olan Komisyon 'kararlarımın infazı sırasında ele altoacalk hususaltı da katpsadığı, 
bu batamdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrı
lığı ilkesine aykırı ıbulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği 'belirtilmek: suretiyle 
süresi içinde iltirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya [Komisyonumuzun 4 . 7 . 1968 
tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

(Komisyonumuzca verilen dilekçinin 'mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi giibi 'bütün 
memuriyet' ıh ak ve menfaati erinin telâfimi karar altına .alınmış ve ıbu hususlar vâki itirazda da 
/belirtildiği gibi sonradan idar'e ve dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teş
kil edeceğinden daıha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
'hükümleri ile mümkün görülememiş ve nütekim imütaaikıp dosyalanın tetkikinde Kurulumuz bu 
hulkukî ciheti nazara alaraik eski görüşünden vazg'eçmiş anealk emeklilik tasıarrulfunu objektif 
fhukuk 'kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız Ibu tasarrufu iptaıl etmeyi kabul eylemiş ol
makla dilekçinin emeklilik muamelelinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni 'bir tasarrufa 
kadar eme'kllillik maaşınım mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy bir
liğiyle karar verilmekle işlbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre dumlhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
/ / . Oğuzbeyoğlu K. özcan 

0. Senatosu ( S . Sayısı : 258) 





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

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 263 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /37) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8254 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6185/53576 sıra numarasmdaM 
Şahap Gî-ürler'e ait 263 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ©eliyoruz, 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re's^n emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine haşvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubaflısolabileceği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kaırarm düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

259 
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263 sayılı Karar 

0185/53576 - 2 1 . 8 . .1961 (ŞAHAP GÜRLER) C/O L'Aınbassade do Turque - Beirut - LİBAN. 

(Dilekçenin özü : M. S. Bakanlığı Tetkik Kurulu Üyesi iken 10 Eylül 1952 tarihinde yapılan 
re'sen emekliye sevk işleminin indî ve haksız olduğunu beyanla emeklilik kararının iptali ile bu
günkü idare tarafından emekliye sevk muamelesinin yapılması talebinden ibarettir.) 

M. S. Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçesinin incelendiği 5434, 1076 ve 42 sayılı kanunlar 
muvacehesinde durumunun idari bir işlemle ıslahına imkân görülemediği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki tasarrufların velev takdir hakkı
na taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetleri
nin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi 
esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

263 26. 4 .1963 

Dilekçe Karına Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. : 15 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik isteminden şikâyet il'e Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte 'bulun
muş olan iŞalbap Gürler'in bu şikâyeti ile iüllgilüi olarak verilmiş olup 3!1 . 5 . 19613 tarihli Hafta
lık Karar Öeitvelilyle yayınlamamış bulunan 903/2163 sayılı Karara Maliye Bıalkanı Ferid Melen ile 
fstanjbul Milletvekilli Coşkum Kınca tatnaifların'dan, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (Ib) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde lobjektüf esaslara uyarlık buiunnraimalsı halin
de Kotmlsyoınumuız'ca, ancak; bu tasarrufların iptali ile (ilktiüa edilmesi gerektiği, ^ikrolunaın 
kararların ise; terfi ve emekli •aylığımın ma'hfuz tutulması ıgilbi her .biri ayrı ve idari makam
larım, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerim tasdikinden geçtikten sonra 
kcsinlleş'ecek olan Komisyon kıa.rarla.rnnım infazı 'sırasında ele a'ltoacak hususaitı da kapsadığı, 
bu balomdan 140 sayılı Kanunun 5 nci 'maddesinin sa-ralhatine ve Anayasamın kuvvetler ayrı
lığı ilkesine aykırı ıbulummuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza, ettiği belkıtilmek suretiyle 
süresi içinde İtirazda buOunulımuş 'olduğundan, zikrolunan dosya Koımisyonumuzun 4 . 7 . 19(13 
tarihli toplantısında tekrar 'incelendi. 

C Senatosu •' S. Sayısı : 259 ) 
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Koımi'syanıım.i'izca verilen clil'ökeiııiiL mahrum kaklığı eımetklüük kıdem ve terfi gibi 'bütün 

meımuriyet .halk ve m e nfaatlerinin telâfisli karar altına aluinıış ve ıbu 'hususlar vâki itirazda da 
belirtildiği .gaibi '.sonradan idare ve dilekçi arasında husule geftocek ayrı ayrı ihtilâf konusu teş
kil edeceğinden d'aha evvelden bu ihtilâfla rı halle mâtulf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
hükümleri: ile mümkün görülemenri^ ve nitekim ımütaadap dosyalarım. tetikoikıaı'de Kurulurmuz bu 
hulku'kî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancalk eme'kl'iliık tasıarruıfnnu objefetif 
hukuk kaidelerine uygun görmedliği takıtr-de yalnız Ibıı tasarrufu iptal etmeyi kaibnl eylemiş ol
makla dilekçinin eımelMliliık muamieleisiiınin iptaline ve idarece ittihaz -edilecek yeni 'bir tasarrufa 
kadar eme'Mlilifc maaşımın maihtuz tutulmak suretiyle eski 'kararın bu suretle tasih'ihiiaiie uy b'ir-
Mğiyle karar ,veııiimekT;e işlbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 nen rnaidıdeisline göre Cumlhurİıyet 
Senatosu Cfenel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Başkanı 

77. 

Kâtip 
Kütahya. 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
Oğıızbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
.4. Gürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydıner 

Antalya 
M. llkuçan 

* • > » < * 

('. Senatosu (S . Sayısı : 259) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 264 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /38) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8252 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 5472/51272, 5431/51272 sıra nu-
marasmdaki Emin Ürenli'ye ait 264 sayılı Karara aşağıdaki sebepler d'olayısiyle itiraz ediyoruz. 

tstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine baışvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Ka nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin , Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Bü yük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzübalhsolaibileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu' cihetle, 

tsbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— 2 — 
(264 Sayılı Karar) 

5472/51272 Emin Ürenli 
5431/51272 - 19 . .1.1961 

Mâthatpaşa caddesi No. : 14 
Yenişehir - Ankara 

(Dilekçenin özeti : 5434 sayılı Kanunun 39 ne a maddesinin (B) fıkrasının, yeni Anayasamızın 
getirdiği ruh ve prensiplere aykırılığı ve antidemokratik bulunduğu gayrikabili münakaşa cihetle, 
kaldırılması yoluna tevessül edilmiş bulunulduğu bir sırada, çalıştığı Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti tarafından kendisi gibi, henüz emeklilik müddetini ikmal etmemiş, sicilleri temiz olan bir grup 
memur hakkında, mücerret hissî sebeplerle ve adam kayırmak mülahmasiyle tatbiki suretiyle emekli
ye sevk edilmiş olmalarındaki isabetsizlikten şikâyet ederek hakkındaki bu yersiz ve isabetsiz emek
lilik muamelesinin kaldırılması ve iadei memuriyet ettirilmesi isteğinden ibarettir.) 

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vâki şikâyeti ile ilgili olarak, Şeker Fabri
kaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden alman cevabi yazının gönderildiği belirtilmektedir. 

Mezkûr yazıda da ezcümle : Dilekçinin; geçici Müdürler Kurulunun 9 . 12 . 1960 tarih ve 
562/25 sayılı kararı ile 26 . 12 . 1960 dan muteber olmak üzere diğer emsali ile birlikte emek
liye şevkinin takarrür etmiş bulunduğu, emekliye ayrılanların bulundukları yerlerden ayrılmak za
ruretleri, çocuklarının okul durumları göz Önünde tutularak bunların emekliliklerinin başka bir ka
rarla Temmuz 1961 e bırakılmış olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdtn, takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esba
bının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda ye
ni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

264 26 . 4 . 1963 

G. Senatosu {S. Sayısı : 260) 
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Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 16 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet il'e Yüksek Meclis Başkanlığıma müracaaltıte 'bulun
muş olan Emin Ürenli'nin hu şikâyeti ile ilgili alaraik verilmiş olup 3(1 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveliiyle yayınlanmış hulunan 963/264 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Mel en, ile 
İstanbul ıMil'1'etlvekil Goşkuın Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (!b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde -objektif esaslara uyarlık bulunmaması halin
de Komisyonumuzca, anealk; bu tasairruflarm iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zdkrolunan 
kararların ise; terfi Ve emekli aylığının mahfuz tutülmrası ıgibi her .biri ayrı ve idari makam
ların, idari yargının yetkü ve takdirine bağlı ve' ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra 
'kesinl'eş'ece'k •ol'an Komisyon kararlarının infazı sırasında ide alınacak hususaltı da kapsadığı, 
bu balomdan 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrı
lığı ilkesine aykırı ıbulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği lbelirttilmle,k suretiyle 
süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 4 . 7 . 19'63 
tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahram kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi hütün 
memuriyet / halk ve menf aaitlerinin telâfisli karar altına <alınmış ve hu hususlar vâki itirazda da 
ibelirttildiği gilbi sonradan idare ve dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teş
kil edeceğinden daha evvelden bu ilhtlilâfları haille matuf ıkarar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
hükümleri il'e mümkün görülememiş ve nitekim mütaalkıp doısyalarıın tetkikinde Kurulumuz bu 
'hukukî ciheti nazara alarak eski göraşünden vazgeçmiş anealk emeklilik tasarrufunu objektif 
hukuk fcaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız İbu tasarrufu iptali eltmeyı kabul' eylemiş ol
makla dilekçinin emekMlik muameleStkıin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni hir tasarrufa 
kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle 'tashihine oy bir-
lliğiyle karar verülımekTe işlbu raporumuz 140 sayilı Kamumun 9 ncu maddesine göne Cumhuriyet 
•Stenatosu öenel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

•»• mt>9<m -»•• 

C. Senatosu (S. Sayısı : 260) 





Dönem : 1 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 265 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /39) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 , 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Say t : 115619 - 23/8251 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 182/27805 sıra numarasmdaki 
Halil •G'öney'e ait 265 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 nciı maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfi e mütaallık maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzübalhsolabileceği ve 'bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 

261 



— 2 — 
(265 sayılı Karar) 

6313/6313 242/27806 182/27805 - 14 . 2 . 1961 (HALİL GÖNEY) Üstzeren sokak No: 42 - Levent -
İSTANBUL. 

(Dilekçe özeti : 27 Mayıs harekâtı sırasında 51 nci Tümen Komutanı olarak Erzurum'a 30 kilomet
re mesafede Dumlu nahiyesinde vazife görmekte iken, radyo yayını üzerine hiçbir emir almadan bir
liklerini İnkılâp hareketi lehine takviyeli dlârm durumuna geçirmiş olduğu halde, hakkında ileri sürü
len bir iftiranın İnkılâp hamleleri sırasında tahkik ve tetkikine imkân bulunmadığı için, 3 Haziran 
1960 tarihinde, 5134 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) bendine tevfikan re/sen emekliye sev'k 
edilmiş bulunulduğundan bahsile, kendisine elem veren bu uydurma ve çirkin isnadın asılsızlığı, sureti 
ilişik olarak sunulan Genel Kurmay Başkanlığı Adlî Amirliğinin 960/211 sayılı men'i muhakeme ka
rarı ile sabit olduğu cihetle, hakkındaki mezkûr emeklilik tasarrufunun kaldırılması ve ordudaki göre
vine tekrar tâyin olunup işlenen idari hata ile ihlâl olunan şerefinin iadesi ve 42 sayılı Kanun gere
ğince yeniden emekliye sevk edilmesi talebine mütedairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Zikrolunan maddei kanuniyeye göre yapılan 
emeklilik muameleleri kati olup 1728 sayılı tefsir kararı ile de bu muamelede idareye mutlak tak
dir hakkı tanınmış bulunduğu, 3.6.1961 tarihinden itibaren 1076 sayılı Kanuna tabi bulunduğu 
cihetle tekrar muvazzaf statüye alınmasına imkân olmadığı ve 29 Temmuz 1960 dan sonra yapılan 
emeklilik işlemlerine şümulü olan 42 sayılı Kanuna göre muamele ifasına da imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin ya 
rarına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki bu işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarda belirtilen hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Nitekim tasarrufun sebep ve saikını 
teşkil ettiği anlaşılan isnatlardan dolayı verilen men'i muhakeme kararı da bu görüşümüzü müeyyit-
tir. 

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. Belirtilen bu maddi ve hu
kuki sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve; hükümsüz 
addi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi 
bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece 
istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf tesis kılınıncaya kadar dilekçinin emek
li aylığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

265 26 . 4 . 1963 

t i Se-tıatosu (S. Sayısı : 261) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. U .7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 17 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeHillik işlemind'en şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte 'bulun
muş lOİan Halil Güney'in hu şikâyeti ile ilgili 'olarak: verilmJiJş olup 3!1 . 5 . 1963 tarühl'i Hafta
lık Karar Cetveliyle yayınlanmış bulunan 963/265 sayılı Karara Maliye Rakam Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekilli Coşkum Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kamunun 39 ncu maddesinin ('b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde (objektif esaslara uyarlik bulunmaması halin
de Kamiısyonumuzîca, ancak; bu tasairruflarm iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, sükrolunatn 
•kararların ise; terfi v'e emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her .biri ayrı ve idari ımalkam-
iarın, idari yargının yetkü ve takdirine bağlı ve ancaik MeclMerin tasdikinden geçtikten sonra 
'kesinfeş'ecefe olan Komisyon kararlarının infazı 'sırasında ,ele ahnacak huısusaJtı da kapsadığı, 
bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin sarahatine ve Anayalsanm kuvvetler ayrı
lığı ilkesine aykırı fbulunmuş oldukları cihetle düzeJl'tilmesi iktiza ettliği helİTttiliniek: suretiyle 
süresi içinde iltirazda bulunulmuş olduğundan zdkrolunan dosya Komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 
tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

, Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik Ikıdeım ve /terfi gibi hütün 
(memuriyet (hak ve menfaatlerinin telâfisli karar altına 'alınmış ve hu hususlar vâki itirazda da 
helirftildiği ,gilbi sonradan idare ve dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teş
kil edeceğinden d'aha evvelden bu ilhtlilâfları hallte mâtulf (karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
hükümleri ile mümkün gö.rülememilş ve niltekim mütaaikıp dosyalanın tetMikınde Kurulumuz bu 
hulkükî ciheti nazara alarak eski g'örüşün'den vazigÇiçmiş ancaik emeklilik tasarrufunu objektif 
hukuk kaidelerine uygun ğörmedliği takdirde yalnız Ibu tasarrufu iptal eltmeyi kabul eylemiş ol
makla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni 'bir tasarrufa 
kadar eme'fcllillilk maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararan bu suretle 'tashihine oy bir-
İğiyle karar verilmekle işjbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu mâddesiine göre Cumhuriyet 
Senatosu Genel' Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Katip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. llkuçan 

Balıkesir Ağn 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

)>9<( 

C. Senatosu (S. Şayia : 261) 





Dönem : 1 
Toplat : 2 CUMHURÎYET SENATOSU S. Sayısı: 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırça'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 266 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /40) 

T. €. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malı Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8253 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 2326/9075, M6/7448 sıra numa-
rasmdaki Nebi Günberk'e ait 266 sayılı Karara. aşağıdaM sebepler 'ddlayısüyle itiraz ediyfaruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvura.nııyaeaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubafhsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri, yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu ikaların düzeHâ'l'me î arz \"e 'rica loüuııur. 
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(266 sayılı Karar) 

232(5/9075 1626/7448 - \9 . 8 . 1960 (NEBİ GÜNBEKK) 1716 Yemişcjpaşa sokak No : 19 - Karşı
yaka - İZMlR. 

(Dilekçi : izmir'de PTT Başmüdürlüğü Kalem Şefi iken Ahmet Kızıldıığ adındaki bir memurun 
asılsız bir ihbarı ile Halk Partisi propagandası yaptığı iddia ve îsnadolunmak suretiyle bir müddet va
zifeden uzaklaştırıldıktan sonra, bu iddianın asılsızlığı sabit olması ve adı geçen muhbir ve diğer ilgili
lerin de cezalarını görmeleri üzerine iadei memuriyet ettirilmiş iken: adı geçen şahsın bu defa da sakıt 
iktidar milletvekillerinden Sezai Akdağ'ı vasıta ederek kendisi hakkında parti tarafından bir karar 
alınmasına ve bu karar üzerine de vazifeye başladıktan 29 gün sonra ve terfiine 9 ay kala, Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyularak emekliye sevk edilmesine sebebolduğun-
dan şikâyet ederek, mağduriyetinin daha fazla devamına mahal bırakılmamalı için emekliliği ref olunup 
bir an evvel asli vazifesine iade edilmesini ist emel itedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin vâki müracaatleri PTT Tahkik Komite
since incelenip, neticede mevzu hükümler dairesinde emekliye sevk edildiği tesbit edilerek, bu du
rumun kendisine de bu yolda tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda yazılı hukuk esaslanna uyarlık görülmemiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istimalinde 
de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin mahrum kal
dığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf tesi
sine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar veril

Karar No. Karar tarihi 

266 26 , 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 18 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Nebi Günberk'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/266 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına 
uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyon-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 262) 
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ca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem terfi 
ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari yargının yet
ki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon 
kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 
nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları ci
hetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan 
zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğin
den daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine 
uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek
lilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu ra
porumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Aydıner 

Antalya 
M. îlkuçan 

> > • • • < « 
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Dönem : İ 
Toplan* : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakam Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 267 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /41) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8250 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekşe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 163/3358 sıra numarasmdaki Ali 
Kuşeni Özunan'a ait 267 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5. nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyaeakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memıiriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kasra rm düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(267 Sayılı Karar) 

163/3358 - 12 . 7 . 1960 ALÎ KUŞENİ ÖZUNAN Et Kombinası Kesim Salonu Başveteriner 
Hekimi — Zeytinburnu - İSTANBUL 

(Dilekçenin özeti : 1957 yılında 65 nci Tümen Veteriner Şubesi Müdürlüğünü tedvir etmekte 
iken ve aynı tarihte yapılan teftişler sonunda veteriner hizmetlerindeki mükemmeliyet bir raporla 
bakanlığa bildirilmiş oldüğbt halde, sakıt iktidar mebuslarından Zeki Erataman'ın partizan mak
satla yaptığı tesir ve nüfuz ila 12 .12 . 1957 tarihinde mücerret görülen bir lüzumdan bahisle, emekli
ye sevk edilerek maddeten ve manen mağdur edilmiş bulunduğundan bahisle 1926 senesinde intisab-
ettiği ordu hayatı; her türlü şaibe ve lekeden âri ve başarılı geçmiş ve bu durumu, sicillen dahi sa
bit bulunduğundan, bu muamelenin ref'i ve her hangi bir kıta veya geri hizmette tekrar vazife ve
rilmesi talebine mütedairdir.) 

Millî Savunma Bakanlığına gönderilen yazıya Personel Başkan Muavini tarafından gönderilen 
cevabi yazıda : Dilekçinin; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfikan, görü
len lüzuma binaen 26 Ocak 1957 tarihinde emekle sevk edilmiş buluduğu ve özlük dosyasında 
emekliye şevkini icabettirecek mahiyette hiçbir kayıt ve vesika olmadığı gibi bütün sicillerinin 
de bir üst rütbeye terfiini sağlıyacak durumda olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif Ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarıda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının istimalin
de de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istikmall ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf 
tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

267 26 . 4 . 1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 19 11 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Ali Kuşeni özunan'ın bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup, 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/267 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
istanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların, ise; 
kıdem, terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşe
cek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak 
eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görme
diği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muame
lesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tu
tulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak ., H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
İV. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
/ / . Oğuzbeyoğlu K. özcan 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
Göğüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 268 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /42) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. x 

Emeklilik Şo. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
Sayı : 115619 - 23/8249 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

M . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6127/53401 sıra numarasmdaki 
Osman Nuri Sözıge'ye .ait '268 sayılı Karara aşağı \aki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakam 
Ali İhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine haşvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzübalhsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşim kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(268 sayıflı Karar) 

6127/53401 - 18 . 8 , 1961 (OSMAN NURİ SÖZGE) Elif efendi sokak No : 1 - Haliç - Sütlüce -
İSTANBUL. 

(Dilekçenin özü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre Ankara Vergiler 
itiraz Komisyonu üyesi iken yapılan re'sen emeklilik muamelesinin iptali ile tavzifi talebinden iba
rettir.) 

Maliye Bakanlığı konu ile alâkalı cevabi yazısında özetle: 
Dilekçinin 26 . 6 . 1951 tarihinde re'sen emekliye sevk edildiğini, Danıştayca hakkındaki 

emeklilik kararının ref'edilmesi üzerine tekrar vazifeye alınarak hizmeti (33 yıl 5 ay 21 gün fiilî 
ve 2 yıl 3 ay 22 gün itibari olmak üzere) 35 yıl 9 ay 13 güne baliğ olduğu için 26 . 6 . 1951 tari
hinde tekrar re'sen emekliye sevk edilmiş olduğunu, aradan 10 yıldan fazla bir zaman geçmiş ol
duğu cihetle yeniden tâyininin uygun görülmediğini, hizmet müddetine nazaran emekliye şevkin
de kanuna aykırılık olmadığını bildirmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir Hukuk Devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakım
dan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle, dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının, 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar, emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

268 26 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 20 İl . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulunmuş 
olan Osman Nuri Sözge'nin bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup, 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/268 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların, ise; 
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kıdem, terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşe
cek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı, bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatına ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak 
eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görme
diği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muame
lesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tu
tulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu C4enel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F, Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya . Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
/ / . Oğuzbeyoğlu K. özcan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 264) 





Öönem : 1 
Topianü : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı Î 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 269 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /43 ) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı ? 115619 - 23/8248 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

3ıl . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 5479/51381 sıra numarasındaki 
Ali G-ültekin'e ait 269 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz, 

İstanbul -Milletvekili -Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu ikararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(269 sayılı Karar) 

5479/51381 - 20 . 7 . 1961 (ALI GÜLTEKlN) Yenimahalle Beşinci Durak Narin sokak No : 
16 - ANKARA. 

(Dükçe özeti : 39 ncu maddenin (b) fıkrasına göre emekliye sevk edildiğini ve bilâhara vâki mü
racaat üzerine, evvelki muamele iptal edilmeden tekrar vazifeye alınmadığını ifade ile evvelce usulsüz 
olarak yapılan emekli muamelesinin iptalini talebetmektedir.) 

Millî Eğitim Bakanlığı mütalâasında : Ali Gültekin'in Şiran ilçesi Çalgan köy okulu öğretmeni 
iken görevi başına gitmediğinden 3.1.1958 tarih ve 61 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile emekliye 
ayrılmasına karar verilerek Gümüşane Valiliğinin bu karara müsteniden vâki teklifi üzerine duru
munun Bakanlık Müdürler Komisyonunca tetkik edilerek 6.1.1958 tarihinden muteberen 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye şevkinin 26.5.1959 tarih ve 180 sa
yılı Kararla uygun görüldüğü, 

Adı geçenin tekrar öğretmenliğe alınması için vâki müracaati üzerine dileği incelenerek 25.1.1961 
tarih ve 4117 sayı ile Ankara Valiliği emrine tâyin edilmiş olduğu bildirilmiştir., 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk Devletinde bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hakkına 
taallûk ettse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, hakkındaki işlemde kanuni ve 
mühim hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakım
dan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu madde ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi... 

Karar No. Karar tarihi 

269 26 . 4 . 1963 

C. Senatosu ( S. Sayısı • 265 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 .7 .1963 
Dilekçe Kar. Kom. Raporu No, : 21 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bu
lunmuş Ali Gültekin'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Celtveli ile yayınlanmış bulunan 963/269 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ha
limde komisyonca, ancalk; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan ka
rarların, ise, kıdem) terfi ve «ınıeMü aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve 
idari makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve* ancak meclislerin tasdikinden 
geçtikten isıonra kesinleşecek olan 'komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususa-
tı da kapsadığı, bu bakımdan 140 sayılı Kanunun5 nci maddesinin sarahatına ve Anayasanın 
kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği be
lirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğumdan zikrolunan dosya komisyo
numuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına 'almmış ve bu hususlar vâki itirazda da 
(belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil 
edeceğinden daha evvelden ibu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
hükümleri ile mümlkün görül etmemiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikine kurulumuz bu 
hukuka ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objek
tif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptali etmeyi kabul ey
lemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni 
Ibir 'tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle 
tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
E. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

"?< •mÂ>û<dm--" i»i 

Ö. Senatosu ( S. Sayısı t 5*65 ) 





Dönem : 1 OOff 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / O D 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /44) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb, Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8247 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 514/514 sıra numarasmdaki Sü
leyman Vehbi Pamuker'e ait 270 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali îhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine basvuramıyacaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farklan ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzulan da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(270 sayılı Karar) 

4397/47746, 6261/53682, 514/514 - 25 . 11 . 1961 (.SÜLEYMAN VEHBİ PAMÜKER) 
Köprübaşı sokak No : 22/4 - Ortaköy - İSTANBUL. 

h 
(Dilekçi ; TCDDT. Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Limanı Ambar Müdürü iken 8 . 11 .1958 y%~ 

Unda re'sen emekliye sevk edildiği yapılan bu tasarrufun yersiz ve mesnetsiz olduğunu, idarede 28 
yıl 10 ay 19 gün hizmeti bulunduğu ve tam faydalı olacağı bir sırada hakkında uygulanan kararın hak
kaniyet esaslarından uzak bulunduğunu beyanla yapılan bu tasarrufun iptali ile esM görevine iade 
edilmesini talebetmektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : 
TCDDY. Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman Ambar Müdürü Süleyman Vehbi Pamuker'in 

8 . 11 . 1958 tarihinde tekaüde tabi hizmeti 28 sene 10 ay 19 gün olmasından dolayı 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin 6122 sayılı 'Kanunla muaddel (b) fıkrasına tevfikan re'sen emekliye 
sevk edildiğini idarede tekrar görevlendirilmesine imkân olmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk Devletinde; bilcümle hukukî tasarrufların; velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki işlemde * kanuni ve muhik hiçbir sebep 
ve yukarıda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldınlmasma ve; hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden idarece istik mali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesis kıhnıncaya kadar dilekçinin emekli aylığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumuna 
oy birliği ile karar verildi, 

Karar No. Karar tarihi 

270 26 . 4 . 1963 

G, Senatosu (S . Sayısı .: 266) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 22 11 . 7 . İ96S 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulunmuş 
olan Süleyman Vehbi Pamuker'in bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup, 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/270 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halin-
de komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların 
ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların. 
idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşe
cek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulun
muş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunul
muş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar ince
lendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı J40 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaideleıine 
uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek* 
lirik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle .karar verilmekle işbu ra
porumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak ff. Aydıner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. BerkJcan A. Çakmak A. Gürkan M. İlkuçan 

Bahke&ir Ağrı 
B. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

O. Senatosu (S4 Sayın : 266), 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 267 
Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 280 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /45) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Metçe v&Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8266 

17 . 6 . 1963 

Eonu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar 'cetvelinin 173/3355 sıra numarasmdaki 
Ahmet Fevzi Sargm'a ait ittihaz olunan Karara aşağıdaki selbepler dolayılsiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

er : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka

bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 

üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileeeği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu îkararm düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— 2 — 
(280 sayılı Karar) 

173/3356 -12 . 7 . 1960 (AHMET FEVZİ iSARGIN)< T. P. A. O. Bölge İşletme Müdürlüğünde 
Pttvantör - BATMAN. 

(Dilekçi : 1926 yılından 24 . 5 . 1955 tarihine kadar çalışmış olduğu Keçiborlu Belediyesindeki 
hizmetinden I Belediye Reisliğine gelen mahallî Demokrat Parti Başkanı Seyfullah Uğurlu tarafın 
dan, mücerret partizan bir maksatla ve .keyfî bir şekilde 6435 sayılı Kanuna istinaden uzaklaştırıl
mış bulunduğundan bahis ve şikâyet ederek iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 6435 sayılı Kanuna uyularak vazifesine nihayet veril
miş olan mumaileyhin bu belediyede münhal bir kadro olmadığı için tekrar tâyininin mümkün 
olamıyacağı bildirilmektedir. 

Bir sureti dosyada bulunan 24 . 12 . 1955 tarihli Belediye Encümeni kararında ve Başkanlık 
yazısında : Başarısız, yapılan ikaz ve ihtarlara rağmen devamsız, siyasi cereyan ve dedikodulara 
karışmış olduğu ve bu sebeple işten'uzaklaştırıldığı zikrolunmaktadır. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların velev takdir hak
kına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun ve kamu yararı
na bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosyaya ve sicillerine göre, l dilekçi hakkmdki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir 
sebep ve yukarda yazılı hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ^ konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi1 gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabı
nın bu haksız tasarrufu tesis eden1 idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesis kılınmcaya kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna 
üyeden Ahmet Çakmak'ın çekimser oyuna karşı ekseriyetle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

280 29 . 4 . 1963 

C. Senatosu (S. Sayısı : 267) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No: 23 ' 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan Ahmet Fevzi Sargm'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/280 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile is
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari 
yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan 
komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulunmuş 
oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş ol
duğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca veriden dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün mahru
miyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emsklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uy
gun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emekli
lik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu ra-
porumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvip
lerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. tL 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Aydmer 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

O. Senatosu (S. Sayısı : 267) 





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

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 281 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /46) 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekşe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6054/39423 sıra numarasmdaki 
Süleyman iSırrı Türközü'ne ait 1281 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakam 
Coşkun Kırca Ferid Meloro 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine haşvuraımıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olaeağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayn ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzuhahsolabileceği ve 'bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil rae-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik §b. 

Sayı : 115619 - 23/8246 
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(281 Sayılı Karar) 

5918/52645 6054/39423 - 8 . 8 . 1961 .SÜLEYMAN Sllüil TÜRKÖZÜ Yeni mahalle istanbul 
caddesi Türközü sokak No :2 — ILG-AZ 

(Dilekçi : 1950 yılında, İlgaz'ın Bucura köyünde Başöğretmen iken yapılan seçimler için köye gelen 
ve okula ziyaret eden Halk Partili adaylara kahve ikram etmiş bulunmasından kendisine husumet 
besliyen Demokrat Parti mensuplarının vâki tesirleriyle, 60 liraya olan terfiinin yapıldığı ve kadro 
temininde gönderileceği dahi kendisine tebliğ edilmiş bulunulduğu halde, talimat ile gönderilen bir 
müfettişin kendisi hakkında verdiği orta rapora dayanılarak. 1952 yılmda, henüz 48 yaşında iken, 
re'sen emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulunulduğundan bahisle; 32 yıllık başarılı gecen öğret
menliğinin 11 - 12 yılı içerisinde muntazaman terfi görmüş ve 9 çocuk babası bir kimse olduğu naza
ra alınmadan uğratıldığı bu mağduriyetin iadei memuriyet ektirmek suretiyle giderilmesini buna 
imkân görülemediği takdirde, terfii kadrosuzluk yüzünden yapılamamış bulunduğu cihetle bir karar 
veya bir kanunu mahsusla emekli aylığının 60 lira üzerinden ıslah edilmesini İMemektedir.) 

Mili Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, il Millî Eğitim Disiplin Kurulunun 
22.2.1952 tarih ve 81 sayılı karan ile 30 hizmer yılım doldurmuş bulunması ve iki'müfettiş tara
fından yapılan teftiş sonunla orta rapor almış bulunması mucip sebebiyle, ilgili valiliğin teklif 
yazısı üzerine durumu Bakanlık Müdürler Komisyonunca da incelenerek 5434 sayılı Kanunun 39 
ucu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edilmiş bulunulduğu 22.2.1960 da tekrar 
mesleke alınması hakkındaki dilekçesi üzerine durumunun Bakanlık inceleme Komisyonunda tetkik 
edilip particilik mülâhazası ile emekliye sevk edildiği hakkında dosyasında bir kayda rastlanmadı
ğı, halen 59 yaşında ve hizmetinden istifade edilemiyeceği kanaati ile, 8 yıl önce emekliye sevk 
edilmiş olduğundan tekrar mesleke alınmasında bir fayda mülâhaza olunmıyarak durumun ken
disine birdirilmiş olduğu belirtilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle tasarufların, objektif ölçü ve esaslara, 
maddi vakıa ve delillere uygun ve kamu hizmetlerinin yararına bulunması zaruri ve idare huku
ku esaslarındandır. incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde bilhassa, emek
liye sevk tarihindeki yaş durumu itibariyle kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarıda işaret olu
nan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının kullanılmasında da 
keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis kılan idarece istikmali ve iadeyi memuriyet konusunda yeni Mr tasarruf 
tesis kılımncaya kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

281 29 . 4 . 1963 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 268 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kont. Rapor No: 24 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracatte bulunmuş 
olan Süleymen Sırrı Türközü'ne bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/281 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde ko
misyonca, ancak; bu tasarruflann iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emeklilik aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşe
cek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün mahru
miyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğin
den daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile müm
kün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara 
alarak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu-* 
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya. 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğyzbeyoğlu K. özcan 

* • "*!•»> 

C. Senatosu (S. Sayısı : 266) 





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

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /47) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 .1963 

Bütçe ve Malı Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8245 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar -cetvelinin '6166/61543 sıra ıııımarasmdaki 
Vasfi Altan'a ait 282 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali îhsan Oöğüğ Ferid MeUn 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka-
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsin ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlannca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bıı kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal üe birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfi e mütaallik maa.ş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutu]ması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra oıevzübaihsolabileceği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı ^salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

tşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 
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(282 sayılı Karar) 

(İ253/53(J97 6166/6.1 o43 - 23 . 8 . .1961 (VASFİALTAN) 1647 nci sokak No : i) - Bayraklı -
İZMİR. 

(Arzuhal hülâsası : izmir PTT. Yedek gefi iken (i . 5 . 1955 tarihinde ıjapdaıt re'scn emekliye seek 
işleminin usulsüzlüğünden tahsile kararırı iptali talebinden-ibarettir.) 

Ulaştırma Bakanlığı emekliye sevk sebebi hakkında mütalâa beyan etmemiştir. 

Gereği düşünüldü ; Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslanna uyarlık görülmemiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

282 29 . 4 . 1968 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom, Rapor No: 25 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracatte bulunmuş 
olan Vasfi Altan'a bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . Vy , 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/282 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, ;")434 saydı Kanunun. 39 ucu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde ko
misyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikroluııan kararların ise; 
kıdem terfi ve emeklilik aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların. 
idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşe
cek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususafı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu
nulmuş olduğundan zikroluııan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 269) 
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Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün mahru

miyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğin
den daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile müm
kün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara 
alarak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkul A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Giirkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
//. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

M M 4 M M B » I * 

a Senatosu (& Sayıa : 269) 





Dönem : i 0"7A 
Toplantı :2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 2 / U 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 283 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /48) 

T. C. ' ' "•'•'", 

Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 

Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
Sayı : 115619 - 23/8244 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 .tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6176/53552 sıra numarasındaki 
(adı ve'soyadı yoktur) Fondun Pıımr-'a ait 293 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz 
ediyonız. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. > 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlannca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacaklan mezkûr .5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Mület 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayn ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubaıhsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayn salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu karamı düzeltilmesi arz ve rica olunur. 



— 2 — 
(283 sayılı Karar) 

6176/53552 - 21 . 8 . 1961 (FERİDCN PINAR) Karialtepe Kili/, .sokak No : i) - Bakırköy İS
TANBUL. 

(Arzuhal hulâsası : 6 , 5 . 1957 tarihinde DDY. Hivas İsletmesinde hareket müfettişi iken f/apılenı 
rc'sen emekliye, sevk işleminin usulsüzlüğünden hahsile iptali talebinden ibarettir.) 

Ulaştırma Bakanlığı mütalâasında : Teftiş vazifesini ihmal ettiğinden ve sıhhi durumu dolayısiy-
le de hizmetinden istifade edilmediğinden re'sen emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmetiesaslarmdan bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

283 29 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. fi . 7 . 196S 
Dilekçe Rcır. Kom. Rapor No; 2f> 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına rnüracatte bulunmuş 
olan Feridun Pmar'a bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/283 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen üe 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik İşlemlerinde objektif esaslara, uyarlık bulunmaması halinde ko
misyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile İktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emeklilik aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra, kesinleşe
cek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 
140 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı 
bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulu-
nulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar 
incelendi. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 270) 
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Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün mahru

miyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğin
den daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile müm
kün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara 
alarak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik mu
amelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz 
tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 
140 sayılı Kanunun 9 ucu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine su
nulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak E. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
.V. Berklmn A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
ff. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

O. Senatosu ( & Sayın : 270) 





Dönem : 1 
Toplanı* : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /49) 

T. G. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8267 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 5817 - 5817/6164 - 61545 - 53557 
sıra numarasmdaki Kemal Baran'a ait 284 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz edi
yoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali İhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nei maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlefin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallık maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi baslıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(284 sayılı Karar) 

5817/5817, 6164/6.1545/53557 - 20 . 12 . 1962 (KKMAL BARAN) Karayolları !). Bölge 92. Şube
de îş<;i -DİYARBAKIR. 

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır Belediyesi Yazı hicri Müdürü iken yapılan re'sen emekliye, sevk 
işleminin iptali t edebinden ibarettir.) 

içişleri Bakanlığı mütalâasında : Adı geçenin 1 . 9 . 1955 tarihinde belediye encümenince key
fi ve politik sebeplere müsteniden emekliye sevk edildiğinin anlaşıldığı, halen yevmiyeli 
olarak vazifeli bulunduğu Karayolları 9 ncu Bölgedeki mesaisinin dahi memnuniyet verici ol
duğu bildirilmiştir. 

G-ereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya vo sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

284 29 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 .7 .1963 
Dilekçe Kar. Kom. raporu No: 27 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulun
muş olan Kemal Baran'a ait bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/284 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması 
halinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararla
rın ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı idari makam
ların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ke
sinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu ba
kımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesi-

C. Senatosu ( S. Sayısı .- 271) 
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ne aykırı bulunmuş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde 
itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantı
sında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edece
ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukuki ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine 
uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek
lilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu 
raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlıı K. özcan 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 271) 





D6nem : 1 
Toplantı . 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 285 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /50) 

T. C. 
Maliye, Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. , Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8243 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6169/53499 sıra numarasmdaki 
A. Hulusi Ekermen'e ait 285 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvura-mıyacaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde aRcak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve terfie mütaallık maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubalhsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(285 sayılı Karar) 

6169/53499 - 21 . 8 . 1961 (A. HULUSİ EKERMEN) Hisar Yeşil Türbe Dolaplı sokak No: 4 / 1 -
BURSA. 

(Arzuhal hulâsası : 3 . 9 . 1954 tarihli onanla Bursa Teknik Ziraat Müdürlüğünde Tarla Zi
raat Mühendisi iken yapılan re'sen emekliye sevk işleminin usulsüzlüğünden bahsile iptali talebinden 
ibarettir.) 

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında: Adı geçenin re'sen emekliye şevkini icabettirecek bir du
rum mevcudolmadığı halde 3 . 9 . 1954 tarihli onayla re'sen emekliye sevk edilmiş olduğu bildi
rilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve mu
hik hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmafii ve idaei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

285 29 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11. 7.1963 
Dilekçe Kar. Koni. raporu No: 28 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatta bulun
muş olan A. Hulusi Erkmen'e ait bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/285 sayılı karara Maliye Bakanı Ferid Me
len ile istanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ucu maddesi
nin (b) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik'işlemlerinde objektif esaslara, uyarlık bulunmaması 
halinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların ipt;ıli ile, iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararla
rın ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı. ayrı idari makam
ların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra ke
sinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu ba
kımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesi--

C. Senatosu ( S. Sayısı : 272 ) 
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ne aykırı bulunmuş, oklukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde 
itirazda bulunulmuş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantı
sında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahram kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtil
diği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edecej 

ğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile 
mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukuki ciheti na
zara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu -objektif hukuk kaidelerine 
uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufa iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emek
lilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik nıaaşmm 
mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu 
raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. (Kırkan M. tlkuçan 

Balıkesir Ağn 
//. Oğıı&beAjoğlu K. Özcan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 272 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURÎYET SENATOSU S. Sayısı 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 286 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül-

daîr önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4 /51) 

meşine 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mail Kontrol Genel Md, 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 - 23/8242 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 .1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6297/6297 sıra numarasmdaki İb
rahim Zeren'e ait 286 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

. . istanbul Milletvekili . Maliye Bakanı 
•...:< . ' . Coşkun. Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul oyliyeıı Anayasa muvacehesinde verilen karar şalâ-hiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine--i.Tıaşvuramıjrşoaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) • fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müraeaatlerin , Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hulrıik'-kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ige münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu "olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolaıbileceği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle," 

îsbu' kararın düzeltilmesi arz've rica olun ur. 
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(286 Sayılı Karar) 

6175/53556, 1254/1254 5056/5056, 6297/6297 21 . 8 . 1961 (İBRAHİM ZEKEN) Kurukavak cad
desi No. 33/1 Eyüp - İSTANBUL 

(Arzuhal hulâsası : Eyüp Ebuas-ıı-ui ilkokul Öğretmeni iken 14 . 5 . 1957 tm-ihinde y&pılan 
rr.'m'-n emekliye s< rk işleminin usıdsüzKığvnıhn buhsile iptali ve vazifeye iadesi talebinden ibarettir.) 

Millî Eğitim Bakanlığı mütalâasında - Dilekçinin İstanbul Valiliğinin teklifi üzerine 27 yıl üze
rinden emekliye sevk edilmiş olduğu, adı geçenin köy (A) kursu mezunu olup 842 saydı Ka
nunla öğretmen nasbediılmiş bulunduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu htsutetlerinin ya
rarına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esaslarından bulunmaktadır. 

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre hakkındaki işlemde kanuni ve muhik 
hiçbir sebep ve yukarda işaret olunan hukuk esaslaınna uyarlık görülmemiştir. Bu bakamdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen, bu maddi, ve hukukî sebeplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi. 

Kar» No. Karar tarihi 

3$6 $0 , 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kont. rapor No. 29 Ankara 11 .T. 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis (Başkanlığına müraeaatte bulunmuş 
olan İbrahim Zeren'-e ait bu şikâyet ile ilgili olarak verilmiş olup 31 . 5 . 1963 tarihli Haftabk Karar 
Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/286 sayılı Karara Maliye (Bakanı Ferid (Melen ile î&tanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ucu maddesinin (b) fıkrasına uyu
larak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde komisyonca, an
cak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; kıdem, terfi ve 
emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayıı ayn ve idari makamların, idari yargının yetin 
ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek olan komisyon ka
rarlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu baklandan 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesino aykırı bulunmuş oldukları cihetle 
düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan &ikrolu-
nan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

O. Senatosu ( 8. Sayısı : #73) 
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Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdöm vo terfi gibi bütün nıenm 

riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da foelirtMiği 
gibi sonradan idaro ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanun hükümleri ile mümkün görüle
memiş ve nitekim müteakip dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak eski görü
şünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yal
nız bu t ısarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve ida
rece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski 
karann bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Zonguldak Cumhurbaşkanınca 8. ü. 
A. F. Ak H. Aydıner 

Konya Antalya 
A. Gürhan M. îlkucan 

Ağrı 
K. özcan 

Dilekçe Kar. Köm. Başkanı 
Urfa 

V. Ger gar 

Ankara 
İV. Berkkan 

H. 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
Oğuzbeyoğlu 

0. Senatom (B. Sigro : 3TS) 
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î)bnem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 287 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /52) 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi, hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . f> . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 104/843 sıra numarasınd'aki Suphi 
Şavkılıoğluîıa ait 287 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsin ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların hu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine başvaraıinıyacaklan mezkfiL-5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki nıüıacaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaalllk maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşına ye ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra, mevzııbahsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

İşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica ons nur, 

274 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik 8b. 

Sayı •• 115619 - 23/8241 



(287 sayılı Karar) 

104/863 - 8 . 7 . 1960 (SUPHİ ŞAVKILIOOLU) Divaııh mahallesi Bahtiyar Yokuşu Pası No : 
10 - M AR AŞ. 

(Dilekçi :• M araş özel idare Müdür Muavini iken, valilikçe bir müdürlüğe tâyinini dahi bakanlık 
nezdinde inha kılınmış bulunulduğu bir sırada; 30 hizmet yılını doldurmasına 16 gün kala, müdürün 
tahrik ve teşviki ile ve peırtizan bir maksatla re'sen emekliye sevk olunup alacağı ikramige-
den 4 800 lira kaybetmesine sebebiyet verildiğinden bahis ve şikâyet ederek; dosyasının tetkik ve emek
tik muamelesinin iptalini ı*e evvelce kararlaştırıldığı gibi özel idare müdür i ilkierinden birine tâyin edil
mesini ist emekte el ir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Maraş Valiliğinden alman malûmata nazaran; muma
ileyhin, filhakika; Bayezit ailesine olan sihri bağı ve yakınlığı dolayısiyle 30 hizmet senesini doldur
masına 16 gün kala mezkur vazifeden emekliye çıkarılmış olduğu ve Özel idare Müdür Muavinliği 
kadrosunun da kaldırılmış bulunulduğu ve halen durumuna uygun açık bir memuriyet olmadığı 
için hakkında bir işlem yapılamadığının anlaşıldığı açıklandıktan sonra; yapılan inceleme ve temas
lara göre, sonradan bir memuriyete tâyini halind? emeklilik ikramiyesinde her hangi bir değişiklik 
husule gelmiyeceği neticesine varılarak, bu durumunun ve maaşına muadil veya daha aşağı bir 
münhale tâyini için yaptığı müracaatlere karşılık, ilgili valiliklere müracaata lüzumunun kendisine 
tebliğ edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hak'nndaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu' maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından iıtikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

287 24 . 4 . 1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1B6B 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No : 30 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulun
muş olan Suphi Şavkılıoğlu'nun bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup 31.5.1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/287 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması ihalinde 
Komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem, terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, 
idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçdikten sonra kesinleşe
cek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulun
muş oldukları cihetle düzeltimesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunulmuş 
olduğundan zikrolunan dosya Komisyonumuzun 4.7.1963 tarihli toplantısında tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memuri
yet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülmemiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde Kurulumuz bu hukukî ciheti nazara alarak 
eski görüşünden vazgeçmiş, ancak emeklilik tasarruf unu objektif hukuk kaidelerine uygun görmediği 
takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş ölmalda dilekçinin emeklilik muamelesi
nin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak 
suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayıh 
Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur.. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. ü . 

V. Gerger O. C. Erlntt A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Oürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoylıı K. Özcan 

**. -»-t»! »• 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Maliye Bakam Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs
ün Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /53) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik 8b. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8240 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 4252/47429 sıra nıımarasmdaki 
Remzi Kayaalp'a ait 288 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali îhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

•1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine haşvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet haklan, kıdem, terfi, ve' terfie mütaallik maaş 
farkları ve alınan emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(288 sayılı Karar) 

4252/47429 20 5 . 1961 (HRMZÎ KAYAALP) Vergi Temyiz Komisyonu \ neii Daire Başkanı -
ANKARA 

(Dilekçi : Trabzon Defterdarı iken, 195i sicimlerim mütaakrp hiçbir hüküm ve karara ve haklı 
bir sebebe dayanmaksızın, •mücerret siyasi mülahazalarla re'sen emekliye sevk edilmiş olup, her ne 
kadar 11 ay sonra tekrar İstihdamı cihetini gidilmiş ise de, emekliye ircaı halinde ikramiye bakımın
dan eşitlerindin ayr; c< muğdnr bir duruma düşeceğinden mezkûr tasarrufun kaldırılmasmı iste
mektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Trabzon Valiliğinden alman 19 . 4 . 1954 tarihli bir 
yazı üzerine 16 . 7 . 1954 te re'sen emekliye sevk edildiği anlaşılan mumaileyhin mezkûr mahal
de bulunduğu zaman zarfında birtakım şikâyetlere ınuhatabolduğu gerekçesiyle hakkında uy
gulanmış bulunan bu muamelenin, daha önce hakkında bir şikâyet vukubulmamış olması muva
cehesinde, 1954 seçimleri arifesinde politik sebeplere dayandığı anlaşılmakta ise de, dosyasın
da bu hususta her hangi bir malûmat ve esasen emekliliğinin Bakanlıkça kaldırılmasına kanunen 
imkân olmadığı bildirilmektedir, 

Gereği düşünüldü . Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hak
kına mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu 
hizmetlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukarıda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâ
fisi esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

288 29 . 4 *1963 

' ' " ^ Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Raporu No. : 31 11.7. 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına mürarnatte bulunmuş 
olan Remzi Kaya alp'a ait bu şikâyeti ile İlgili olara!-: verilmiş olup 31 . -~ . 1903 tarihli hafta
lık karar cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/2s.^ sayılı kaçara Maliye Bakanı derici Melen 
ile Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflaroıdan. ~YY.U sayılı Kammv.rı ofl nen maddesinin 
(fe) fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması 
halinde komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa od ilmesi gerek t iği. zikre! un an 
kararların ise; kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi hor biri ayrı ayrı ve idari 
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makamların, idari yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak meclislerin tasdikinden geçtikten 
sonra kesinleşecek olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da »kapsadığı 
bu bakımdan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrı 
lığı ilkesine aykırı bulunmuş oludukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle 
süresi içinde itirazda bulunulmuş olduğundan zikrokimin dosya komisyonumuzun 4.7.1903 tarihli 
toplantısmada tekrar incelendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da 
belirtildiği gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu 
teşkil edeceğinden daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun 
hükümleri ile mümkün görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz 
bu hukukî ciheti nazara alarak eski görüşünden vazgeçmiş ancak emeklilik tasarrufunu objektif 
hukuk kaidelerine uygun görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş 
olmakla dilekçinin emeklilik muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasar
rufa kadar emeklilik maaşının mahfuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy 
birliğiyle karar verilmekle işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuri-
riyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Koni. Başkanı 
Urfa 

V. Gerger 

Ankara 
N. Berkkan 

H. 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
A. Çakmak 

Balıkesir 
Oğuzbeyoğlu 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Konya 
A. Gürkan 

Ağrı 
K. özcan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Ay diner 

Antalya 
M. îlkuçan 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 276 
Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /54) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik §b. 

Sayı : 115619 - 23/8238 

17 . 6 . 1963 

Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 
kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 12414/42326 sıra numarasmdaki 
M. Zihni Okan'a ait 290 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili 
Ali îhsan Göğüs 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul cyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine 'başvuramıyac akları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzübalhsolahileceği ve 'bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzetilmesi >arz ve rica olunur. 



(290 sayılı Karar) 

2414/42326 - 27 . 2 . 1961 (MUSTAFA ZİHNt OKAN) Altımi/ade İsmailpaşa sokak No : 9 
Üsküdar - İSTANBUL. 

(Dilekçi : 1954 senesi seçimlerinde öğretmenlik yaptığı, Edincik'in Küf eli köyünde Sandık Başkam 
olarak hakkaniyet çerçevesi içerisinde gördüğü vazifeden dolayı Demokrat Parti mensupları tarafın
dan il idare kuruluna şikâyet edilmiş ve devamsız öğrenciler için gösterdiği hassasiyetten dolayı da 
keza hakkında aynı yola başvurulmuş olması sebebiyle İntibak Kanunu ile kendisi için müktesep hak 
teşkil eden 50 liraya dahi terfii yapılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrasına uyularak, Kasım 1955 tarihli bir emirle haksız bir şekilde, 40 lira üzerinden re'sen emekli
ye sevk olunup mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek sicilinin tetkikvyle zayi olan haklarının 
verilmesini istemektedir.) 

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin çalışmalarında başarısı zayıf görül
düğü, bünyesi itibariyle de yıprandığı ve kendisinden istifade etilemiyeceği mülâhaza olunarak Balı
kesir Valiliğinin teklifi üzerine Müdürler Komisyonunca emekliye sevk edilmiş bulunulduğu, iddia 
edildiği gibi yapılan işlemde politik bir tesir görülemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabetsizlik yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 
290 29 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 32 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaatte bulunmuş 
olan M. Zihni Okan'ın bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup, .'11 . f) . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/290 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
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kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari 
yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulun
muş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunul
muş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar ince
lendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdemi, ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak, emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik 
muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mah
fuz tutulmak suretiyle eski karamı bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporu
muz 140 sayılı Kanunun 9 ucu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Cenel Kurulunun tasviple
rine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
N. Berkkan A. Çakmak A. Gürhan M. llhuçan 

Balıkesir Ağrı J ' 
H. Oğuzbeyoğlu K. Özcan 

(!. Senatosu ( S. Sayısı : 2761 





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

Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 289 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /55) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı î? . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel 31d. 
Emeklilik Şb. Konu. : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8239 - kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 5578/51735 sıra numarasındaki 
Şerif Dikbaş'a ait 289 sayılı Karara aşağıdaki sebepler klolayısiyle itiraz ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Maliye Bakanı 
Coşkun Kırca Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 ııci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci
lerine •başvuranııyacaklan mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabil muameleler için Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihaz olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallık maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubahsolabileceği ve hu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşhu kararın düzelt ilmesi a iv. vp rica- olunur. 

277 



— 2 — 
(289 sayılı Karar) 

5578/51735 - 26 . 7 . 1961 (ŞERİF DİKBAŞ) Suadiyc Çamlı sokak No : 35 - Kadıköy - İSTANBUL. 

(Dilekçi : 30 senelik hâkimlik hizmeti sonunda, 1958 Kasım Ayı içerisinde haksız ve sebepsiz ola
rak re'sen emekliye sevk edilmiş bulunduğunu, ezcümle; birinci dereceye (150 liraya) kadar ekserisi 
tercihli olmak üzere terfi etmiş ve Temyiz hâkimliğine de terfie lâyık olanlar mey anında ismi bulun
muş ve derecesi bakımından teftişe de tabi olmayıp hakkında her hangi bir soruşturma da bahis konu
su bulunmadığım açıklıyarak; haksız ve mesnetsiz olan hakkındaki mezkûr tasarrufun iptali ve aynı 
durumdaki bâzı meslekdaşları hakkında yapdageldiği üzere kadro verilmek suretiyle hizmet ve mesleki
ne iade edilmesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 1 500 liralık kadro ve 2 000 lira maaşla İstanbul hâkimi 
iken 11 . 1. 1958 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
(b) bendine göre emekliye sevk olunmuş bulunan mumaileyhin, İnkılâbı mütaakıp bu muamelenin 
iptali ile yeniden göreve alınması hakkında yaptığı müracaatte bu maddei kanuniyenin kaza yoluna 
başvurmayı mümkün kılacak şekilde tadilini kapsıyan bir tasarının hazırlandığı, kanunlaştığı tak
dirde kaza yoluna başvurmasının kendisine tebliğ edilmiş bulunulduğu, müktesep kadrosuna denk 
bir kadro da bulunmadığı için bakanlıkça hakkında yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hakkına 
mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik bir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının isti
malinde do keza bir isabet yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufunun 
kaldınlmasma ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin mahrum 
kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının 
bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir ta
sarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

289 29 . 4 . 1963 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 277 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 33 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müraeaatte bulunmuş 
olan Şerif Dikbaş'm bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup, 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/289 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslaar uyarlık bulunmaması halinde ko
misyonumuzca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari 
yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulun
muş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunul
muş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli: toplantısında tekrar ince
lendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum k ildiği emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim mütaakıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak, emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik 
muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mah
fuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle ta&hihine oy birliğiyle karar-verilmekle işbu raporu
muz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviple
rine sunulmuştur. .,., ' 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara Bolu Konya Antalya 
AT. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 277) 





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

Maliye Bakam Ferid Melen ve Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(C. Senatosu 4 /56) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. Konu : Dilekçe Karma Komisyonu 

Sayı : 115619 - 23/8237 kararının düzeltilmesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

31 . 5 . 1963 tarihinde tevzi olunan haftalık karar cetvelinin 6056/53289 sıra nunıarasmdaki 
Sadettin Ertur'a ait 291 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Maliye Bakanı 
Ali İhsan Göğüs Ferid Melen 

Sebepler : 

1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını ka
bul eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsiz ve hukukî mesnetten mahrumdur. 

2. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre kurumlarınca görülen lüzum 
üzerine re'sen emekliye sevk edilen memurların bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza merci-
lerine başvuramıyacakları mezkûr 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasını tâdil 
eden 6422 sayılı Kanunda hükme bağlanmış olduğu cihetle bu kabîl muameleler iyin Büyük Millet 
Meclisine vâki müracaatlerin Dilekçe Komisyonlarınca tetkiki prensibolarak kabul olunmuş bu
lunmasına nazaran yalnız ittihat olunan emeklilik işleminin, görülen lüzum ve zaruretin objektif 
hukuk kaideleri ile telifi mümkün görülmediği takdirde ancak bu muamelenin iptal edilebileceği 
ve bu iptal kararının da katiyet kesbetmesinin Büyük Meclislerin tasdikine bağlı bulunması ve infa
zının ise münhasıran idareye ait takdirî bir vazife olacağı, 

3. Bu kararda ise iptal ile birlikte memuriyet hakları, kıdem, terfi, ve terfie mütaallik maaş 
farkları ve alman emeklilik maaşlarının mahfuz tutulması gibi başlıbaşma ve ayrı ayrı birer 
hukukî konu olan mevzuları da kapsadığı, halbuki bu cihetlerin ancak katiyet kesbedecek olan Karma 
Komisyon kararlarının infazı yoluna gidildikten sonra mevzubaihsolabileceği ve bu takdirde 
ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari kaza mercileri yetkisine dâhil me-
vaddan bulunduğu cihetle, 

îşbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur. 
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(291 sayılı Karar) 

:6056/53289 - 17 . 8 . 1961 (SADETTİN EKTUR) Şişli Zafer Sokak No : 12/3 - İSTANBUL 

(Dilekçi : tiler Bankası İdare Meclisi âzası iken, 7.6.1960 tarihinde, İmar ve İskân Bakanlığınca 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince re'sen emekliye sevk edildiğinden bahsile,,27 yıllık 
müddeti hizmeti sırasında tam tir tarafsızlık ve mevzuata bağlılık duygusu içerisinde vazife gör
müş olduğu ve ortada emekliye şevkini mucip hukukî ve kanuni hiçbir sebep dahi mevcudolmadığı 
cihetle mezkûr haksız tasarrufun iptal edilmesini istemektedir.) 

İmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazısında : Bakanlığa bağlı bankaların hususiyetlerine gö
re bilgi ve tecrübeleri ile bankaya faydalı olmıyan idare meclisi üyelerinden emeklilik müddeti 
hizmetlerini doldurmuş olanların emekliye sevk edildikleri, hizmetlerini doldurmamış olanların 
da görevlerinden af edildikleri, mumaileyhin de bu mucip sebeple 4 . 6 . 1961 tarihinde re'sen 
emekliye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî tasarrufların, velev takdir hak
kına mütaallik olsa dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu 
hizmetlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulunmaktadır. 

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni ve muhik hiçbir se
bep ve yukanda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir.' Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik yoktur. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik tasarrufu
nun kaldırılmasına ve hükümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâ
fisi esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzu
muna oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

291 29 . 4 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 11 . 7 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No: 34 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Hakkındaki emeklilik işleminden şikâyet ile Yüksek Meclis Başkanlığına müracaattc bulunmuş 
olan Sadettin Ertur'un bu şikâyeti ile ilgili olarak verilmiş olup, 31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetveli ile yayınlanmış bulunan 963/291 sayılı Karara Maliye Bakanı Ferid Melen ile 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs taraflarından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına uyularak yapılan emeklilik işlemlerinde objektif esaslara uyarlık bulunmaması halinde 
komisyonca, ancak; bu tasarrufların iptali ile iktifa edilmesi gerektiği, zikrolunan kararların ise; 
kıdem terfi ve emekli aylığının mahfuz tutulması gibi her biri ayrı ayrı ve idari makamların, idari 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 278 ) 
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yargının yetki ve takdirine bağlı ve ancak Meclislerin tasdikinden geçtikten sonra kesinleşecek 
olan komisyon kararlarının infazı sırasında ele alınacak hususatı da kapsadığı bu bakımdan 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin sarahatine ve Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bulun
muş oldukları cihetle düzeltilmesi iktiza ettiği belirtilmek suretiyle süresi içinde itirazda bulunul-
muş olduğundan zikrolunan dosya komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında tekrar ince
lendi. 

Komisyonumuzca verilen dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi karar altına alınmış ve bu hususlar vâki itirazda da belirtildiği 
gibi sonradan idare ile dilekçi arasında husule gelecek ayrı ayrı ihtilâf konusu teşkil edeceğinden 
daha evvelden bu ihtilâfları halle matuf karar ittihazı 140 sayılı Kanunun hükümleri ile mümkün 
görülememiş ve nitekim muta akıp dosyaların tetkikinde kurulumuz bu hukukî ciheti nazara ala
rak eski görüşünden vazgeçmiş, ancak, emeklilik tasarrufunu objektif hukuk kaidelerine uygun 
görmediği takdirde yalnız bu tasarrufu iptal etmeyi kabul eylemiş olmakla dilekçinin emeklilik 
muamelesinin iptaline ve idarece ittihaz edilecek yeni bir tasarrufa kadar emeklilik maaşının mah
fuz tutulmak suretiyle eski kararın bu suretle tashihine oy birliğiyle karar verilmekle işbu raporu
muz 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviple
rine sunulmuştur. 

Dilekçe Kar. Kom. Başkanı Kâtip 
Urfa Kütahya Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V. Gerger O. C. Erkut A. F. Ak H. Ay diner 

Ankara .Bolu Konya Antalya 
Ar. Berkkan A. Çakmak A. Gürkan M. îlkuçan 

Balıkesir Ağrı 
H. Oğuzbeyoğlu K. özcan 

Ö* Senatosu (S, Sayısı : 278) 




