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

27 nci Birleşim 

21 . 1 . 19SS Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak öseti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Demeçler ve söylevler. 

Sayfa 
282:283 

283:286 

286 

286 

1. — Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, 
C. Senatosu Başkanı Enver Aka tarafın
dan Rus Heyetine verilen resepsiyona bâzı 
senatörlerin davet edilmemeleri sebebi 
üzerine durarak, Başkanlığa bir sözlü soru 
tevcih ettiğini, fakat aldığı cevabın 'ken
disini tatmin etmediğine dair demeci 286:288 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Sadi Koçaş'm, Orta - Doğu memleket
lerinden Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'yi 
ziyaret eclen iyi niyet Heyeti Başkanı sıfa-
tiyle, bu memleketlerde gördükleri hüsnü 
kabulü ve edindikleri intibaları anlattı ve 
bu hususta hazırlamakta olduklrı raporu 
Başkanlığa sunacakları hakkındaki demeci 288: 

293 
3. — İzmir Üyesi Hilmi Onat; tütn 

ekicilerinin içinde 'bulunduğu malî sıkın^ 

tiyi izah ile tütün piyasasının biran evvel 
açılması lüzumunu belirten demeci. 

4. — Bursa Üyesi Baki Güzey 'in aşırı sol 
cereyanlar konusunda, Başkan gelir gel
mez müracaatta bulunduğuna göre, gün
dem dışı ilk sözün kendisine verilmesi 
gerekirken bunun yapılmadığını ve bu hu
susta gelecek birleşimde konuşmak üzere 
birinci sıraya kaydedilmesine dair demeci. 

5. — Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt'un, 
şeker pancarı müstahsıllarının, hâlâ ala
caklarının ödenmemesi yüzünden çok müş
kül duruma düştüklerini, banka borçları
nı karşüıyamadıklarından mallarının hacz-
olunduğu ve Şeker Şirketinin ımüstahsıla 
olan borçlarını biran evvel ödenmesi lüzu
munu belirten demeci. 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku-
rulr, sunuşları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üye
si Ali Altuntaş'a izin verr.mesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/398) 29 

Sayfa 

293 

293: 
29-1 

29-1 

294 

4:295 



Sayfa 
2. — Bu toplantı yılında iki aydan 

fazla, izin alan Cumhuriyet Senatosu To
kat Üyesi Ali Altuntaşin tahsisatının ve-

.rilcbilmesi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi (3/399) 295 

6. — Seçimler 295 
3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye 

seçimi. 295 
4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri 

seçimi. 295 

7. — Görüşülen işler 290 
1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Va

zifelerine dair Kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/371; C. Se
natosu 3/433) (S. Sayısı: 519) 296 

2. -— Cumhuriyet Senatosu Niğde Üye
si Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 11.11 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi, Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Fer
hat Nuri Yıldı mm'm, 5585 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair 'kanun 
teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizınan'ın, 

Sayfa 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden 
sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
Maaş Kanununa ek 4379 sa3nlı Kanunla 
bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı 
kanunlara, bâzı maddeler ilâvesi hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/62; C. 
(Senatosu 2/142) (S. Sayısı: 5.13 e ek) 296:311, 

3X1:318,319:321 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 

Üyesi Ahmet Nıısrct Tuna'nın, 1108 «ayılı 
Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla mu
addel 2 nei ve 3041 sayılı Kanunla mu
addel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir in , 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddedilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/95, 2/96; C. Senatosu 2/143) 
(S. Sayısı: 514e ek) 318:319 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir; C. Sena
tosunda görüşme müddetini doldurmak üzere 
bulunan tasarı ve tekliflerin gündeme alınmadı
ğım, 1111 ve 1108 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılmasına dair tekliflerin hâlâ gündeme gir
mediğini ve bu suretle tekliflerin Millet Mecli
sinin kabul ettiği şekilde kanunlaşmasına yol 
açılacağını belirt*! 

Başkan; teklifin komisyonca geri alınması 
sebebiyle gündemden çıktığını ve henüz komis
yonun ek raporunun tanzim ve basımı yapılma
dığından gündeme alınamadığını, müddetin 
ise 22 Ocak .1965 günü biteceğini 'bildirdi. 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nıısret Tuna; bir 
tasarı veya teklifin komisyona iadesi sebebiyle 

gündemden çıkarılmasının usule aykırı olduğu
nu, bunların gündemden çıkarrlmasınm Genel 
Kurulun nihai karariyle mümkün olacağını ve 
tatbikatın da bu yolda bulunduğunu ifade etti. 

Başkan; komisyona geliverilen bir tasarı ve
ya teklif, komisyondan ne zaman geleceği bilin
mediğinden, gündemden çıkarılmakta ve C. 
Senatosunda teessüs eden teamülün bu istika
mette olduğunu, beyan etti. 

Başkan; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin Ka
ra kurt köyünde öğretmen ve kaymakam veki
linin dövülmeleri ile neticelenen hâdiseler üze
rinde görüşmek üzere dört üyenin gündem dışı 
söz istediğini, gündemin dolgunluğu sebebiyle 
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ancak ilk defa söz istiyen Zerin Tüzün'e söz ve
receğini tefhim etti. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan (Irupu adına 
Zerin Tüzün; Karakurt köyünde cereyan eden 
müessif olaylar ile ilgili olarak hu gibi hare
ketleri takbih ve telin eden bir konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden Âmil 
Artus; Başbakanlık ile Basın İş Sendikası ara
sındaki bir ihtilâfın hallinde üçüncü tarafsız 
aracı olarak seçildiğini ve böyle bir görevin 
Anayasamın 78 ııci maddesinde Parlâmento üye
lerine yasaklanan işlerden olmadığı kanaatiyle 
'bu görevi kabul ettiğini, kendisinin daha evvel 
biı- iş münasebetiyle Yargıtay Birinci Başkanlı
ğınca tarafsız aracı olarak seçilmiş bulunması
nın da, hareketinde bir kanunsuzluk bulunma
dığına delil olabileceğini beyan etti. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin'e, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
t ır 'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi okundu 'bilgi edinildi. 

Başkan; 1965 malî yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının görüşülmesine 25 Ocak: 1965 Pazartesi 
günü başlanacağını tebliğ ve bütçe münasebe
tiyle konuşmak istiyenlerin Divan Kâtiplerin
den Kudret Baykan'a isimlerini yazdırmalarını 
bildirdi. 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair sözlü soru önergesi 
(Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.) (6/813) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nuın. Sovyet Rusya ile teati 
edilen mesajlara dair sözlü soru önergesi (Dış
işleri Bakanlığına gönderilmiştir) (6/314) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, yabancı memleketlere 
propaganda maksadiyle gönderilen heyetlere 
dair sözlü soru önergesi. (Başbakanı Yardımcı-

T asanlar 
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun 231 sayılı Kanunin değişik 23 ncü 

Markalar Kanunu hakkındaki kanun tekli
finin görüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet Se
natosunca teklifin kanunlaşması kabul olundu. 

Başbakan İsmet-inönü; Manisa'nın Kırk
ağaç ilçesinin Karakurt köyünde öğretmenler 
ve öğrencilerle Kuran kursu hocası arasında 
meydana gelen çatışma sebepleri, neticeleri ve 
bu konuda alınan tedbirler hakkında bir açık
lama yaptı. 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat 
Özdeş'in Deniz Nakliyat Şirketi hakkında Se
nato 'araştırması istiyeıı önergeleri üzerinde 
önerge sahibi ve Ulaştırma Bakanı Mahmut Vu
ral konuştular. Önergeler teker teker okunarak 
oylandı ve önergelerin ihtiva ettiği konular 
hakkında C. Senatosu Araştırma Komisyonu 
kurulması ve bu konuların da Deniz Nakliyat 
Şirketinde araştırma yapmak üzere kurulan 
Komisyona tevdii kabul edildi. 

21 Ocak 1965 Perşembe günü saat 14 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 
Fikret Turhangil Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz înceoğlu 

lığına ve Dışişleri Bakanlıklarına göuderilmi-y 
tir) (6/315) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, güreş .tarihimizin ünlü 
kahramanlarından rahmetli Yaşar Doğu'ya dair 
sözlü soru önergesi, (Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir.) (6/316) 

Yazılı soru 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Kastamonu ilindeki si
gortalı işçilere dair yazılı soru önergesi, (Çalış
ma Bakanlığına gönderilmiştir) (7/196) 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni (M. Meclisi 1/752; C. Senatosu 1/473) (Ma-

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kı
sım öğretim yardımcılarına 'ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaibul olunan metni (M. Meclisi 1/761; C. Se
natosu 1/474) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Meşru olmıyan çocukların ana bakı
mından nesebinin tesisine ait sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/552; C. Senatosu 1/475) (İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına) 

4. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmaların
da veya bu Anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan Ahdî Tarifelerin yürürlükten, kaldırılma
sı hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/174; C. 
Senatosu 1/476) (Dır-işleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Malî ve İktisadi İşler komisyonlarına) 

5. —• «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Te
şekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati oluan mektupların 'onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun 'tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/428; C. Senatosu 1/477) (Dnişleri, Tu
rizmi ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

6. — Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaş-
raasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 
50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/264; 
C. Senatosu 1/478) (Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 
komisyonlarına) 

7. — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 
Biritanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metince imzalanan «Atmosferde, fezada ve su 
altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» nm onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/604; C. Senatosu 1/479) (Millî Savunma ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

8. —. Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara 
anlaşmaları ve bunlara ek protokollerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/597; C Senatosu 1/480) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler 
komisyonlarına) 

9. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) bünyesi 
içine alınmasına dair Sözleşme Türkiye Cum
huriyetinin katılmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 'kaibul 
olunan metni (M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 
1/481) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım 
komisyonlarına) 

10. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/686; C. Sena
tosu 1/ 482) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonlarına) 

11. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni. (M. Meclisi 1/338; C. Senatosu 
1/483) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân komis
yonlarına) 

12. — 18 Nisan 1961 tarihinde Paris'te akdo-
lunan «Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teş
kilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme» ile üç 
ekine katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaibul edilen metni. (M. Meclisi 1/184; C. Se
natosu 1/484) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Tarım komisyonlarına) 

13. — Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 
23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 
(XVIII) sayılı karariyle değiştirilmiş olan şe
killerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
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edilen metni. (M. Meclisi 1/695; C. Senatosu 
1/485) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonlarına) 

14. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı 
hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli 
Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni. (M. Meclisi 1/677; C. Se
natosu 1/486) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

15. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâttmm 
Statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni. (M. 
Meclisi 1/304) (C. Senatosu 1/487) (Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonla
rına) 

16. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni. (M. Mec
lisi 1/95; C. Senatosu 1/488) (Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
vo Plân komisyonlarına) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin ku
rulmasına dair Andlaşma ile (A), (B), (C), 
(D), (E) , ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti 
ve Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andl aş
ması ile bu Andlaşmanm II nci maddesinde atıf
ta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 
temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs Cum
huriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cum
huriyeti arasında imzalanan İttifak Andlaşması 
ile I ve I I sayılı Ek Protokollerinin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen An
laşmanın; ve en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs • 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın; onaylanmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni. (M. Meclisi 
1/24; C. Senatosu 1/489) (Anayasa ve Adalet, 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonlarına) 

Raporlar 

18. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhan Nuri Yıldırım în, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman*m, Askerlik hizmetinin emeklilik ve 
terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu 
tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/62; 
C. Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 513 e ek) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/95, 2/96; 
C. Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514 e ek) 

20. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev 
yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 ta
rih ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/586, C. 
Senatosu 2/149) (S. Sayısıs : 532) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşının, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici madde
ler eklenmesi hakkındaki 'kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/438, 
C. Senatosu 2/150) (S. Sayısı : 534) 
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22. — Gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhurivet Senatosu Bavın-

dırlık, Ulaştırma, İmar - İskan, Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları "(M. Meclisi : 1/561; O. Senatosu : 1/435) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sim üzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN1 - Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Vokla m a yapı İdi.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN -— (Çoğunluğumuz vardır, okutuyo-
acıvorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1, — Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın; Cum
huriyet Senatosu Başkanı Enver Aka tarafından 
Rus Heyetine verilen resepsiyona bâzı senatörle
rin davet edilmemeleri sebebi üzerinde durarak, 
Başkanlığa bir sözlü soru tevcih ettiğini, fakal 
aldığı cevabın kendisini tatmin etmediğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç, Başkan
lığın tutumu hakkında gündem dışı söz istiyor
lar, buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Rus Heyetinin Ankara'ya gelmesi münasebe
tiyle, 12 . 1 . 1965 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Tören salonunda Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı Sayın Enver Aka tarafından ter-
tibedilen resepsiyona bazı senatörlerin davet edil
memiş oldukları yüksek malûmlarıdır. Durumun 
aydınlatılması maksadiyle, 13 . 1 . 1965 tarihin
de, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına; yazılı ola
rak cevaplandırılması ricasiyle, bir soru teveih et
miştim. Bu konudaki yazı şudur: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Rus Heyetinin Ankara'ya gelmesi münasebe

tiyle, 12 . I . 1965 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi salonlarında Başkanlığınızca tertibe-
dilen resepsiyona bâzı senatörlerin davet edilme
miş oldukları teessürle görülmüştür. Bu konuya 
mütaallik aşağıdaki sorularımın yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

C umhuriyet Sena t osı ı 
Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmae 
1. Bu resepsiyona davetin kıstası nedir! Da

vet hangi esaslar göz önünde tutularak yapılmış
tır? 

2. Davet edilenlerin, davet edil mi yeni ere ter
cih sebebi neler olmuştur? 

3. Bu resepsiyona davet edilen şahıslar kim
lerdir? (Bir liste halinde bildirilmesi ricasiyle.) 

Sayın Senatörler; 
Bu sorularıma, Sayın Enver Aka, 15 . 1 . 1965 

tarihli ve 476 sayılı tezkere ile cevap vermiş bu
lunuyorlar. Bu yazıyı ve ekini de sizlere okumak 
isterim. 

Sayın Sadık Artukmae 
Yozgat Senato Üyesi 

İlgi: 13 . 1 . 1965 tarihli yazıya.. 
1. 12 Ocak 196.T günü saat 20,30 da T. B. M. 
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M. Tören Salonunda Sovyet Prezidyum Heyeti 
şerefine tertibedilen resepsiyona davetler ilişik 
yazıda belirtilen esaslar üzerine yapılmıştır. 

2. İsim listesi özel Kalem Müdüründe mah
fuzdur, arzu edildiğinde görülebilir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
1. Büyük Millet Meclisinden davet edilen

ler : 
a) Senato ve Millet Meclisi Başkanlık Divan

ları, 
b) Senato ve Millet Meclisi Komisyon Baş

kanları, 
e) Senato Ve Millet Meclisi Grup Başkanları, 
d) Senato ve Millet Meclisi Dışişleri Komis

yonu üyeleri, 
e) Sovyet Rusya'ya giden Türk Parlâmento 

üyeleri, 

f) Parti Başkanları ve Başkanvekilleri, 
g) Senato ve Millet Meclisi Genel Sekreter 

ve Özel Kalem Müdürleri, 
h) Ankara Valisi, Belediyesi Başkanı, Emni

yet Genel Müdürü ve ilgili zevat, 
i) Genelkurmay I I nci Başkanı, 
,j) Dışişleri, Millî Eğitim, Ticaret, Sanayi, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Bayındırlık ba
kanlarından ilgili zevat, 

k) Ürı.versiteler Rektörleri, 
1) S. a C. B. Büyükelçilik erkânı. 
2. Dışişleri Bakanlığı tarafından teklif edi

lenler: 
a) S. S. O. B. ne giden sanatkârlar, ilim 

adamları, 
b) Gazeteciler. 

Not : Komisyon ve gruplar başkanları geleme
diği takdirde, vekilleri çağrılmıştır.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu cevap gerçeğe tevafuk etmemektedir. Gün

kü, tezkerede belirtilen listenin dışında kalan bâ
zı zevata, Sayın Başkan tarafından, ismen daveti
ye gönderilmiştir. Bunlar bizce malûmdur. 

Ayrıca, bakanlıklardan ilgili zevat deniyor. 
îlgili zevat kimdir ve bunların adedi nedir? Belli 
değil. Yazıda bir malûmat verilmemiştir. 

Diğer taraftan, acaba bu ilgili zevat, Yüce He
yetinizi teşkil eden şahsiyetlerden daha önce gel
mesi icabeden zevat mıdır? Bu da belli değil. 

Bir noktayı daha belirtmek isterim. Başkanın 
hususi davetleri için Başkanlık Divanından ka
rar da alınmamıştır. 

21 . 1. 1965 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar; 
Başkanlık tezkeresinin ikinci maddesindeki: 

«îsim listesi özel Kalem Müdürlüğünde mahfuz
dur, arzu edildiğinde görülebilir.» cümlesi elbette 
ki dikkat nazarlarınızdan kaçmamıştır. Cumhu
riyet Senatosu Başkanı, bir üyenin yazılı olarak 
istediği malûmatı tam ve kâmil olarak vermek 
mecburiyetindedir. Bir üye, Başkanın Özel Ka
lem Müdürüne ricada bulunarak liste tetkik ede
mez. Başkanın tutumu, makamına vücut veren 
Heyetinizi rencide eder durumda olsa gerektir. 
Şunu da ifade etmeliyim, geçen birleşimde bu ko
nuda gündem dışı konuşma talebinde bulunmuş
tum. Sayın Başkan bu birleşime talik etmişlerdi. 
işte bu arada bana bir liste göndermişlerdir. 
Ama, artık bence lüzum ifade etmediğinden ka
bul etmedim, 

Kısaca, Başkan, objektif ölçülerle hareket et
memiştir. Okuduğum liste dışında birçok kimsele
re ismen davetiye gönderilmiştir. Listenin bize 
verilmeyişi de bunun bir teyidi sayılmalıdır. 

Sayın Başkanın, hukuka riayetkar ve hare
ketlerinde ölçülü olarak işgal ettiği makamın sa
hibi bulunmasını temenni ederim. Hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Aka. 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANİ 

ENVER AKA — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım. Sayın Artukmaç'm buradaki izahatı 
karşısında kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. 
Malûmuâliniz 1963 yılı içinde bir Türk Parlâ
mento Heyeti Sayın Suad Hayri Ürgüplü başkan
lığında Sovyet Rusya'ya gitmişlerdi. Bilâhara bu 
ziyareti iade maksadiyle de bir Sovyet Parlâ
mento Heyetinin Türkiye'ye gelmesi kararlaştı
rılmıştır. O esnada bu gelecek heyete lâzımgelen 
karşılamayı yapmak, programları tanzim etmek 
için de ben Millet Meclisi Başkanı ile işbirliği 
yaparak, bu heyetin Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tarafından ev sahibi olarak vazifelendi
rilmesi ikimiz tarafından kararlaştırılmıştır. Bu
nun üzerine programı tertibedebilmek için ben 
Hariciye Vekili ile ve Sayın Suad Hayri Ürgüp
lü ile temasa geçtim. Bu programları bir sene 
evvel etrafı ile hazırladım. Bu programlar bir 
esasa istinadettirilmiştir. Ve Başkanlık Divanın
ca da bu prensipler kabul edilmiştir. Sovyet 
Rusya Parlâmento Heyetine yapılan program
lar tamamiyle Türk Parlâmento Heyetinin Sov-
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yet Rusya'da gördüğü hüsnü kabule mukabele 
olarak, aynı prensiplere sadık kalmak şartiyle 
yapılmıştır. Bilhassa bunun üzerinde çok durul
muştur. Sayın Artukmaç'm burada bahsettiği 
yazılı soruyu ben cevaplandırdım. Kendileri bu
rada sizlere bunu açıkladılar. Bu açıklamadan 
ben de memnunum. Çünkü, burada Senato Baş
kanının tutmuş olduğu prensipler tamamiyle 
vazıh olarak görülmektedir. Arkadaşlar bunu tek
rar şurada kısaca arz edeyim ki, ben ev sahipli
ğini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına yap
tım ve her iki tarafın da müsavi ölçüde arkadaş
larını davet ettim. Ben bütün Senatör arkadaş
larımı can ve gönülden davet etmek isterdim, fa
kat imkân yoktu. Onun için şu prensipler tatbik 
edilmiştir. 

Senato ve Millet Meclisi Başkanlık Divanla
rı tamamiyle, Senato ve Millet Meclisi Komisyon 
başkanları tamamiyle, Senato ve Millet Meclisi 
Grup başkanları, Senato ve Millet Meclisi Dışiş
leri Komisyonu üyeleri, Sovyet Rusya'ya giden 
Türk Parlâmento Heyeti üyeleri, parti başkan
ları ve başkanvekilleri, Senato ve Millet Meclisi 
Genel Sekreter ve özel kalem müdürleri, Ankara 
Valisi, Belediye Reisi, Emniyet Genel Müdürü 
ve ilgili zevat yani emniyetle ilgili zevat, Genel
kurmay ikinci Başkanı, Dışişleri, Millî Eğitim, 
Ticaret, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Ba
yındırlık Bakanları ve ilgili zevat ki, isimleri lis
tede mahfuzdur, Üniversiteler Rektörleri, Sov
yet Rusya Büyükelçilik erkânı, Dışişleri Bakan
lığı tarafından teklif edilenler, Sovyet Rusya'ya 
giden sanatkârlar, ilim adamları, gazeteciler. 

Arkadaşlar, gayet açıktır; ve bu husus bir 
sene evvel tesbit edilmiştir. Bilâhara tekrar göz
den geçirilmek suretiyle de bu defa tamamiyle 
tatbik edilmiştir. 

GörülÜ3ror ki, 12 Ocak akşamı verilen yeme
ğe vâki davetler takarrür etmiş ve bir esas dâhi
linde yapılmıştır. Hiç şüphe yok ki, tertipteki 
takdir hakkı ev sahibinin görüş ve prensibine gö
re değişebilir. Davetimize gelmek lûtfunda bu
lunan bütün arkadaşlarımız bize şeref vermiş
lerdir. Burada bâzı arkadaşların isimlerini söy
lememesi doğru değildir. Söyleselerdi, onlar 
hakkında da bu cevabı verebilirdim. Fakat bu me
seleyi bu kürsüden münakaşayı Türk misafir
perverliği ile kabili telif bulunuyorum. Bu husııs-
su yüksek takdirlerinize arz ederim. Teşekkür 
ederim. 
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2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 

Sadi Koçaş; Orta - Doğu Arap memleketlerin
den İrak, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'yi ziyaret 
eden iyi niyet Heyeti Başkanı sıfatiyle, bu mem
leketlerde gördükleri hüsnü kabulü ve edindikle
ri intibaları anlattı ve bu hususta hazırlamakta 
oldukları raporu Başkanlığa sunacakları hak
kındaki demeci. 

BAŞKAN — Efendim. Sayın Sadi Koçaş'ı 
iyiniyet heyetimizin Başkanı olarak yaptıkları 
ziyaret hakkında gündem dışı bilgi vermesi için 
kendilerini kürsüye davet ediyorum. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri. Üç kişilik bir iyi niyet heyeti ha
linde 28 Aralık 1964 tarihinden 19 Ocak 1965 
gününe kadar sırayla Irak, Kuveyt, Ürdün, Su
riye'yi resmen ve en son olarak da Lübnan'ı 
gayrıresmî olarak - bir basın toplantısı da yap
mak üzere - ziyaretimizin teferruatı hakkında 
Yüce Senatoya bilgi arz edeceğim. 

Mâruzâtımın hemen başında gerek gittiğimiz 
yerlerde gerek burada dikkati çeken ve sorulan 
bir, iki küçük husus hakkında da kısaca bilgi arz 
edeceğim. 

Bunlardan bir tanesi geri ziyaret programı
na dâhil edildiği halde sonradan yapılmıyan Mı
sır ziyareti hakkındadır. Mısır idarecileri Rama
zan ayı içinde böyle bir ziyaretin vukuu halin
de gerektiği kadar ilgilenilemiyeceğini ileri sü
rerek bayramdan sonra yapılmasını arzu etmiş
lerdir. Bu husus bize bildirildi ve son dakikada 
programdan bunu çıkardık. 

Suudi Arabistan ve Lübnan'ın durumu hak
kında da kısaca bilgi vereyim. Daha evvel ora
lara iki heyetimiz gittiği için ikinci bir heyetin 
gitmesne lüzum olmadığına her ki devletin tem
silcileri arasında karar verilmiştir. Bu yüzden 
resmî bir ziyarete lüzum görülmedi. Ancak dö
nüş yolumuz üzerinde bulunan Lübnan'ın bütün 
dünya ajanslarının ve Orta - Doğu basınının 
merkezi olması dolayısiyle seyahatimizin sonu 
ve intihalarımızı buradaki basın vasıtası ile du
yurmak bakımından bir basın toplantısı yapıl
ması uygun görüldü ve tatbik edildi. Ziyaretimi
zin maksadı birçok yerlerde münhasıran Kıbrıs 
görüşümüzü izah etmek şeklinde ifade edilmiş 
olmasına rağmen, daha hareketimiz anında An-
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kara hava alnında basın mensuplarına bildirdi
ğimiz gibi, bu seyahatin maksadı yalnız ve sade
ce Kıbrıs işinin izahı şeklinde kıymetlendirilme-
siniıı bizim aldığımız vazifeye uygun olmadığı, 
esas maksadın bir iyi niyet heyeti olarak gittiği
miz memleketlere Türk Milletinin iyi niyetleri
ni, dostluk ve iyi münasebetler temadisi husu
sundaki düşüncelerini ulaştırmak, bu arada da 
Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşlerimizi izah et
mek olduğunu sözlerimin başında belirtmek is
terim. 

Gezdiğimiz bütün memleketlerde istisnasız' 
olarak, Sayın Devlet başkanları, Hükümet baş
kanları ve Dışişleri Bakanları heyetimizi resmen 
kabul ettiler. Devlet Başkanlarına Sayın Cum
hurbaşkanımızın özel bir iyi niyet mesajını tak
dim ettik. Her ettiğimiz yerde hava alanlarında 
sefaret erkânımızla birlikte gittiğimiz Hüküme
tin protokol şefleri, protokol şube müdürleri ve
ya umum müdürleri «muhtelif yerlerde değişik 
karekterde» heyetimizi resmen karşıladılar. Bun
lar dışında, arz ettiğim zevat dışında, Bağdat'ta 
Ticaret Vekâleti yetkililerinden bâzı zevat, Ku
veyt'te Dışişleri müsteşarı, ve basın yayın müs
teşarı, Amman'da Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi başkanları, ve birçok parlâmento üyele
ri ve bakanlar valiler ve belediye reisleri Dışiş
leri umumi kâtibi heyetimizle ayrıca görüşmeyi 
arzu ettiler ve görüştüler. Şam'da Plânlama ve 
Enformasyon bakanları, keza heyetimizi resmî zi
yaret programı içine dâhil etmek suretiyle ka
bul ettiler. Bunun dışında basın, radyo televiz
yon idarecileri seyahatimiz boyunca bizimle ya
kından ilgilenmek suretiyle vazifemizi büyük 
ölçüde kolaylaştırdılar. Bir iyi niyet heyeti gön
derişimizin Orta - Doğu Arap memleketleri üze
rindeki akisleri mevzuundaki müşahadelerimi 
şöylece özetlemek isterim. Resmî şahıslar daima 
bu temas ve ziyaretten memnuniyetlerini izhar et
tiler. Bâzı yerlerde, hepsinde olmamakla beraber, 
Türk politikasında yeni bir değişikliğin memnu
niyetle karşılandığım, bu değişikliğin sebepleri 
hususundaki görüşlerimizi sordukları zaman, 
kendilerine Türk politikasında bir değişikliğin 
bahis mevzuu olmadığını, ancak bugüne kadar 
muhtelif vesileler ve muhtelif tesirler altında 
memleketlerimizin münasebetleri hususunda yan
lış anlaşmalar mevcudolduğunu, iyi niyet heye
timizin Türkiye'nin görüşünü belirtmek suretiy-
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le ancak bu yanlış anlaşmaları ortadan kaldıra
bileceğini, esasen bütün bu memleketlerle müna
sebetlerimizin her zamanki gibi müspet mütalâa 
edildiği ve şimdiden sonra bütün sui tefehhüm
ler ortadan kalkarsa daha iyi ilerlemeler kayde
dileceğini, bilhassa her gittiğimiz yerde işaret et
tik. Bu işaretin çok müspet karşılandığını Yüce 
Senatoya arz etmek isterim. Fakat ben burada 
bize nihayet bir protokol ve misafirperverlik çer
çevesi içinde çok büyük alâka gösteren devlet 
ricalinin görüşlerinden ziyade gezdiğimiz yerler
de temas ettiğimiz muhtelif kademedik şahısla
rın hissiyatını belirtmek isterim. - Bu ziyaretler 
vesilesiyle resmî temaslar dışında takdir buyu
racağınız gibi, bizim için çok görülmeye değer 
müesseseler elan camileri ziyaret ettik. Birçok 
yerlerde cemaat halinde Türk heyetinin geldiği
ni duydukları zaman büyük tezahürat göster
diler, vaaz etmekte olan birçok hocalar vaazları
nı yarıda kesip doğrudan doğruya Türkiye'nin 
îslâm Âlemine asırlar boyunca yaptığı hizmet
leri ve îslâmiyetin Türkler sayesinde ulaştığı 
mevkii gayet açık olarak halka anlattılar. Hattâ 
bâzılarında Türk Heyetinin gelişi dolayısiyle on
lara sitem eden bâzı ifadelere tesadüf ettik. Türk
lere hiçbir kimsenin sitem etmeye hakkı yoktur. 
Eğer bu memleketlerde bugün müşkül bir duru
mumuz, sıkıntımız varsa bunlar, Türklerin bu
radan ayrılmasından sonra başımıza gelmiştir 
gibi, çok açık ifadelerle Türk - Arap dostluğuna 
büyük ölçüde yardımcı oldular. Bunun dışında 
yine bir misal arz etmek isterim. Gezdiğimiz ca
milerde bize izahat veren şahıslara para yardı
mı yapmak istedik, para vermek istedik. Bağ
dat'ta Musa Kâzım Camiinde bizi yarım saat 
kadar gezdiren yaşlı bir zat bu teklifimizi şid
detle reddetti. Kendisine cevabolarak bunu ken
disine değil, etraftaki fakir çocuklara dağıtma
sı için verdiğimi söyledim. Mukabelesi aynen şu 
oldu; «Bir Türk Heyetinin bu camie gelişi he
pimiz için şereftir. Bizim size hediye yapmamız 
lâzım. Onlarda böyle bir şeyi kabul etmezler» de
di. Kudüs'te Kubbetül Sahra'da yine bizi gezdi
ren oranın imamı bütün cemaate dönerek ve el
lerini açarak Türkçe, îslâmiyete asırlar boyu 
hizmet etmiş Büyük Türk Devletine daha çok 
kuvvet, daha çok başarı temennisinde ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek uzun 
ömür ve başarı temennisinde bulundu. Amman'
dan ayrılmamızdan on dakika kadar evvel tele-
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fonla, biı* camiin vaazı olduğunu süyliyen bir zat 
üç gündür bizi aradığını fakat muhtelit' yerler
de ziyarette olduğumuz için göremediğini, hemen 
ziyaret etmek istediğini söyledi. Kendisine beş. 
on dakika içinde Ürdün 'den ayrılacağımızı söy
lediğimiz zaman aynen şu cevabı verdi : «beni 
büyük bir saadet ten mahrum ettiniz, ama hiç 
olmazsa- hissiyatımızı size telefonla süyliyeyim, 
belki siz şahıs ve devlet olarak ne kadar büyük 
bir iş yaptığınızı tahmin edemiyorsunuz. Ama 
ben gitt iğim her yerde sizin heyetinizin ve Tür
k iye 'n in başarısı için dua ediyorum. Att ığınız 
her atlım, söylediğiniz her söz sizler için bir 
Hac farizası kada r Allah nezdinde sev;ıp yazıl
sın» dedi. 

Daha her yerde bunun gibi yüzlerce misal
ler verilebilir. Yüce Heyetinizin zamanım al
mak' istemiyorum.. 

Kütün bunların yanısıı-a bu memleketlerde 
Türkiye aleyhinde yaygın bir propognndanııı 
mevcudiyeti de dikatiınizden kaçmadı. Meselâ ; 
genç b'ir çocuk «Türkiye 'de neden Kuran' ı 
.Arapça okutmaya müsaade etmiyorsunuz» su
alini sordu. Bir basın toplantıs ında Hatay mev
zuunda, temas etmek istiyen bir gazeteci ki te
ferruatını biraz sonra arz edeceğim, «Neden 
Türkiye 'de Arapça konuşmak istiyenlerin ko
nuşmalar ına müsaade etmiyorsunuz» sualini 
sordu. Bu ve bunun gibi sualleri yer inde cevap
landırdık. Bizimle konuşan muayyen zevat üze
rinde gerek bizim sözümüz gerek daha sonra 
lıasında yer alan ifadelerle bu p ropaganda la r 
kısmen tesirlerini kaybe tmiş olabilir. F a k a t bi
zim orada bulunduğumuz müddet zarf ında ge
rek orada ve hat tâ gerek Türkiye 'de bu propa
ganda faaliyetinin devam ett iğini görünce Dev
let olarak, 'Millet olarak bununu karşısında bigâ
ne kalmamız ieabett iği neticesine vardık. Orta 
- Doğu'ya bir iyi niyet heyeti gönderilmesi, o 
bölgelerde esasen mevcut ve Türkiye için hakika
ten iyi niyet ler besliyen ve Türkiye 'nin fahrî 
propagandas ın ı yapan küt leye büyük ölçüde 
yardımcı oldu. Bunun dışında devlet ve Hükü
met başkanları ve devlet ricali ile ve basın men
suplar ıyla Kıbr ıs mevzuunda görüşmeler yap
tık. Daha çok şelf determinasyon 'un cazibesine 
kapılmış gibi görünen kimselere selfdetermi-
nasyon'un arkas ında neler- saklı olduğunu açık 
olarak izaha uğraş t ık . Müşahadelerimiz odur 

l ki ; halkın büyük kütlesi bütün propaganda te
sirlerine rağmen bu mevzuda Türkiye ile bera
ber obuanın arzusu içindedirler. 

Zaman zaman lıâzı problemler öne sürüldü. 
(•ok kısa olarak bu problemlere temas etmek is
t iyorum. Bunlar ın başında da İsrail meselem ge
liyor. Muhterem arkadaşlar, dünyanın hiçbir ye
rinde, 'bir milletin tek tek ferdolarak. hiçbir 
mevzuu .Arapların, israil Fil is t in ve Filistin 
mültecileri kadar benimsemiş o lduğuna şaıhidol-
madım. Teker teker herkes îsrail mevzuuna, Fi
listin mevzuuna temas ediyor ve Fil ist in •mülte
cileri mevzuunu kendisi için âdeta lü r prensip, 
haline getirmiş ve benimsemiş. B u n u n yanı sıra 
Türkiye 'nin bu memleketler üzerindeki tesirlerini 
azaltmak 'bakımından en büyük istismar konusu 
yapılan husus da budur . Meselâ; bâzı yerlerde 
mülteci kamplar ında bizim gelmemizden de duy
dukları sevincini bildirir , hat tâ göz yasları dö
kerlerken bâ/.ı'arı da siz neden bizi yurdumuz-

| dan kovan N r a T e yardım ettiniz de onlar bizi 
kovdular gibi ifadeler kullandılar. Bu propa
gandanın iki kaynaktan geldiğine şaihidoldum. 
Bir tanesi, her ne pahasına olursa olsun Türk 
lerle Arapların arasını mutlak suret te bozmakta 
menfaat uman dur kütle. Diğeri de bizzat îsrail . 
Her giden heyetimizin îsrail basın ve yayın va-
sıtalariyle 'büyük ölçüde propagandası yapılmak
tadır. Bizim temaslarımız sırasında, geldikten 
sonra bizzat tahkik ettim ve aslı olmadığını gör
düğüm bâzı haberler yayınlandı , her ne kadar 
Türk Hariciyesi ve Türk iyi niyet heyeti Arap
larla münasebetin geliştirilmesini arzu ediyor 
gibi görünüyorlarsa da, 'bu Kıbrıs içindir. Haddi
zatında israil ile münasebetleri her gün geliş
mektedir ve şimdiden sonra dalıa fazla olacak
t ır gibi ajans ve balsın haberlerine şaihidoldum. 
Bunu getirdiler, bize gösterdiler ve aynen şöyle 
söylediler. İnanmıyoruz; size inanıyoruz. Ama, 
bunlara, mâni olun dediler. 

İkinci mevzu Keban Bara j ı meselesi; bu d« 
bilhassa Bağdad 'da kaldığımız s ı rada büyük bir 
propaganda dalgası halinde yayıl ıyordu ve ay
nen Türkler Keban'da 'baraj yapmak suretiyle 
Suriye ve İrak ' ın sularını keseceklerdir deniyor
du. nörüş tüğümüz resmî zevat bize şöyle söyle
di. «Biz bu mevzuda Türk yetkili makamlariyle 
görüştük. Bilgimiz vardır. Türkiye 'nin maksadı 
Keban'ı yaparak bizi susuz bırakmak değildir 
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Biz buna inanıyoruz. Ama, halk tabakalarına ] 
yayılan bu propagandayı nasıl önliyeceğiz? Siz 
bize bu mevzuda yardımcı olun» diyorlardı. 

Dil ve din mevzuu istismar ediliyor. Daha 
evvel din hakkında iki misal vermiştim, tekrar 
etmeyeyim. Türkiye'de Arapça karmışım ak isti-
yenlere ve gerekse Kuran'ı Arapça okumak isti-
yen kimselere mâni olunduğu fikri vardı. Kendi
lerine yalnız Arapça'nın değil, Türkiye'de her 
dilin serbestçe konuşulduğunu ve buna kimsenin 
mâni olmadığını belirttiğimiz zaman en azdan 
bize inandıklarını ifade ettiler. 

Son mesele İskenderun meselesidir. Buna hiç
bir devlet adamının, hattâ resmî sıfatı haiz hiç
bir kimsenin 'temas etmediklerini 'bilhassa belirt
mekte fayda mülâhaza ederim, yalnız birisi 
Şam'da birisi de Beyrut'ta olmak üzere İki ga
zeteci bu mevzua temas ettiler, kendilerine şu ce
vabı verdim. «Size başta bütün suallerimize bir 
iyi niyet heyeti kapasitesi içerisinde cevap vere
ceğimi arz etmiştim. Sorduğunuz sualler bir iyi 
niyet heyetinin kapasitesinin dışındadır. Her 
hangi bir devletin diğer bir devletle bu ve buna 
benzer problemleri olursa 'bunu yetkili makam
lar birbirleriyle diplomatik yollardan temaslar 
kurarak bir araya, gelmek suretiyle hallederler'.» 
Bu konuşma Türkiye basınında, Türklerin veya
hut heyetimizin Arap devletleriyle bir zirve top
lantısı teklif ettiği şeklinde yer almıştır. Taısıa-
miyle yanlıştır. Hoş bu ifade, burada da basın
da gürdüm, çdk müspet karşılanmıştır. Uygun
dur deniyor ama ne kadar tasvibedilirse edilsin 
iyi niyet heyetinin bu derecede büyük bir teklife 
yetkisi olmadığını müdrik olduğumuzu zannedi
yorum. Verilen cevap aynen budur. Hemen bu
nun arkasından şunu ilâve ettim, «iskenderun me
selesinde; iyi niyet heyeti sıfatımı burada bıra
karak şimdi size Senatör Sadi Koçaş olarak ce
vap vereceğim. Türkiye'nin hiçbir devlet, ile bir 
toprak problemi olduğunu bilmiyorum. Hatay 
mevzuunda Suriye'nin Türkiye ile bir toprak 
mevzuu olduğunu da. simidi sizden öğrendim. Bu 
hususta, konıışa.cak başka bir şeyimiz yoktur» ce
vabını verdim. Bu da birçok basında aynen yer 
aldı. 

1 250 000 tesbit edilmiş, fakat bugün mik
tarının daha çok olduğu söylenen ve dört Arap 
memleketine yayılmış olan Filistin mültecileri
nin üzerind'c de çok geniş bir propaganda var. 
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Bidayette de arz ettiğim gibi Türkiye'nin İsrail'e 
yardım ettiği ve İsrail ile 'birlikte onları yurtla
rından Türklerin kovduğu mevzuunda bir pro
paganda mevcut. Kendilerine cevabolarak, çok 
hassas bir konu olduğu için, basın toplantısında 
çok rica ediyorum; söylediklerimi kelime ve ke
lime aynen intikal ettirin diyerek kelime kelime 
not ettirdiğim ve aynı gün gerek Ürdün, gerek
se Lübnan basınında yer alan cümleyi aynen 
okumak istiyorum. Bu oranın mahallî gazetesi
dir. Tercümesini naklediyorum: «Türkiye bugü
ne kadar israil'i Araplara karşı mücadelesinde 
hiçbir zaman tutmamıştır veya desteklememiş
tir.» Her iki mânaya da gelebiliyor. «Şimdiden 
sonra da yine Araplarla m üc ad el asin d e destekle
mez.» 

Arzu eden arkadaşlar olursa metin burada
dır. Bu birçok gazetelerde yer aldı. Fakat bu 
cümlenin hangi kanaldan olduğunu tahmin ede
mediğim 'değişik bir ifade ile Türkiye'ye de ak-
settirildig.ini buraya geldikten sonra öğrendik. 
Bu mevzularda hassas olan basımımızın yazıları
na şahidoldıık. Fakat ertesi gün biz bunu ha
ber aldığımız zaman durumu açıkladık, bu ga
zeteleri gönderdik, Türkiye'ye,.. Ondan sonra 
isterdik ki yazıyı yazmış olanlar aksini de iddia 
etsinler. Onlara, tesadüf edemedik. 

Netice olarak : Bu ziyaretimizin bizde bırak
tığı intibaları şu şekilde sonuçlandırmak iste
rim. Arap devletleri üzerinde Türkiye aleyhinde 
büyük bir propaganda mevcuttur. Belki bir, bel-

ı ki birkaç kaynaktan idare edilmektedir. Fakat, 
intibaımız odur ki, propagandaları tesirsiz hale 
getirmek Türkiye için çok kolay bir iştir. Bu ko
laylığın başlıca, sebebi, bugün bu memleketlerde 
yaşıyan insanlardan büyük bir küsmınm Türk 
kültüriyle yetişmiş olmaları. 'Bizim ğilbi Türkçe 
konuşmaları ve hakikaten Türk kelimesi geçtiği 
zaman gözlerinden yaş gelmesidir. Bu yay
gın bir kütledir ve birkaç kişiye inhisar etme
mektedir. Yalnız bu propagandaları tesirsiz hale 
getirmek için bizim onlara en azından yardım et
memiz lazımdır. 

Ticari imkânlarımız bilhassa üzerinde durul
maya değer mahiyettedir. Bağdad'da bulunduğu
muz sırada Türkiye'den alınmış mahdut miktar
daki şekeri bahis mevzuu 'ederek Türkiye'de ma
demki şeker varmış, artık başka memleketin şe-

I lferini yemeyiz diye bakkallardan Türk şekerinden 
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başka şeker almıyan halkın hikâyelerini birçok 
kimselerden dinledik. 

Lübnan'da tetkik ettiğimiz zaman esasen 
transit ticaretini meslek haline getiren Lübnanlı
ların Türkiye'den aldıkları mallan bütün Arap 
memleketlerine sattıklarını gördük ve nihayet 
bir domuz eti hikâyesi yüzünden Müslüman ol-
mıyan devletlerin etine rağbet etm'yen bâzı Arap 
devletlerine yabancı komşu memleketlerin Ay -
yıldızlı etiketler yapıştırarak Türk malı diye sat
tıklarını görük. Bu durum karşısında gezdiği
miz bütün bu memleketlerde her şeyini dışardan 
ithal eden, suyuna kadar her şeyini dışardan it
hal eden memleketlerde Türkiye'nin her türlü 
malları için büyük ölçüde pazar bulunabileceği 
kanaatine vardık. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hangi 
memleketler Av - yıldızlı damga vuruyorlar? 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Birçok memle
ketler yapıyorlar. Bize bunları Yunanlıların yap
tıklarım belirttiler. 

Bunun dışında bir de turistik imkânlarımız 
vardır. Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de turizm 
'imkânları, daha turizm kelimesi bilinmediği za
man dahi Arap memleketlerinde bir itiyat ha
line gelmiş, buna şahidolduk. Birçok kimseler 
dedelerinin, babalarının Türkiye'de yazları va
kit geçirdiklerin', şimdi buna imkân bulamadık
larını yakma yakma sövlediler. Neden buna im
kân bulamıyorlar? Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğımızın bu işle yakından ilgileneceğini ümidede-
rim. 

Bizim müşahedemiz odur k';, Türkiye turizm 
bakımmdan en çok bu memleketlere Lstinadetme-
lidir. Sırtında arka çantası, portatif karyolasiyle 
gelen bin turist yerine bu memleketlerden tek 
turistin gelmesini tercih etmek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, fazla vaktinizi alma
mak için özet halinde mâruzâtta bulundum. Da
ha teferruatlı bilgi istiyen arkadaşlarımız olur
sa sohbet tarzında müzakereler dışında kendile
rine b ;lgi vermeye amadeyim. Yalnız şahsımızı 
ilgilendiren o iki noktaya temas etmek istiyo
rum. Birisi muhtelif yerlerde iyi niyet heyet
lerine dâhil olmak için takla atmış gibi kaba 
tâbirler kullanıldığına şahidoldunı. Şahsan, ar
kadaşlarım için herkes kendisinin müdafaasını 
yapar, yetkili Bakanlık da cevabını verir, ama 
Şunu arz etmek isterim ki, bana bu vazife bir ge-
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ce yarısı telefonla teklif edildi. Hemen cevap is
tediler. 48 saatten evvel cevap veremiyeceğimi arz 
ettim. Düşündüm, birçok kimselerle konuştum. 
Aynı gün, bana bu teklif yapıldığı gün gazete
lerde, Orta - Doğu'ya bilhassa hiç kimse gitmek 
istemiyor, vazifeden kaçıyor, herkes Amerika'ya 
gitmek istiyor, diye Son Baskı gazetesinde bası
lan yazıyı okudum. Bu tesirlerin altında ve bir
çok şartlar ileri sürerek bu vazifeyi kabul ettim. 
Bunu arz etmekte fayda mütalâa ediyorum. 

Tekrar edeyim, verilmiş olan birçok beyanat 
kasden buraya yanlış aksettirilmiştir. Asîmi 
görmek istiyenlere, geldiğimiz memleketlerin ga
zetelerini takdim ederim, yerinde tetkik edebi
lirler. Bilhassa bir gazetede, ne gittiğimiz yerler
de, ne bizim tarafımızdan ve ne de karşı dev
let erkânı veya basını tarafından hiç zikredilmi-
ysn bir hususa tesadüf ettim. 

Bir gaz ot emiz aynen şöyle söylüyor : 
«Arap ülkelerini dolaşmakta olan iyi niyet 

hevetimizin ileri geri b'rtakım beyanları yaban
cı haber ajanları kanal iyi e Türk basınına da in
tikal etmeye başladı. Meselâ Arap Birliği yerine 
MiHüman Birliği teklifi bu heyetimizin gayri-
re~<mî kaydiyle de olsa öne sürdüğü garip beyan
larından biridir.:> 

Hakikaten garip bir beyan. Ama ben gazete
ci olsaydım; elimde istihbarat imkânları da ol
duğuna göre evvelâ acaba giden iyi niyet heye
timiz bu lâfı söyler mi, onu mütalâa ederdim. 
iyi niyet heyeti olarak giden arkadaşlarımızı ta
nırsınız. Hiç olmazsa onlardan tahkik etmek ge
rekirdi. Ondan sonra da «Yabancı kaynaklar va-
sıtasiyle gelinciktedir» diyor. Hangi yabancı kay
naklar vasıtasiyle geliyor? Bir de bunu tetkik 
ederdim. Bunlar tetkik edilmemiş. Garip beyan
lar diye sütun sütpn yazı yazılmış. Bu konu hiç
bir yerde bahis konusu olmamıştır, ilk defa bu
rada şahidoldum. Bana da hakikaten garip gel
di. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

İHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Saym Koçaş, Mısır'la temas imkânı arandı mı? 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Efendim, ba
şında da arz etmiştim. Mısır bayramdan sonra 
İ l e t imiz in gitmesi hususunu teklif etmiş ve Ra
mazanı ileri sürmüşlerdir. Bu hususu sorduğu
nuz için mütemmim malûmat vereyim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Oruç 
tutuyor muydunuz? 
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SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Hakikaten Ra

mazan ayında bu seyahat biraz tuhaf oldu, muh
terem arkadaşlar. Efendim, saat bire kadar me
sai vardı bu memleketlerde. Birden sonra mesai 
yoktu. Hakikaten birçok müşküllerle karşılaşıl
dı. Fakat belirtilmemekle beraber benim şahsi 
kanaatim odur ki, Kahire'de Arap Devletleri 
hükümet başkanlarının toplantısının aynı günle
re tesadüf etmiş olması, bunun geri bırakılması 
isteğini doğurmuştur. Ben bunu mâkul bir mü
talâa olarak gördüm. Hattâ birçok yerlerde, Bir
leşik Arap Cumhuriyeti temsilcileri, bayramdan 
sonra Kahire'yi mutlaka ziyaret etmemizin, alı
nacak neticenin Türk - Arap münasebetleri ba
kımından çok verimli olacağını birçok yerlerde 
beyan ettiler. 

Efendim, oruç meselesine gelince, gittiğimiz 
yerlerde din mevzuunda çok konuştuk. Ama, Tür
kiye hudutları içinde bir politikacı olarak ne 
yaptığımı, ne ettiğimi söylememekte fayda mü
talâa ediyorum. 

Hürmetieıimle. (Alkışlar) 

SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Sayın heyetimiz üyeleri, buna mahsus bir rapor 
tanzim edİT) tevzi etmek niyetinde midirler? 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Efendim, bir 
rapor hazırlıyoruz. Mufassal bir rapor. Bunu 
Yüce Başkanlığa takdim edeceğiz. Bastırılıp bas-
tırılmaması hususunu kendi tensiplerine arz 
edeceğiz. 

3. — İzmir Üyesi Hilmi Onat, tütün ekicile
rinin içinde bulunduğu malî sıkıntıyı izah ile 
tütün piuasasının biran evvel açılması lüzumunu 
belirten demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat, Ege tütün 
piyasası hakkında gündem dışı, buyurun. 

HİLMÎ ONAT (îzmir) — Sayın Başkan, aziz 
senatörler; Ege'de 300 bine yaklaşan tütün ekici 
ve dikicilerinin maişetleri için uğradıkları yaşa
yış ve geçim sıkıntısını huzurunuza getirmek is
tedim. Dünyada müstahsil memleketler arasında 
altmcılığı aldığımız, bir ürünün sahibi olarak ve 
yine dünya piyasasına sevk ettiğimiz tütünler 
bakımından da Amerika Birleşik Devletlerinden 
sonra ikinciliği aldığımız tütün mevzuunda Hü
kümetin ne kadar hassas olması lâzrmgeldiğine 
işaret etmek isterim. Millî gelirimizde tarım sek
törünün yüzde 35 i kadarını tutan tütünün o | 
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halde hayati bir önemi haiz olması lâzımgelir. 
Bu kadar mühim bir gelir kaynağı için plânlı 
programlı bir hale koyamadığımız büyük bir 
üzüntümüz dür. Her yıl bu kürsüden birkaç defa 
gerek kredi mevzuunda ve gerekse satışı hususun
da Hükümeti ikaz etmek zorunda kalmaktayız. 
Günlerden beri sıkıntı içinde kıvranan Ege ekici
leri tütün piyasasının bir an önce açılmasını bek
lemektedirler. 

Büyük bir kütlenin doyum kaynağı olan, 
memleketin ihraç mallarının da üçte birini teş
kil eden ve millî gelirimize büyük bir etki sağ-
lıvan Türkiye tütününün yüzde 60 nı maalesef 
Ege vermektedir. O halde Ege piyasasının bir an 
önce açılmalında favda vardır. Hükümetten is
tirham ediyorum. Hükümetin bu yıl daha titiz 
davranarak müstahsili sev'ndirmesini de ayrıca 
arzu etmekteyiz. Üstelik dahası var. 125 milyon 

'lirayı mütecaviz parası da Devlette borç olarak 
yatmaktadır. Bir banka ile kendini bağlamak ve 
Devlete yük olmaktan çıkmak istemekte velâkin 
bu arzusunu bütün yakın ilgi ve çabalarına rağ
men henüz tahakkuk ettiremenrş durumdadır. 
Bu müstahsıla verilen cevap üzücüdür. Banka mı 
açalım, kooperatif mi kuralım mevzmından ileri 
«gidememiştir. Maalesef böyledir ve bir gerçektir. 
Müstahsil alacaklıdır fakat sıkıntıdadır. Hükü
metten tekrar istirham edeceğim. Ege tütün p'i-
va°:ası biran önce açılmalıdır. Ve bu çalışkan 
müstahsil ölme yolundan olma yoluna getirilme
lidir. Saygılarım'la. 

4. — Bursa Üyesi Baki Güzey'in; aşırı sol ce
reyanlar konusunda, Başkan gelir gelmez müra
caatta bulunduğuna göre, gündem dışı ilk sözün 
kendisine verilmesi gerekirken bunun yapılmadı
ğını ve bu hususta gelecek birleşimde konuşmak 
"zere birinci sıraya kaydedilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey; Sayın Baş
vekilin dünkü konuşmaları hakkında. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Evvelâ usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun evvelâ gündem .dışı 
konusunda. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; memleketteki sol cereyanlar hakkında 
gündem dışı söz istedim. Ve bu s-özümü sabah
leyin bugünkü Senato Başkanlığını yapacak Baş
kanımıza kendileri kapıdan girerken verdim. Bi-
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naenaleyh takaddüm meselesi mevzuubahsolursa, 
sıraya göre olursa bugün söz alan]arın ilki ol
mam lâzımgelir. Binaenaleyh simdi daha evvel. 
söz almak mümkün olduğuna göre bugün ko
nuşmamı bırakıyor, gelecek gündemin ilkine al-
masmı, madem ki dalıa evvel mümkündür . Bu
günden müracaat ediyorum. Hürmetler imle. 

B A Ş K A N - - Sayın Bursa Senatörü Baki 
Oüzcy kendi açısından haklıdır. Fakat, Baş
kanlık vazifesini ifa eden arkadaşa kaç teklif 
vâki olduğunu bilmesine imkân yoktur. A;re bu
gün konuşmak istiyen kendisinden sonra bir ar
kadaşımız daha vardır. Biz konuşma talebinde 
bulunanları İçtüzüğün beyanına göre yazılı ve 
numaralı olarak tesbit el tik. Ve bu numara üze
rine hiç kimseye tercih ve riiç.han hakkı tanı
maksızın yerine getirmekteyiz. İçtüzükte böyle 
bir hüküm yoktur, bugünkü hakkını gelecek 
birleşimde kullanmak diye. Yarın, o günkü otu
rumu idare edecek Başkan vekiline arz edilir ve 
o Başkan vekil inin takdir ine bağlıdır. (.îürüşmek 
istemediklerine göre, söz pancar fiyatları mev
zuunda Sayın Yozgat Senatörü İsmail Yeşil
yurt 'undur. 

5. — Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt; şeke-r 
pancarı müst aksular rnın, hâlâ alacaklarının 
ödenmemesi yüzünden çok müşkül duruma düş
tüklerini, banka borçlarını karşıtıyamadıkların-
dan mallarının haezolvnduğu ve Şeker Sirkeli
nin nıüstahsıla olan borçlarını biran evvel öden
mesi lüzumuna dair demeci. 

İSMAİL Y K S İ L Y r K T (Yozgat) — Sayın 
Başkan ve Yüce Senatonun muhterem üyeleri. 

Bendeniz muhterem Yüce Senatoyu fazla iş
gal edecek değilim. Beni gündem dışı söz alma
ya mecbur eden hâdise, 16 . 1 . 1965 tar ihinde 
Yozgat vilâyetinin Sefahati i kazasına yaptığım 
seyahatim esnasında, motorlu trenden inmeden 
evvel, halkın toplanıp «siz hoş geldiniz Senatö
rümüz, fakat bizim pancar pa ra l an hâlâ gel
medi» sızlanmalarına sahidolnıam sebebivle bu 

mevzuu Yüce Senatonun ve Hükümet in bilgile
rine arz ederek, müstahsilin vâki ve haklı sız
lanışına biran evvel çare bulabilmek gayesine 
vabestedir. 

Muhterem arkadaşlarını, şunu kabul etmek 
lâzımdır ki, Orta - Anadolu'nun iki müstahsili 
vardır. Birisi buğday müstahsili, diğeri şeker 
pancarı müstahsilidir. Şeker pancarı müstahsi
linin sızlanmalarında ve şikâyetlerinde haklı ol
duklarına bendeniz vicdanen kaaniim ve öyle 
zannediyorum ki. Hükümet dâhi bu haklı sız
lanışa hak verecektir. 

(Tınkü şeker pancarı müstahsili pancarını 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine sa
ta! ı -I ay olduğu halde hâlâ parasını alamamış
tır. .Müstahsil kaderini bu paraya bağlamıştır. 
Müstahsil Hükümetten parasını alamaz, fakat 
Ziraat Bankasına olan borcundan dolayı, Ziraat 
Bankası müstahsili icra takibine tabi tu tar . 
M'ah yok pahasına, satar. Hâlâ müstahsil ise bu 
parasını Hükümetten alamamaktadır . Vatanda
şın istediği tek bir şey var. arkadaşlar isterler 
ki Hükümet açık kalplilikle elinde mevcut im-
kânlariyle radyonun basma geçerek şeker pan
carı bedellerinin ödenmesinin sebebini ve ger
ileklerini vatandaşa izah etsin. Aksi takdirde, 
dünyanın hiçbir yerinde tahinin etmiyorum ki 
4 - 5 ay müddetle vatandaş Hükümet ten alacaklı 
olsun. Bu olacak şey değil arkadaşlar. Hükü
met vatandaştan acaklı olur. Faka t vatandaşın 
Hükümetten alacaklı olması biran benim ve tah
inin ederim ki sizlerin de garibine gider. Bu 
sebeple bıı konuşmamda tek sebep ve gaye Hü
kümetin bu iş üzerine biran evvel eğilerek Top
rak Mahsulleri Ofisinde olduğu gibi, Eğer Şe
ker Şirketinin parası kifayet etmiyorsa Devle
tin başka kaynaklarından temin ederek mııstar 
vaziyette bulunan ve hakikaten acınacak bir hal
de olan şeker pancarı müstahsilinin parasının 
ödenmesinde gayretlerini rica eder ve bu dâva
ya el uzatmalarını istirham eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

Ö. BAŞKANLIK DİVANININ G E N E L KURULA SUNUŞLARI 

B A Ş K A N ( T ü ııde m i m i z e g e ç i w> r u z. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali 
Altuntaş'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (,ı/S0S) 

BAŞKAN - Başkanlık Divanı tezkeresini 
okutuyorum. 

(İenel Kurula 
(hımhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Al-

tun(as"ın hastalığına binaen 26 . 12 . 1H(H tari-
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hinden itibaren iki ay müddetle izinli sayılması j 
Başkanlık Divanının 19 . T . 1965 tarihli top- i 
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

2. — Bu toplantı yılında iki ayelan fazla \ 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali 
Altuntaş'ın tahsisatının verilebilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Raskanlığı tezkeresi 
(3/399) 

BAŞKAN - Ali Altuntaş arkadaşımızın 
tahsisatını alması hakkındaki tezkereyi de oku-
tuvoruın. 

6. — SEÇİMLER 

3. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi, 

/. --- Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri serimi. 

BAŞKAN -~ Sayın Tunceli Senatom Meh
met Ali Demir tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, itilalarınıza arz edeceğim. 

Başkanlığa 
Kanunların seçimlerden evvel görüşülmesin i 

arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is
ti yen? 

MEHMFT ALİ DEMİR (Tunceli) — Tak-
ririmi izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun (Takririn neyini 
izah edecek zaten acık.1) Takriri izah edeceğim 
diyor. 

MFJIMFT ALÎ DEMİR (Tunceli) — Vaz
geçtim efendim. 

2 1 . 1 .1966 O : 1 
Genel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla • izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Al-
tımtaş'm tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
1.46 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiple
rine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN ----- İki ay müddetle izinli addedil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmişti]'. 

Tahsisatını alması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaimi etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

I BAŞKAN --'- Takrir üzerinde görüşmek isti-
I yen? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka-
I bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 

edilmiştir. 
Sayın Ticaret Bakanı Fennî İslimyeli tara 

fnidan verilmiş bir takrir vardır, ıttılaınıza arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Senato gündeminin birinci görüşmesi yapıla

cak işler sırasında bulunan 3614 sayılı Ticaret 
Bakanlığı Teşkilat ve vazifelerine dair Kanuna 
ek bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tasarısı
nın arz ettiği ehemmiyet, dolayısiyle Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

I Ticaret Bakanı 
Fennî İslimyeli 

I BAŞKAN — Öncelik hususunu oylarınıza 
| arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
I !er... Kabul edilmiştir. 
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7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

0:1 

1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
lerine dair kanuna bir madde .eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonu raporu (Millet Mce
lisi t/371, Cumhuriyet Senatosu 1/433) (S. Sa
yısı : 519) (1) 

BAŞKAN 
rum. 

Rapor gayet kısadır, okutuyo-

Yüksek Başkanlığa. 
Komisyonumuza havale buyurulan Ticaret 

Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
komisyonumuzun 17 . 12 . 1964 tarihli toplan
tısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirak
leriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve il
gili temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uy
gun mütalâa, edilerek bahis konusu kanun tasa
rısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

frenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi îşler 
Komisvonu Başkanı 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Giresun 
M. îzmen 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Balıkesir 
M. Güler 
Kütahya 
O. Akça 

Bu Raporda 
Sözcü ve Kâtip 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Sinop 
S. Batur 

Ankara 
R. Etker 

Çanakkale 
Z. Termen 

Antalya 
M. Pırıltı 

BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 519 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki Kanun 

MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 27 . 5 . 1939 tarihli ve 
3614 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE -* Bakanlık İnzibat Komis
yonu Müsteşarın Başkanlığı altında Daire 
başkanları ve Genel müdürler ile Hukuk Müşa
virinden kurulur. Zatişleri Müdürü bu komisyo
nun tabiî üyesidir. Başkan ve üyelerin mazeret
leri halinde komisyona vekilleri veya yardımcıla
rı katılır. 

BAJ3KAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Ticaret 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istı-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü 03darınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tek-
lifi, Konua Milletvekili Ahmet Gürkan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın, 5585 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali D'zmanhn, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiien sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaşhn, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6721 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
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(31 illet Meclisi 2/62; Cumhuriyet Senatosu 
2/142) (S. Sayısı: 513 e ek) (1) 

BAŞKAN — 1111 sayılı Kanunun tadili hu
susunda Bütçe ve Plân Komisyonunun 2 nci ra
poru. Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 

Bütçe ve Plân Komisyonu teklifi geri almıştı. 
İkinci raporunu tanzim etmiş ve dağıtılmıştır. 
İşin ehemmiyetine binaen komisyon raporunu 
ıttılalarmıza arz ediyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun ikinci raporu 
15 . 1 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzun, 11 Aralık 1964 tarihli 

Birleşiminde tetkik ve müzakere olunup esas 
No. 2/143 - Karar No. 56 sayılı Kararı ile 
Millet Meclisinin haklarındaki ret kararı 
benimsenen, Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gür-
kan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl-
dırımin, 5585 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi, Tokat Mil
letvekili H. Ali Dizman'm, Askerlik hizmetinin 
emeklilik ve terfiden sayılması hakkında ka
nun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Meh
met Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 
sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kındaki kanun teklifi Genel Kurulun 12 Ocak 
1965 tarihli 24 ncü Birleşimindeki görüşme
lerinde geri iade edilmekle Komisyonumuzun 
15 Ocak 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet 
temsilcilerinin de iştiraki ile yeniden tetkik 
ve müzakere olundu. 

Kanun teklifleri esas itibarı ile askerlik 
hizmetini er olarak yapmış olan memurların 
bu hizmet sürelerinin emeklilik ve terfllerin-
do hesaplamaya dâhil edilmelerini öngör
mektedir. 

Kanun teklifçileri, askerliklerini yedek 
subay olarak yapan Devlet memurlarınım du
rumunu da emsal göstermek suretiyle ve me-

(1) S. Sayısı 513 e ek basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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seleyi bir kamu hizmeti telâkki etmekle ve 
aynı tarihte Devlet hizmetindeki bir göreve 
intisabedeıı erkek ve kadın memurdan er
keğin vu vatani hizmetinden ötürü uğradığı 
kayba temasla bir eşitsizlik doğduğu, bu
nun da harb senesine tesadüf edenlerde 3 yıl 
gibi önemli bir zaman olduğunu savunmak
tadır. 

Hükümet temsilcileri ise, mer'i umumi mev
zuat muvacehesinde bu hizmet süresinin (fiilî 
hizmet süresi) sayılamıyacağı, bu durumun 
bir eşitsizlik olarak kabul edilmemek ge
rektiğini, tekliflerin malî portesinin; terfi 
bakımından kurumlara ve emeklilik süresi ba
kımından da Emekli Sandığına büyük malî 
külfetler yükliyeceği zira 1960 istatistiklerine 
nazaran bu nitelikteki kamu personeli ade
dinin en az 200 000 olduğu hesaplama 60 kar
şılığında 2 000 000 000 lira gibi büyük meb
lâğlara erişeceğini ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuz kanun tekliflerini hukukî 
ve malî yönleri ile tetkik ederek -

ı) Askerlikte geçen hizmet süresinin terfi 
hesaplamalarına dâhil edilmesinin kurumlara 
ziyadesi ile ağır bir malî külfet yükliyeccğini'n 
yanı sıra, mevzuat muvacehesinde bu süre
nin hesaplamaya dâhil edilmeskin hukukan 
mümkün olasmıyacağı şeklindeki Hükümet gö
rüşüne iltihak etmiş, 

ıı) Emeklilik hesaplamalarına dâhil edil
mesinin ise, Hükümet temsilcilerinin hesapla
malar neticesinde elde edildiğini belirttikleri 
rakamlar bakırcımdan, borçlandır lmak sure
tiyle dahi olsa Emekli Sandığını ağır bir yük-
altma sokacağı, sonucuna varılmıştır. 

Bu sebeplerle, tekliflerin reddi hususun
daki 11 Aralık 1964 tarihli ve esas No. 2/142 
Karar No. 56 sayılı Komisyon kararında ıs
rar edilmesi kararlaştırlımıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bu Kanunda Başkanvekili 
(Sözcü) (Bu kanunda sözcü) 
İstanbul Konya 
E. özden A. Onar 
Kayseri Yozgat 

H. Dikeçligü S. Artukmaç 
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Kotoya Samsun 

M. Dinekli (Muhalifim) 
R. Isıtan 

Tunceli 
(Muhalifim) 

M. A. Demir 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var

ını?. Buyurun efendim. 

ÖMER ERdÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Baykan, Senatonun sayın üyeleri. As
kerlikte er olarak gecen hizmetlerin borçlanma 
yolu ile emekli hizmetleri içinde sayılması ile il
gili kanun tasarısına Yüksek Heyetinizin göster
diği alâka ve karar .şekli konusunun yeniden mü
zakere edilmesine fırsat vermiştir. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu. 
tatbikat sahasına girdikten kısa bir müddet son
ra aksak ve noksan tarafları azda olsa belli ol
muştur. Tatbikatta tesbit edilen aksaklıkları 
düzeltmek amacı yi e faaliyete geçmek kanunla il
gili hususlar üzerinde tasarı hazırlamak Hükümet 
delaletiyle Meclislere intikal ettirmek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden daha çok san
dık yöneticilerinin vazifesi olmak idi. 

Maalesef sandık kendi hukukunu düzenlemek 
yolunda ciddî bir çaba göstermediği için vakit 
vakit Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tara
fından yapılan kanun teklifleriyle Emekli Ka
nunu en çok tâdil ve eklere uğrıyan kanunları
mızdan biri olmuştur. 

Bu tadiller daha çok yüksek dereceliler lehine 
olmuş, küçük dereceli az ücretli büyük bir memur 
kütlesi kendi kaderine terkedilmiştir. 

Borçlanma yolu ile bir kısım hizmetlerin 
emeklilikten sayılması da böyle olmuştur. Emek
li dul ve yetim maaşları üzerinde; askerlikte mu
vazzaf olarak gecen hizmetlerin emekli hizmet
lerinden sayılmasında da eşitlilik prensibi sağ
lanamamıştır. însanlar çalışırken olduğu kadar 
çalışamaz durumda da sosyal güvenliğe erişmek 
ve daha açık bir deyimle geçimlerini emniyet al
tında bulundurmak isterler. Sosyal güvenlikten 
yoksun topluluklarda huzursuzluklar vardır. Ka
zancını 'rahatlıkla harcıyamaz. İleride kendine 
az çok gelir getirecek kaynaklara kazandığının 
bir kısmını yatırır. Bu memur ise esasen geçim 
sıkıntısı içinde bulunduğundan daha çok sıkıntı
lara düşer, 
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Sosyal güvenlik bir memurun, ücretlinin her 

şeyi ve istikbalidir. Prim esasına istinadeden 
sosyal güvenlikte eşitlilik prensibi hâkimdir. 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu ise bu haliyle im
tiyazlar yaratan bir tatbikat içindedir. Vatani 
ödevin ifasına geçen müddetin borçlanmak sure
tiyle olsun emeklilik haklarından sayılması ay
rılıkları ortadan kaldıracaktır. Salim br karara 
varmak için önce bir kısım arkadaşlarda beliren 
tereddütleri izale etmenin lâzım geldiğine inanı
yorum. Tasarı kanunlaştığı takdirde Emekli 
sandıklarının malî bakımdan yük altına sokula
cağı düşüncesi en çok tereddütlere vesile olanıdır. 

Komisyon ve sandığın görüşü de bu merkez
dedir. Bu görüşün tesiri altında tereddütlerin 
husule gelmesini de tabiî karşılarım. Komisyon 
kararını yalnız bu açıdan verdiği için isabetli 
bulmamaktayım. Komisyon konuyu her yönü ile 
incelemesi, sonra emekli sandıklarına malî bir 
riziko getirip getiremediğini tahlil etmesi ve daha 
sonrada tedbir ve tavsiyelerini bildirmesi gere
kirdi. 

Böylesin (i bir müzakere yolu tutulmadan ka
rarını kısa yoldan vermesinde isabet aramak ye
rinde değildir. Halbuki Millet Meclisi Malî Ko
misyonu bu konu üzerinde günlerce devam eden 
geniş müzakereler yapmış, bu müzakerelerin ışığı 
altında teklifini benimsediğimiz kanun tasarısını 
hazırlamıştır. 

Hazırlanan kanun tasarısı Emekli Sandığını 
muhtemel bir rizikoya sokmamak hususunda iti
na göstermiş ve borçlandırma sistemi yeni bir 
prensibe bağlanmış, aynı zamanda borçlandırma
da hesabi kolaylık temin edilmiştir. Mevcut 
borçlandırma hesabı ise borçlandırmaya esas olan 
hizmet senelerindeki eski ücret miktarı üzerinden 
yani yüzde 10 fazlasiyle tahakkuk ettirildiğin
den bu tatbikat şekli sandığın zararına olmakta 
devam edegelmiştir. Emekli Sandığı halen mev
cut tatbikat ile hesabını yaparak sandığın ağır 
mükellefiyet altına sokulduğu havasını bu açıdan 
yaratmaktadır. Yeni teklif ise son maaş üzerin
den yüzde 14 borçlandırma prensibini kabul et
miştir. Aradaki fark sandık lehine birkaç mis
lidir. 

Bu tarz borçlandırma sandığın menfaatine 
olacağı aşikârdır. Diğer taraftan sürüp giden 
içtimai adaletsizlikte ortadan kalkacaktır. 
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Muvazzaf askerlik her vatandaşın yapmakla 

yükümlü olduğu bir ödevdir yedeksubaylığı bu
nun dışında mütalaa etmeye imkân yoktur. 

Muvazzaf askerliği, meslekî askerlikle karış
tırmamak lâzımdır. Bu hizmet çeşitli rütbeler 
altında geçici bir süre için yapılır. Bilgisine eh
liyetinle göne rütbe, az çok, ücrlet de verilir. 

Yedeksubay olanlar hem maaşlarını alırlar 
hem de askerlikte geçen hizmetleri emeklilikten 
ve terfiden sayılır. 

Diğer taraftan er olarak vatani vazifelerini 
göreni er ne emekli hakkından istifade ederler ve 
ne de geçen hizmetleri terfülerinden sayılır. 

Haksızlık ve adaletsizlik er olanlar için iki 
cephelidir. 

Şandık mevzuatının daim ilik prensibi üzerine 
islediği iddiasına ise iştirak etmeye, yedeksubay
lığı-bir memuriyetin devamı olarak kabul etmeye 
de imkân yoktur. Memuriyetle askerlik bir bi
rinden farklı hizmetlerdir. Böylesine bir pren
sip ileri sürülmek suretiyle, erlikte geçen hizmet
leri borçlandırmanın hudutları dışına itilmek 
istenmektedir. Yüksek Heyetinizin buna rıza 
göstereceğini sa nmıyorum. 

Anayasanın 12 ve 48 ne i maddeleri hüküm
lerini yerine getirmeye mecburuz. Bu mecburi
yet karşısında askerlikte er veya rütbe altında 
geçen lıer türlü hizmet, emeklilik hizmetlerinden 
sayılması zaruridir. Diğer tarttan askerlik mü
kellefiyeti ve müddeti kanunlarla sınırlandırıl
mıştır. Bedel vermek suretiyle 6 ay gibi kısa za
manda askerî görevini bitirenler işine dönenler 
olmuştur. 

Askerliğini lıarb sanayi sınıfı olarak ayni fab
rikada ücretini de almak suretiyle çalışıp hizmet
leri inkıtaa uğramadan er olarak askerliğini ya
panlar vardır. Ve yine hiçbir haktan faydalan-
mıyan 3 sene ve daha fazla askerliğini yapanlar 
vardır. 

Vatani vazifenin görülmesinde, müddetlerin 
azlığı veya çokluğunu bahis konusu edilemiyeee-
ğini, takdir edenlerdenim. 

Şartlar gerektirirse vatan müdafaası için nö
bette ve sırada olanlar, bundan böyle de askerlik 
hizmetini müddet gözetmeksizin kanunların tâyin 
ettiği kadar severek yapacaktır. 

Mevzııubahsolan askerliğin şu veya bu şekilde 
yapılması değil muvazzaf olarak yapanların eşi-
d ol arak haklarının tanınmasıdır. 
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Ve yine aynı okul mezunlarından bir kısmı as

kerliğini yedeksubay olarak yapmış, maaş almış, 
terfi ve emekli hakları sayılmış, aynı okul mezun
larının bir kısmı ise yedeksubaylık haklarının 
kaldırılması üzerine er olarak askerlik görevini 
yapmış emekli haklarından terfi haklarından 
mahrum kalmışlardır. 

Askerliğini er olarak yapan bir kimse asker
likten sonra kendi insiyatifi ile lise ve yüksek 
dereceli okulları bitirenler olmuştur. Eğitimi 
teşvik gayesiyle bu gibilere olsun askerlikte ge
çen hizmetleri emeklilikten sayılması temin edi
lememiştir. 

Bugün er olarak vatani vazifesini ifa etmiş 
Devletin en mesuliyetli işlerinde ve mevkilerinde 
bulunan kimseler vardır. Emekli terfi hakların
da ise eşitlik yoktur. 

Tereddütler sandık hesabına, olduğu kadar 
haksızlıklara uğrıyanlar için de gösterilmelidir. 
Sandığın bugün milyarları aşan açığı varsa bu 
tarz borçlanmalardan ileri gelmemiştir. 

Memleketimizde vaktiyle fiyat dalgalanmaları 
ve hayat pahalılığı dolayısiyle memurlara ödenen 
5 maaş tutarı ilâve tediyelerden emekli primi ke
silmemiş olması sonradan bu ilâve tediyelerin aylık
lara ilâvesi, emekliye sevk edi1 enlere Emekli San
dığı çok az prim tahsilatı karşılığı % 50 farklı 
maaş ödemesini intacettirmesinden ileri gelmiş
tir. 

Sandığın açıkları üzerinde alınacak tedbirler 
de vardır, fakat işlemediği için Sandık açıkları 
lıer gün artmaktadır. Bunlardan bir tanesinin 
üzerinde durmak isterim. 7236 sayılı Kanun ge
reğince 1959 senesinde yüzde 5 olan primler 
% 6 ya çıkarılmak suretiyle tatbika geçilmişti. 
Ve yine bir sene sonra % 6 prim % 7 ye çıkarıla
cak idi. O günden bugüne kadar primlerde bir 
artış, kanun olduğu halde, kaydedilmemiştir ve 
bütçe kanunları ile daima, bu iş önlenmiştir. San
dığın 600 bin iştirakçisi olduğuna göre ortalama 
ması da 500 lira olarak kabul edersek bir kişinin 
ayda Sandığa ödemesi lâzım gelen para 5 liradır. 
Bu 5 lirayı, Sandığın hayatiyeti ve faaliyeti ba
kımından her iştirakçi seve seve verebilecek du
rumda olduğu halde, Hazineye de karşılıklı yük 
geliyor düşüncesiyle daima bu primler tehir edil
miştir. 600 bin, hattâ 600 binin de üzerinde işti
rakçisi olan Sandığa ayda 5 lira vermek suretiy
le bir ay içerisinde Sandık gelirleri 2,5 milyon 
lira olacaktır. Ve bunun karşılığı olarak ta ayrı-
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ca bir 2,5 milyon lira geleceğine göre, Sandık 
her ay 5 milyon lira gelirinden mahrum bulun
maktadır. Bu, seneler senesi devam edegelmekte-
dir. Pek tabiî olarak Sandık açıkları çoğalacak
tır, azalmayacaktır. Ama bu açıkların borçlanma
dan geliyormuş seklinde bir havaya sokulması hiç
bir zaman doğru değildir. Borçlanma ihtiyari
dir. 

Sandık ve komisyon karsımıza, iki milyar lira
lık bir hesap çıkarıyor ve bu borçlanmadan mü
tevellit, Sandık tazyik altına sokulacaktır deni
yor. Aktüarya hesapları öyle kısa devre içinde 
meydana gelecek hesaplar değildir. Üzerinde çok 
uzun zaman çalışmak lâzım gelir. Bilhassa bu ka
nun teklifiyle alâkalı hesapların yapılması en az 
bir senelik bir çalışmayı icabettirir. Fakat bize, 
ceffelkalem iki milyarlık bir açık meydana geli
yor demek suretiyle, haklı bir dâvanın Sandığın 
malî bir tazyik altına girmemesi bakımından rey
lerin verilmesine tesir edilmek isteniyor. Bu he
sapların katî olmadığını geçenki oturumda söyle
diğim gibi, yine de ifadeden çekinmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, borçlanma hükümle
ri mevcuttur, 5434 sayılı Kanunun 65 nci ve onu 
takibeden maddeleri borçlanmaya yer vermiştir. 
Borçlanmada bir adaletsizlik vardır, bir eşitsizlik 
vardır. Bu eşitsizliği gidermek hususunda, Mil
let Meclisi Maliye Komisyonunun uzun devre üze
rine çalışmalar yaptığı teklifi de biz benimsemek 
suretiyle bu teklif üzerinde karar kılındığı tak
dirde Sandık malî bir tazyik altına sokulmadan 
Anayasanın 12 ve 48 nci maddeleri hükümleri de 
yerine gelmiş olacaktır. 

Muhterem Heyetinizin bu teklife itibar ede
ceğine, iltifat edeciğine inanıyorum. Reyini
zin bu yolda verilmesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Faruk Kınaytürk. 

ADALET PARTlSÎ GRUPU ADINA FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Millet Meclisinin 
Maliye Komisyonunun, askerlikte geçen hiz
metlerin kıdem ve terfie değil, emeklilik hiz
metinden sayılmasını kaibul eden kanun, Mec
lisin komisyonunda kaibul edilmiştir. Eğer iş
tirakçi askerlikte geçen müddet zarfında San
dığa kesilmesi lâzımgelen paranın tamamını 10 
yıl içinde ödemeyi kabul ettiği takdirde ve 
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6 ay zarfında müracaatte •bulunursa, bu hak
tan faydalanabilir, demişlerdir. Bundan daha 
âdil ve daha sosyal iyi bir teklif olacağını 
sanmıyorum. Millet Meclisi Maliye Komisyo
nunun teklifini uygun gören Yüksek Senat'o 
Heyetiniz yapılan açık oylama neticesind'e 
teklifin "bir kere daha Plân ve Bütçe Komis
yonunda görüşülmek üzere komisyona iadesi
ni kaibul buyurmuştur. Bu teklifi Plân ve 
Bütçe Komisyonu ilk görüşmede reddetmiş
tir. ikinci toplantısında da komisyon çok 
kısa bir zamanda tam tetkik yapamadan 
teklifi yine reddetmıiş ve böylece huzuru
nuza getirilmiş (bulunmaktadır. 

200 000 memuru ve bilhassa az ücretli 
memurlarımızı ilgilendiren bu mesele 25 ve 
30 dakika gibi kısa bir zamanda müzakere 
edilerek karar verilmesi, takdir huyurursu-
nuz ki, mümkün değildir. 

Muhterem senatörler. Millet MeelıVr»'u Ma
liye Komisyonunun değiştirdiği şekilde _ iş
tirakçinin aleyhine sunulan rakamın değiş
tirilmek suretiyle Emekli Sandığına yük ola
cak 'bütün meblâğı iştirakçi krlbul ettiği tak-
de Maliye Bakanlığı ve iktidar partisi ümi-
dederiz ki, (bizimle beraıber olacaklardır. Zira 
sosyal adalete inandıklarını her zaman ifade 
eden ,:bir Hükümet, üyesi ve iktidar partisi üye
leri bunu reddetmezler. 

Teklifimizin Emekli Sandığına bir kuruş 
yüklemeden aksine asgari 20, 30 milyon !bir 
kâr sağlıyacağma inanıyoruz. 

Sayın Bakanın zabıtlara geçen ifadesine 
göre kanun ka'bul edilirse 250 000 ımemu-
run emekli 'olması halinde Emekli S*ır» dışına 
iki milyarın üstünde bir külfet yükliyecek-
tir (buyurmuşlardır. Bu rakam nasıl tedıit 
edilmiştir İbilimiyoroz. Yalnız 'bir iki cümle 
ile 'buna değinelim. Askerlikte geçen müddet 
tutarı vasati lolarak kaibul edilen iki yıl kı
demle ilâve edilirse, 'ortalama ikiyüz ellinin 
memurun her 'birinin 00 lira asli maaş üze
rinden emekli olacakları düşünülmüş ve 60 
lira asli maaşlı bir memura ^bağlanacak emek
lilik üzerinden hesalbedilmiştir. 

Sayın arkadaşlar Emekli Sandığı tara
fından 'bildirilen 250 000 memurun yüzde yüzü 
hepimizin malûmu olduğu üzere ilk ve ortaokul 
mezunlarıdır. Yine hepinizin malûmu olduğu 
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üzere 1960 yılı sonuna kadar lise mezunları va
zifelerini yedek subay olarak yaparlardı. Du
rum bu olunoa ilk ve ortaokul mezunları 15 lira 
asli maaşla vazifeye başlarlar ve % 50 ile 60 ı 
bir dereceden diğer bir dereceye terfi etmek 
için uzun yıllar kadro mülâhazasiyle Ibeklerlerdi 
ve bu bir vakıadır. Durum böyle olunca acaba 
250 000 memur arasında kaç memur 60 lira asli 
maaş üzerinden emekli olmak bahtiyarlığına 
ulaşmıştır. Biz o kanaatteyiz ki, Emekli Sandı
ğının kabul ettiği bu rakam içerisinde bulu
nan memurlarımızın % 80 - 90 nın yaş durum
larının 60 lira asli maaşa kadar çıkmasına yet-
miyeceğini zannediyoruz. 

Sayın Bakan 60 lira asli maaş ortalamasını 
nasıl bulmuşlardır. Sayın Bakan lütfederler 
mi 15 ilâ 60 lira asli maaşlı kaç memur kad
rosu vardır. Bu rakamı verirlerse o zaman or
talama netice kendiliğinden meydana çıkacak
tır. 

Muhterem senatörler. Millet Meclisinin Ma
liye Komisyonunda kabul edilen teklifi tara
fınızdan tasvip görür ve bu teklif kabul edil
diği takfdirde; bu durumdan faydalanabilecek 
memurların on yıl içinde 9 720 liralık bir kül
fet altına girecekleri hesaplanmıştır. İştirakçi 
10 yıl veya birkaç yıl içinde bu parayı öde-
deği takdirde Sandığa bir külfet okuya
caktır. Böylece askerliğini er olarak yapan va-
tadaş askerlikte geçen hizmetlerin 10 yıl müd
detle borçlandırılarak Emekli Sandığına tek 
bir külfet sokmamak şartiyle mecburi bir ta
sarruf da yaptırılmış ve bir hak verilmiş ola
caktır. Zarar gören birisi varsa sacdık değil bi
lâkis yıllarca vazife gören küçük memurları-
mızdır. Kendilerini ve çocuklarını garantiye ala
cak bu haklarını vermek hepimizin vicdan bor
cudur. 

Muhterem arkdaşlar Sandık mensupları 
tarafından verilen hesaplara göre iştirakçi ta
rafından ödenmesi lâzımgelen 9 720 liranın 10 
sene içinde ödeneceği hesabedilirse, yılda 962 
lira ve her aya isabet eden miktar 81 liradır. 
iştirakçi her ay bu parayı vermeyi kabul ettiği 
takdirde bu kanundan faydalanabilecektir. 

Sandığın kazancına gelince; 250 000 me
murun yalnız 150 000 nin 20 sen'e sonra 
emekli olacağını kabul edelim. 150 000 me
murun her ay 81 lira ödeyeceğine göre kesi
len para 112 150 lira olacaktır. Bir yılda ibir 
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milyon üçyüz kırkbeş bin sekizyüz lira 
eder. On yıl hitamında. Yalnız 150 000 me
murdan sandıkta biriken paranın yekûnu 14 mil-
yoıırıun üzerinde olacaktır. 100 000 memuru da 
bu hesabın dışında bırakmış oluyoruz. Bu pa
ra tabiî olarak kasada durmıyacaktır, çalışa
caktır, asgari % 5 ile 7 gelir getirdiği düşünülür
se asgari 20 yılda 20 - 30 milyon lira arasında 
bir kâr sağlıyacaktır. Bu bakımdan komisyonun 
teklifini Yüksek Heyetinizin reddederek ka
nunu kabul buyurmanızı rica ederim. Yukarı
da tafsilen arz ettiğimiz hususlar muvacehesin
de elbetteki Maliye Bakanlığının ve Emekli San
dığının bir fikri olacaktır. Hakikaten Hazine
yi ve Emekli Sandığım rahnedar edebilecek bir 
porte karşısında kaldığımızı ve Yüksek Heyeti
nizi muhterem Bakan ve Emekli Sandığı yetki
lileri temin ve ikna ederlerse ve son öğrendi
ğimiz malûmata göre Emekli Sandığının da bu 
geçen müddeti emeklilik hizmetinden sayılma
sı prensibini ne dereceye kadar mevsuk oldu
ğunu bilmemekle beraber bu prensibi kabul bu
yururlarsa elbetteki kendilerine bizde yardım
cı olmaya hazırız. Ve sandığı zedeleyici du
rumlar ikna edildiği takdirde grupumuz adı
na biz bu geçen müddetlerin emeklilikten sa
yılmasını ve son dosyalarından öğrendiğimize 
göre ne kadar hakikat olduğunu bilmemekle 
beraber Emekli Sandığmmda bu yolda bir öner
gesi olduğunu anlamış bulunmaktayız. Yeter-
ki emekliliğin sonunda iştirakçinin bu hizmet
leri emekliliklerinden sayılabilsin. 

Grupumuz adına tekrar Yüksek Heyetinizi 
selâmlar hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 
Muhterem Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, 
1111 sayılı Askerlik Kanununa bir madde ek
lenmesine dair getirilmiş olan teklif bundan 
evvel Yüksek Heyetinizde görüşülmüş ve niha
yet bu hususta da daha fazla üzerinde etüt ya
pılması babında komisyona havalesi kabul bu-
yurulmuştu. Komisyon - biraz tenevvür etme
niz bakımından - komisyonun ne şekilde çalış
tığına da bir nebze dokunmak isterim. 

Şahıslarına, fikirlerine son derece hürmet 
ettiğim Ekrem Beyefendi o gün Komisyon Baş
kanı bulunuyordu. Komisyon saat 4,5 ta top
lantı, iftara yakın bir zaman idi. ve komisyon-
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da altı arkadaş vardı, oylamaya katıldığımız 
zaman. Bunlardan da beşi iktidar partisi men
subu, bir de bendeniz bulunuyordum. Hattâ 
o kadar ki, biraz >evvel ilk defa söz alan arka
daşımız Ömer Beyefendi bu husustaki fikirle
rini arz edecekti, zamanın darlığı dolayısiyle 
fikirlerini arz edemediği gibi C. H. P. ne men
sup Samsun senatörü bir arkadaşımız da bu 
işin daha fazla aydınlatılması ve üzerinde çalı
şılması gerektiğini, dar zamana sıkıştırılması
nın mümkün olamayacağını söyledi ve zama
nın da geçmiş olmasından tatmin edilmediğin
den dolayı reyini de aksi istikâmette yani ka
nunun çıkması lehinde verdi. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bunu bu şekil
de belirttikten sonra, yani huzurlarınıza geti
rilmiş olan rapor gayet kısa bir zamanda ha
zırlanmıştır. Çok muhterem arkadaşlarım, ge
tirmiş olduğumuz teklif esas itibariyle iki ko
nuyu ihtiva ediyordu. Bunlardan biri asker
likte geçen hizmetin terfiine, diğeri de emekli
liğine sayılması idi. Hakikaten Sayın- Maliye 
Bakanının burada verdikleri izahatta, eğer bu 
terfiye sayılırsa bütçeye 300 milyon liralık bir 
külfet yükliyeceğini beyan ettiler. Kendileri 
ile aynı fikirdeyim. Onun için arkadaşlar plân
lı bir kalkınma devresine girdiğimiz şu anda 
- benden evvel Adalet Partisi grupu adına ko
nuşan arkadaşımız da temas ettiler - gerek büt
çeye, gerekse emekli sandığına hakikaten şu kal
kınma devresinde bir yük yüklenecekse bende
nizde aynı şekilde getirdiğim bu teklifin karşı
sında olacağım. Olabilirya getirdiğimiz zaman, 
belki o zamanki hava ve şimdi bütçenin de bü
yük bir açıkla huzurunuza gelmek üzere oldu
ğunu düşünülürse herkesin kendisine düşen va
zifesi vardır. Bunu düşünen Millet Meclisinin 
Maliye Komisyonu terfii (bir tarafa attı, terfii 
kaldırdı. Böylelikle terfidem Maliye Bakanlığı^ 
na gelecek yük, bütçeye gelecek yük tamamen 
ortadan zail olmuştur. Kaldı ikinci husus muh
terem arkaıdaşlıarım, Bütçeye 'külfeti yoktur. 
Bunu bir defa kabuil «tmek lâzım ve şarttır, 
Yani terfi dolayısiyle bir yük yoktur. Terfi 
yok. Yani bir memurun buıgüın askerlik hizme
tini emekliye saydığınız zaman, eğer o memu
run terfiine - iki sene askerlik yaptığıma göre -
bir sene varsa bunu eklemek suretiyle, ki inti
bak demektir, buna intibak diyoruz; "bu ya-
pıllımıyaoaktır. Ortada bir intibak olmadığına 
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ıgöre, ortada Ibir terfi olmadığıma göre, Maliye 
Vekâletine zerre kadar bir yük yüklemiye'cek-
tir. Bütçeye bir külfet yoktur. 

İkinci hususa .geliyorum, muhterem arkadaş
larımı; ikinci husus Emekli Sandığı. Emekli 
Sandığı .şimdi yapmış olduğu hesaba göre ar-
fcadaşlamm, - benden evvel konuşan A. P. Gru
pu adına konuşan arkadaşum temas etti, mü
saademizle ben de açık kalan taraflarına 'temas 
letmıefc isterim - Emekli Sandığı iki milyar li
rayı nasıl ıbuildu arkadaşlarım? 500 000 memur 
kabul etmiş. Bumun; 250 000 ninde ilkokul, or
taokul mezunu olduğuma göre, - zira bumdan 
evvel lise mezunları yedeksufoayılık yapıyor
lardı - Emekli Sandığı 250 000 memur aldık
tan sonra ortalama bu 250 000 memurum, - dik
kat buyurun arkadaşlar, bilhassa burası çok 
iinüıhimdir - altmış lira asli ımıaaş üzerindem otuz 
seneyi 'bitirdiği zaman emekli olacağı düşün-
ıcesiyilıe hsap yapmış. Çok muhterem arkadaş-
lıarcım, şurada kadrosnziluk dolayısiyle terfi iede-
mıiyen merauıiarıın durumunu ıgörüştüğümüzı za-
maın bu memurlarım çoğu ilkokul mezunudur, 
zabıtlarda da vardır, ilkokul mezunu o'lam bir 
kimse memuriyete 15 lira ile girer. Bizde kad
ro buılunaımıadığımdam dolayı her derecede, üç, 
beş hattâ geçen günkü İçişleri Balbamılıığı büt
çesi görüşülürken 24 senedir bekıliyem mıemur-
lar olursa -acaba bunun yaş haddi - bırakım 
-30 .senelik emeklilik duruımumu - 'hangi ilkokuıl 
mezunumun 60 lira, yani ortalamıa olduğuna 
göre, demekki 100 liraya kadair ıçıkıyor, orta
laması bu, hangi ilkokul ımıezumu yaşı 65 e 
ıgeldiği zıamıan, yalhut da 30 seme hizmıetini dol
durduğu zıa.mıaıı ve beş seme, üç, dört sene hat
tâ 10 seme faıMa bir terfi aldığıma göne, han
gi zaımam 60 liraya ç:ıika;cak? Bern şalhsam bu 
dünyada burada. bu yaş haddini doldurduğu 
zaman çıkacağıma kaami değilim, öbür dünya
da da o nnemurum: '60 liraya çıkıp, çıkımıya'Cağını 
terfi edeceğini bilmiyorum. 

Şimdi arkadaşlar demek ki, ortalama olarak 
alınan rakam 60 lira.. 60 liranın karşılığını 
Emekli Sandığı 810 lira olarak kabul etmiştir. 
810 lira olarak kesilen rakamla - zarf etmiş ar
kadaşlarım; - çıkarılan rakam 9720 liradır. 2 
sene içerisinde Emekli Sandığına,. Bu da arka
daşlarım, yıla vurulmuş ve iki milyar lira çık
mıştır. 
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Şimdi arkadaşlarım, iki milyar lirayı kabul. 

ediyorum. Eğer siz ortalama olarak 60 lira as
li maaşı kabul ederseniz, bendeniz de kabul edi
yorum ve bunu bu surette burada bağlıyalım, 
arkadaşlarım. 

Gelelim iki milyar liraya, Kanun şöyle geti
rilmiştir. Dikkat buyurunuz arkadaşlarım, şim
di burada getirilen bir kanun teklifi vardır. Ah
met Yıldız ve Rifat öztürkçine arkadaşlarımız 
tarafından getirilmiştir, onda da temas edece
ğim. Kanun getirilirken diyoruz ki, iki yıl içe
risinde yeni 28 yılını dolduran bir memur iki 
sene sonra emekliliği tanındığı zaman 30 sene 
olacak ve emekli olacaktır. 

Bu 9720 lirayı Emekli Sandığı eğer öder
se, Emekli Sandığına bir yük yüklüyor. Ka
bul. Biz diyoruz ki ; 9720 lirayı Emekli Sandı
ğı bu paradan tek bir kuruş vermesin ve bu 
parayı, tamamen iştirakçi bir dilekçe ile müra
caat ederek diyecek ki ; böyle bir kanun çıkart
tı Yüksek Senato; ben bu kanundan faydalan
mak istiyorum, işte müracaatım benim maaşım
dan aya, yıla düşeni her ay maaş bordroların
dan kesin. Müracaat ederse keseceksiniz, mü
racaat etmezse kesmiyeceksiniz. Peki bu kabul 
edildikten sonra iştirakçiye, bu hakkı nasıl ta-
nımıyalım. Hesabettim muhterem arkadaşlarını; 
9 720 lira. Yılda 972 lira tutuyor. Bunu iştirak
çiler her ay muntazaman öderlerse bu kanun 
da onlara tatbik edilecektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Emlâk Kredi 
Bankasına vatandaş gider bir tasarruf hesabı 
açtırır ve ben 10 bin lira yatıracağım ve sen 
bana iki sene dolduktan sonra 40 bin lira ve
receksin, der, kabul eder, imza eder. İki sene 
sonra 40 bin alır 10 bin de kendisinin, gider 
bir ev alır. Ve bu 40 bin lirayı ödemek için yir
mi sene 20 bin lira faiz verir. Bunun önüne çık
mıyoruz da, küçük memur da yapıyor, büyük 
memur da. Ben kabul ediyorum, ev alıyorum 
20 bin lira faizini de veriyorum, arkadaşlarım 
bu kabul ediyor bunun önüne çıkmıyoruz, Bu
rada geliyor iştirakçi diyor ki, ben kabul edi
yorum, borcu vereceğim, müddete koyuyorsu
nuz, altı aylık. Altı ay zarfında kabul ederse 
bu hakkı tanıyorsunuz. Etmezse tanıyacak
sınız. İkinci husus bu arkadaşlarım.. Getirdiği
miz teklife arkadaşlarım temas ettiler. Onu te
yit babından söylüyorum. 250 bin memur diyor-
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lar. Bunlar arasında 2-3 5-10 15-20 senelik 
olanlar var. Bunların yüz bininin hemen emek
li olacağını veyahut da bunların emeklilik 'müd
detlerine 10 sene kaldığını düşünelim. Geri ka
lan 150 binin de daha hizmet edeceğim düşü
nelim. Siz 20 sene hizmet edecek olan memurun 
parasını 10 senede keseceksiniz. Demek ki, 10 
sene bilfiil bu parayı işleteceksiniz. Bu para 
nerede kalacak? Emekli Sandığının kasasında 
bu para oturacak değil. Bu para piyasaya sü
rülecek. Bugün en az kazanç getiren senede 
- arkadaşların da söylediği gibi - salahiyetli 
kimselere bunun hesabını yaptırdık, arkadaş
larım. Banka müdürlerine yaptırdık. Bu işte 
ihtisas kesbeden arkadaşlara yaptırdık ve öyle 
huzurunuza getirdik. Ayrı olarak; bu şekilde 
kabul ettiğiniz takdirde, kendi kendisinin öde
mesini kabul ettiğiniz takdirde Emekli Sandı
ğı zarar değil bilâkis 20-25 milyon lira daha bu 
parayı çalıştırmak suretiyle kâr edecektir. Bu
nu da böyle tesbit ettik. 

Gelelim üçüncü hususa; sayın bakan bura
da yaptıkları beyanda «bunu kabul ederseniz 
vergileri mi artıralım» vergileri artırmaya asla 
taraftar değiliz arkadaşlar. Biz diyoruz ki ; ver
gi değil, istifade edecek vatandaş kendi vergi
sini kendisi verecek. Vatandaşa yüklemek değil. 
o kabul ettiği takdirde bunu kabul etmek lâ
zım. 

Üçüncü husus; yine sayın bakanımız bura
daki konuşmalarında şuna temas buyurdular. 
Zaten biz bunu düşündük; hakikaten bir ada
letsizlik vardır. Yeni getirdiğimiz Personel Ka
nununa bunları dercediyoruz buyurmuşlardı. 

Yalnız şu şekilde getireceğimiz tasanda, 
bundan evvel askerliğini yapanlar ve halen as
kerliğini yapıp da memur olanlara değil, kanun 
çıktığı tarihten itibaren tatbik edeceğiz diye 
buyurmuşlardı. Sayın Bakan şayet bu işe ya
naşırlarsa bir teklifim vardır. Belki yaptığımız 
etüt hatalı olabilir. Bendeniz de bunu Emekli 
Sandığına yıllar yılı ömür tüketmiş bir emekli 
memur arkadaşa yaptırdım. Bunu da sizlere 
söyliyeyim ve haklıdır. Emekli Sandığı karşı
mıza çıkacak, Maliye karşımıza çıkacak, hangi
sinin karşısına çıkmadı ki, ve bu şekilde yapıl
dığı takdirde Emekli Sandığının itimat edin 
tek bir kuruş zararı değil, kârı olacaktır. Ar
kadaşlarım o da yıllar yılı ömrünü orada çü
rütmüş. Şimdi bir teklifim var. Belki bizim 
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yaptığımız hesaplama sonucunda rakamlarda 
ve kendilerinin rakamlarında bir hata olabilir. 
Ben şu teklifte bulunuyorum. Personel Kanu
nu gelecek ve çıkarılacak diye buyuruyorlar. 
Ne >,aman çıkarılacağını bilmiyorum. İnşallah 
dedikleri zamanda çıkar. Personel Kanunu Mec
lisin dağılma müddeti ve seçime de girilecek
tir, bilmiyorum ne zaman olacağını. Ağustos 
ayında diyorlar. Bunu Mart veya Mayıs ay] 
olarak kabul edelim. Şimdi Personel Kanunun
daki - çıkarılacağına göre, - çıkaracağımız şu 
kanuna şöyle bir madde koyalım, ki, bunu tek
lif sahibi olarak da düşündüğüm bu Personel 
Kanununun çıkarılış tarihini bendenize bura
da söylesinler. Ben Personel Kanununun çıka
cağına kaani değilim. Bunlar arkadaşlarım 
geçen gün de söyledim, alınmasın muhterem 
bakanım, ister siz, ister siz iktidarda olun, bun
lar geçmiş iktidar devirlerinde de böyle idi. 
Seçim zamanı bu ve buna benzer büyük kütle
nin menfaatini ilgilendiren teklifler ortaya atı
lır; fakat bu seçim müddetince devam eder, se
çim bittikten sonra olmaz arkadaşlarımız. Eğer 
hakikaten ben sözlerimi Personel Kanunu se
çimlerden önce buraya gelir çıkarsa zabıtlarda-
ki şu sözlerimi geri almak suretiyle bunu çıka
ranları da can ve gönülden tebrik edeceğim ar
kadaşlar. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) Şim
di diyorum ki, arkadaşlar; bu- getirdiğimiz 
1111 sayılı Kanuna şöyle bir madde koyalım. 
Bu kanun şu tarihten itibaren meriyete girer. 

Meclisin tatile girdiği tarihi Personel Kanu
nunun geldiği tarihi kabul edin, tarih söylesin
ler. Şu tarihi koyalım arkadaşlar ve o tarihe 
kadar hakikaten bizim kanunumuzda bâzı de
ğiştirmeler de olacak, olursa onu da getirecek
leri teklife koysunlar. Şimdi arkadaşlarım, ba
kınız Ahmet Yıldız ve Rifat öztürkçine arka
daşımızın getirdikleri bir teklif vardır. Bütçe 
Komisyonunda görüşüldü. Ben anlamıyorum 
arkadaşlarım bu kabul ediliyor mu, edilmiyor 
mu? Burada tevdiatçı olarak dediler ki, yaş 
meselesi mevzuubahis emekli müddetini doldu
racak fakat yaşı az geliyor. 

Şimdi bunun için ona bir imkân aradılar. 
Nasıl bir imkân aradılar biliyor musunuz ar
kadaşlarım? îmkân şu; Hazinenin ve iştirakçi
nin vereceğinin tutarını 14 olarak kabul ettiler. 
Yüzde beş faizde eklediler, üzerine.. Yüzde beş 
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de faiz eklediler.. Bunun ödediği takdirde tevdi
atçı, diyorlar, bu haktan faydalanır. Yeni 
emekliliğine beş sene ilâve edilir.. Yaş müddeti 
itibariyle ve daha evvel bu kanun çıktığı tak
dirde müddetini, yaş müddetini doldurmamış-
sa dahi, ondan faydalanarak büyük avantajlar 
temin ediyor. Bilmiyorum ki, hemen hemen ay
nı durumda ben yine bunu bir Emekli Sandığı 
mensubuyla görüştüm, dedi ki, bu şöyle kabul 
edildiği takdirde, Emekli Sandığına tek kuruş 
zararı yok. Ama orada hizmet edip ve şimdi 
Emekli Sandığının dışında bulunan memurlar
dan ve zannetmesin Emekli Sandığına gittiğim 
zaman Emekli Sandığı Umum Müdür Muavi
ni de hakikaten dedi ki, biz istersen böyle bir 
şey hazırlıyalım, sana yardımcı olalım. Emek
li Sandığına borç yüklenmemek şartiyle. Onun 
için getirmiş olduğumuz teklif ne Maliyeye ne 
Emekli Sandğma zerre kadar bir tek kuruş 
masrafı mucip değil. Bilâkis Emekli Sandığına 
kazanç temin etmektedir. Bu kanunun çıkması, 
çıkarılması bugüne kadar ortada bulunan bir 
adaletsizliğin ortadan kaldırılması olaacktır. 
Yalnız üzüntü ile beyan etmek isterim ki, - tah
min etmiyorum, kulağıma kadar geldi - bu ka
nunun müddeti yarın bitecektir. Bunu iftara 
kadar uzatalım. İftarda da kimse burada kal
maz, ekseriyeti temin edelim bu kanunu dü
şürelim, diye kulağıma geldi. Bunda hakikat 
payı bulamıyorum, ama şu kürsüden de beyan 
etmek isterim, eğer bu kanun reddedilecekse, 
burada reddedilmeli. Meclisten geliş şekli ile 
kabul edilirse üzüntümü beyan ederim. 

Hakikaten böyie geri niyetli olanların bu 
niyette oldukları da o zaman bir hakikat olur. 
Ne pahasına olursa olsun ister Komisyonun ge
tirdiği şekilde ister diğer şekilde olsun, bura
da müspet menfi bu kanun çıkmalıdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz lııceoğ-
lu buyurunuz. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karalıisar) — Çok muhterem arkadaşlar, Sa
yın Maliye Bakanımız geçen oturum görüşme
lerinde, Personel Kanunu yapılırken prensip 
olarak askerlikte geçen, er olarak geçen müd
detin emekliliğe sayılacağını söylediler. Ancak 
bu kanuna Maliye Komisyonunda bir de mad
de eklenerek terfi müddetine de sayılması ön 
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görüldüğünden, Devlete büyük bir külfet yük-
liyeceğini ileri sürdüler. Bendeniz de şahsan 
terfi müddetine sayılmasını münasip ve âdilâ
ne görmüyorum. Çünkü terfi müddetleri ma
lûmları olduğu gibi bir memurun siciline bağ
lıdır. O memuriyette hizmetine bağlıdır. Bura
da terfi müddetini de koymak doğru değildir. 
Esasen teklif edilen kanunda terfi müddetine 
de sayılması diye birşey yoktur. Her nasılsa 
Komisyonda, bu ilâve edilmiştir. Yüksek Heye
tiniz geçen celsede uzun müzakerelerden sonra, 
Hükümeti de dinledikten sonra iradesini izhar 
buyurdular, Komisyonun raporunu reddetti
ler. Açık oylama ile kesin olarak reddedildi. 
Komisyonun tekrar ısrar edebilmesi için çok 
derin etütlerde bulunması ve Yüksek Heyetini
zi ikna edecek mahiyette bir raporla gelmesi 
lâzımdı. Fakat anlıyoruz ki ; Sayın Komisyon 
bu işi çok dar bir zamana getirmişler. Bende
nizin kanaatine göre Devlet odur ki; evvelâ 
hak ve adaleti tesis etmekle mükelleftir. Bizim 
burada düşüneceğimiz iş, burada bir hak var 
mıdır, yok mudur? Bu adamlara bir kadirlik 
oluyor mu, olmuyor mu? Yüksek Heyetiniz ev
velâ malî külfetten evvel bunu düşünecek, bir 
haksızlık varsa prensip itibariyle Sayın Adalet 
Vekilinin de dediği gibi bu işi kabul etmek la
zımsa, bu kanaatteyseniz malî külfetini hiç dü
şünmeye, burada münakaşa etmeye lüzum yok
tur. Hükümet odur ki, Devlet odur ki, evvelâ 
personelinin karnını doyurur ve adaleti temin 
eder, personelini de ona göre tatmin eder. 

Buna bir formül bulur. Nereden bulur? Baş
ka yatırımlardan evvelâ kısar, onu verir. 

Şu kadar küçük memur vardır deniyor. He-
sabedin bu memurlar gücendirilirse devlet bun
dan kâr mı eder zarar mı eder? O adam vazife
sini gönüllü yapmazsa Devlet kâr mı eder, za
rar mı eder, takdir buyurun arkadaşlar. 

Bu işin malî portelerini arkadaşlar uzun uza-
diya anlattıkları için bendeniz temas etmek is
temiyorum. Geçen oturumda da Yüksek Sena
to iradesini izhar buyurduğu gibi, esaslı tetkike 
dayanmıyan bu raporun reddiyle hak ve adale
tin tesisine yardım edilmesini derin saygılarım
la arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Edip Somunoğlu., 
EDÎP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler, Komisyonun | 
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oturumu sırasında Hükümet temsilcileri er ola
rak askerliklerini yapanların bu müddetleri ter-
fiden sayıldığı takdirde, 2 milyon lira gibi bü
yük bir meblâğa erişeceğini ifade etmişler. Ben 
bunun çok büyük bir mübalâğa olduğunu 'tah
min ediyorum, yaptığım incelemelere göre, me
mur sayısı azâmi 250 bin ve tahsil vasatisine 
göre % 601 bu haktan istifade edecekler. Buna 
göre 150 bin memur istifade edecek. 150 bin 
memur ve bütçeye 1,5 yıllık bir erken terfi tah
mil ediyor ki, 1 900 lira olduğuna göre, 135 mil
yon lira, 150 bin personel 285 milyon lira. 285 
milyon liraya mukabil 2 milyar lira çok müba
lâğalı görülmektedir. Bununla beraber ben er 
olarak askerlik hizmetini yapanların terfileri
nin de sağlanmasına tam taraftar değilim. Bu 
sebeple bir de önerge veriyorum. Yalnız taraf
tar olduğum bir husus, er olarak askerlik hiz
metlerini yaptıklarında bu müddetin emekliliğe 
sayılmasını hak ve adalete uygun görmekteyim. 
Aynı zamanda belki buradaki yüksek tahsil ya
pan arkadaşların farkında olanları vardır, ol-
mıyanları vardır. Biz askerliğimizin ilk altı 
ayını Gülhanede yaptık. Bunu yaparken er hiz
meti idi. Talebe maaşı olarak 6 lira maaş veri
yorlardı. Bilâhara, yine bu Yüce Büyük Millet 
Meclisinde bu altı ay kabul edildi ve emeklili
ğimize sayıldı, ve o şekilde de bugün ben de 
şahsan bu altı ay sayılmak suretiyle emekli ol
dum. Demek oluyor ki, er olarak askerlik fiilî 
hizmetini yapma neticesinde yine böyle bir ka
nun teklif edilmiş ve Büyük Millet Meclisi de 
bunu kabul etmiştir. Binaenaleyh, diğer er ola
rak hizmet eden memurların, 1 , 5 - 2 - 3 sene, 
her ne kadar hizmet etmişlerse bu hizmetlerinin 
emekliliklerine sayılması çok âdil ve yerinde 
olacaktır ve Emekli Sandığına bir külfet tahmil 
etmıiyecektir. Burada bir ortalama olarak 40 
lira, yani 600 lira, nihayet 810 liranın emeklilik 
bakımından Emekli Sandığına tahmil edeceği 
külfet ayda 16 lira, yılda 192 lira. Bu hesap 30 
hizmet yılı karşısında 810 liranın % 50 si üze
rinden 405 lira, emeklilik yerine iki yıl borçlan
ması halinde, 3 yıl, 5 yıl, borçlanması halinde 
nisbeti % 52 ye, emekli aylığının da 421 liraya 
yükseleceğine göre de, askerlikte geçen bu iki 
yılı için de 2 041 lira borçlanacağına göre bu 
borçlandığı paranın aslı, ile yıllık 192 lira far
kı, 10,5 yıl müddetle karşılamış oluyor. Yani 
emekli olduktan sonra 10 sene yaşarsa hiç bir 
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surette Emekli Sandığına bir yük tahmil e'tnri-
yoı-. Kendi ödediği ve sandığın işlettiği para da 
fazla oluyor. 10 .seneden fazla olursa çok cüzi 
bir yük tahmil ediyor. Emekli Sandığına. 

Binaenaleyh, hepimiz istifade ettik. Er ola
rak vatani hizmetini görenlerin de bn hizmet 
müddetlerinin terfilerine değil, hiç. olmazsa 
emekliliklerine sayılmasının uygun olacağı mü
talâa ve kanaatindeyim. Bu hususta da bir 
önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin. 
Efendim, bir kifayet önergesi gelmiştir. An

cak Sayın Çetin'in konuşmasından sonna (i kişi 
tamam olacaktır. 

ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlar, günümüzün sloganı haline gelen ve 
aslında da milletçe üzerinde titizlikle durmamız 
ieabeden bir sosyal adalet mevzuu vardır. Mem
leketimizde memurların durumu maalesef sosyal 
adalete uygun 'bir statü içinde değildir. Bu geç
miş devirlerde de zaman zaman nazarı dikkati 
eelbetmiş, tashihi yollarına gidilmiştir. Demin ben
den evvel konuşan değerli hatip arkadaşımın izah 
ettiği gibi, yedek subayların er olarak tatbikat 
okullarında, veya yedek subay okullarında geçen 
müddetleri terfiine sayıldığı gibi, malûmunuz 
yüksek tahsil görenlerin muayyen bir müddetten 
sonra fazla müddetleri de ilk terfilerine sayıl
mıştır. 

Geniş bir kütle askerlikte geçen müddetinin 
sayıl maması, memurluktaki kıdemine olsun sa
yılmaması noktasından mustariptir. Bilhassa ka
dın memurların durumu, asker olmayışları dola-
yvs'iyle erkek memurlarla aralarında bir farklı
laşma da yaratmıştır. İşte bu gibi üzücü ve bil
hassa küçük memurların çalışma gücünü gideren 
bir kanun olarak, bu teklif üzerinde ehemmiyet
le durmak zaruretindeyiz. öyle anlaşılıyor, ge
rek Maliye Vekâletinin beyanı, gerek komisyon
daki hava bu kanunun reddine sebep; malî kül
fet meselesidir. Bizde kalkınma devrimizde bütçe
nin yatırım dışı malî külfete girmesi umumiyet
le istenmemekle beraber, bu malî külfetin büyük 
olmadığı hallerde bu fedakârlığı yapmakta yine 
sosyal adalet için buna mecburuz ve Sayın Ma
liye Vekilimiz umumiyetle bu hususta bizi biraz 
da korkutucu rakamlar ileri sürmüştür Bunun 
birkaç numunesi de vardır. 
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Onun için bunun malî tablosunu ciddî ve bi

raz da mesuliyeti üzerine alarak bize ifade edil
mesinde fayda görürüz. Bu malî cihet elimizi, 
kolumuzu bağlarsa o zaman demin Sayın Edip 
Somunoğlu'nun arz ettiği gibi hiç olmazsa bun
ların emekliliğe esas olmak üzere kıdemlerine sa
yabiliriz. Birçok kimseler 25 senesini doldurun
ca, bâzıları da 30 seneyi doldurmaya bir iki sene 
kaldığına göre otomatikman tekaüt olacaklardır. 
Bunların bâzılarının yeniden genç yaşlarında 
memlekette bir iş gücü olarak verimli sahalara 
intikali mümkündür. Bu sebepledir ki, bu geniş 
zümrenin ıstırabına son vermeyi, nasılsa Maliye 
Vekâleti de kabul etmiş bulunuyor, Personel Ka
nununda da bu yara kısunen de olsa bundan son
rakiler için tedavi edileceğine göre bu kanunla 
toptan bu işi hiç olmazsa kıdemlerini, tekaütlük
lerini sağlamak bakımından kabulünde fayda 
görmekteyim. Bu sebeple benden evvel bu husus
ta takrir veren kıymetli arkadaşımın takririne 
iltifat buyurmanızı istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN —- Sayın Komisyon Başkanı. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, büyük bir camiayı il
gilendiren bir konunun üzerinde muhterem ar
kadaşlarımız çok geniş bilgilerle mütalâa beyan 
ettiler. Bunları dikkatle dinledik. Senatoyu teş
kil eden bütün parti gruplarına mensup hiçbir 
arkadaşın vatani vazifesini yapmış bulunan 
Türk 'evlâdının askerlikte geçen müddetinin 
emekliliğine sayılmaması hususundaki bir fikre 
karşı olduğunu asla zannetmiyorum. Hepimiz 
böyle bir mağduriyet mevzuübahisse, bu mağdu
riyeti en az İdil f eti e en iyi bir şekilde ve muade
let dairesinde, kanunlara uygun olarak ve Emek-
li Sandığını da fazla zedelememek, Emekli San
dığından bugün hakkını almakta olanların da 
haklarına riayet etmek ve o hakları ihlâl etme
mek kayıt ve şartiyle bir kanun tasarısının bu
rada kabul edilmesine hepimiz taraftarız. Bun
da hiç şüphemiz yoldur. 

Yalnız muhterem arkadaşlar; geçen defa Ko
misyona Yüksek Heyetinizce iade edilen tasarı
nın Komisyonda esaslı şekilde mütalâa edilmediği 
ileri sürülmüştür. Filhakika az bir müddet zar
fında karara bağladığımız bu tasarıyı Komisyon 
üyeleri geniş mütalâalariyle tetkik ettiler. Bu 
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tetkikat sırasında Isıtan arkadaşımız tasarının 
daha ziyade verilen rakamlar kargısında esaslı 
bir tetkike taibi tutulmasını ve müzakerenin te
hir edilmesini teklif etti. Bunu oya koyduk, ka
bul edilmedi. Bundan sonra tasarının .esası tek
rar, Demir Bey arkadaşımızın da kıymetli müta
lâaları karşısında gözden geçirildi ve ekseriyetle 
bu getirdiğimiz mazbata tanzim edildi. Binaen
aleyh, Komisyonunuz İçtüzük hükümlerine göre 
gerekli incelemeyi yapmış ve vicdanı üzerinde bir 
karar ittihaz etmiştir. Hiç şüphe edilmesin ki, 
nihai karar yüksek ve kıymetli oylarınızla tâyin 
ve tesibit edilecektir. 

Sayın senatörler, bir meselenin esası tetkik 
edilirken, hiç şüphe edilmesin ki, bilhassa o me
sele malî bir mesele ise, onun gerek Hazineye, 
gerekse banka yahut sandıklara aksettireceği (kül
fet ve mükellefiyetlerini geniş şekilde nazarı dik
kate almak zarureti vardır. 

Yine yüksek reylerinizle vazife gördüğümüz 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda Emekli 
Sandığı meseleleri geniş şekilde tetkik edilirken 
gerek Emekli Sandığı Genel Müdürü ve gerekse 
alâkalıları bize orada bildirmişlerdir ki, yüze 
yakın, T.B.M.M. komisyonlarında Emekli Sandı
ğına mükellefiyet tahmil edici tasarılar mevcut
tur, yüzden fazla... Bu tasarıların Emekli San
dığına tahmil ettiği mükellefiyetlerin toplamı ise 
16 milyar liradır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu rakamları ve bu 
mütalâaları Emekli Sandığını müdafaa etmek 
sadedinde ifade etmiyorum. Esasen Emekli San
dığını müdafaa etmek, onun haklarını korumak, 
ondan istifade eden vatandaşların istikbale nra-
zaf haklarını kanunen ve malen teminat altında 
bulundurmak vazife ve mükellefiyetleri sizin 
sırtmızdadır. Binaenaleyh, yüksek kararlarınızı 
verirken Sandığın istikbale muzaf durumunu 
esaslı bir şekilde gözden geçirmek, mükellefiyet
lerini iyi tahlil etmek zarureti vardır. Hiç, şüphe 
edilmesin ki, Sandığın, arkadaşlarımın beyanına 
göre Sandığın bütün mevzuatı tam ve mutlak ve 
kâmil derecede tanzim edilmiş bir kanuni külli
yata tabidir. Hayır, böyle bir iddia olamaz. Hiç
bir müessesenin kendine taallûk eden mevzuatı
nın tam olduğu, zaten böyle bir iddia ortaya atı-
lamaz, müstabattır. Zaman ilerledikçe, ihtiyaç
lar tekevvün ettikçe, nüfus arttıkça, bilhassa San
dıktan hak alacak insanların bu haklarını almak 
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durumları arttıkça, hiç şüphesiz iki, mevzuat çer
çevesinde yeni yeni hükümler gelecek, eskileri 
ıslah edilecektir; tashih ve tadil edilecektir. Bu 
maksatla da bugünkü mevzuat beğenilmemekte-
d'ir. Ve Sandığın mevzuatı toptan gözden geçi
rilerek, Türkiye Büyük Millet.Meclisine verilmek 
üzeredir. 

Arkadaşlarım mesele gerek Senatoda, gerek 
Komisyonda incelenirken Maliye Bakam bâzı ra
kamlar verdi. Bu rakamları biz Komisyonda da
ha fazla inceledik. Ve bize 'bir tablo verildi. Bu 
tabloya göre arz edeceğim rakamlar, hayali ra
kamlar değildir arkadaşlar. Yalnız şunu söyliye-
yim ki, bu mükellefiyet nihayet 30 seneye sâri 
bir mükellefiyetin netioe'i (hukukiye ve maliyesi-
dir. Bu itibarla ince, dakik hesaplardan geçril-
miş ve mesele uzun uzun tetkike tabi tutulmuş, 
ihzari malûmatın neticeleri bu tabtoya •aksetti
rilmiştir. 

Şimdi, diyorlar ki «borçlanma yolu ile iştirak
çilerin hizmetlerine ortalama iki yıl ilâvesi se
bebiyle ilgililer iki yıl önce emekli olacakların
dan, Sandığın iki yıl fazla emekli aylığı ödemesi 
sebebiyle, yüklendiği malî külfet, iştirakçilerin 
ortalama aylıkları 810 lira olarak...» 

Muhterem arkadaşlarım; yine bu 810 rakamı 
üzerinde biraz durmak icalbediyor. 

Şimdi birinci derecede tutarı 2 000 lira, yüz
de 35 zamla 2 700 lira, farkları 337,50. îkinci 
derecede falan geliyor... En sonunda 1 nci de
receden 14 ncü dereceye kadar devam ediyor. Bu 
810 rakamı 9 ncu derece tam ortalama olarak, 
hattâ ortanın biraz aşağısında olmak üzere ele 
alınmış vaziyettedir. Şu hale göre emeklilerin 
ortalama hizmeti 30 yıl, ortalama aylık ve hiz
metlere isabet eden bir aylık emekli aylığı 405 
lira, bir İştirakçiye 2 yıl içinde fazla ödenecek 
emekli aylığı 9 720 lira, askerliğini er olarak 
yapan ortalama iştirakçi adedi 250 bin aded, 
teklif sebebiyle fazla ödenecek emekli aylığı 
2 milyar 430 bin lira oluyor arkadaşlar. Bu cet
vel ibir ilim, mütehassıs heyeti tarafından tan
zim edilmiş ciddî bir tablodur. Bu tabloyu ne Ko
misyonunuz getirmektedir, ne de Ekrem özden 
sizlere ifade etmektedir. (Sıfır hatası var mı 
sesleri) Sıfır hatası var mı, yok mu, lütfen tet
kik buyurursunuz. Belki olabilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu durum kar
şısında ısrar ederse Senato, meselenin rakamları 
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da vardır. Meselâ arkadaşlarım sıfır hatası var
dır derler, ve bâzı arkadaşlarımız da teknik ha
ta vardır derler. Haklı olabilirler. Ceffelkalem, 
bu meseleleri reddetmek, ceffelkalem bunları ta
mamen ortadan kaldırmayı iddia etmek, yerinde 
olmaz. Ama bu bir tetkik mahsulüdür. Muhterem 
arkadaşlarım da tetkik mahsulü olan diğer tablo
ları getirerek karşılaştırmak ve bir hakikate vâ
sıl olmak zarureti vardır. Yoksa arkadaşlar, böy
le bir iddiayı yaparken, bir başka arkadaşımız 
«verilsin, verilmesin» diye iddia ederken, «hayır, 
siz vatani hizmetler ifa etmiş vatandaşların as
kerlik zamanındaki müddetlerini emekliliğe say
mak istemiyorsunuz» diye bir hüküm çıkarmak 
vicdani olmaz... Hiçbirimiz, hiçbir senatör, hiç
bir milletvekili böyle bir bâtıl hisse ve fikre bağ
lı değildir arkadaşlar... Tenzih ederim. 

Şimdi, benim meselem, Komisyonun meselesi, 
doğrudan doğruya işi ciddî olarak bir tetkike 
bağlamak ve ona göre bir karar vermektir. Ten
sip buyurursanız, karar yine sizindir. Bu rakam
larla arkadaşlarımızın şimdi buradan okudukları 
ve Komisyona bir rapor olarak veya bir cetvel 
olarak bize tevdi etmedikleri hususları ayrı ayrı 
tevdi etmek üzere tasarıyı Komisyona tevdi bu
yurursunuz. o zaman üzerinde esaslı bir şekilde.. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Bu ka
nun w? zaman çıkacak? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
buyurun, zatıâlinizi bendeniz hürmetle dinledim. 

Esaslı sakilde tetkik ederiz, işin ufkuna, de
rinliğine kadar ineriz. Ve her tarafını cami, her 
tarafını tetkik edilmiş, hiçbir hak zayi olmıyacak 
şekilde olmuş, pişmiş bir meseleyi huzurunuza 
getiririz, buna razı olursanız, bu şekilde yaparız 
razı olmazsanız karar Yüksek Heyetinizindir. 
Hürmetlerimle. (Sorularımız var sesleri) Pek 
fazla rakam üzerinde sormayın, rakama aklım 
ermez. 

BAŞKAN — Sorunuz Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — 1) San

dığın aktüaryel hesapları kaç yılda bir ecnebi 
mütehassıslara tetkik ettirilir. Son yaptırılan he
saplara göre bugünikü açık ne miktardadır? Bu
günkü açık miktarı nedir? En son tetkik hangi 
tar'hte yapılmıştır? I 

2) Sandığın geliriyle ödiyeceği haklar han
gi tarihte eşidolacak? Bu tarihten sonra haklar 
ödenmiyecek duruma girecektir? J 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu sualler 
karşısında, benim Sandık Umum Müdürü olma
dığımı lütfen hatırlamanızı rica ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 3) 
Sandığı bugünkü batak durumdan kurtarmak 
içim (kesenek nisbetlerinin yüzde kaıça çıkarılma
sı tavsiye edilmektedir ve bugünkü kesenek nis-
beti nedir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EKREM ÖZDEN (Devamla) — Arkadaşlar, 
tensibederseniz, bu sualler teknik suallerdir. Be
nim de o kadar aıkhm ermez, kabuıl buyurmanı
zı rica ederim. Yalnız, «Sandık bataktadır» bu
yurdunuz. Ben böyle bir şey bilmiyorum, duy
madım. Mamafi arkadaşlardan, sorarım, belki ba
taktadır, yahut siz öyle diyorsunuz. Sandığın 
g3İiri ne vaziyettedir, hangi tarihte emniyet al
tına alınacaktır. İstatistik müdürleri ne zaman 
bunları tetkik etmişler, bu teknik suallere ben 
cevap veremem. Başka sualler varsa cevap vere
yim. Baıkan var buna cevap verebilir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — O halde 
Kom'svon meseleyi ivi tetkik etmemiş. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EKREM ÖZDEN (Devamla) — Zaten söy-
led'm ben, tamam. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü hesaplar üze
rindeki bevanlarmı peşinen bildirdiler. 

,Savm lr.ee oğlu, sorraıuzu buvu run. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Savm Mehmet Ali Demir, buyurun sualinizi. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Ben'm 

sorularımın birincisi; bu kanun teklifinin Komis
yona tekrar iadesini istediler. Bu kanunun müd
deti ne zaman bit yor? Buna Komisyon Başkanı 
cevap versin. 

İkinci husus : Komisyon Başkanı ifadelerin
de vasati aylığı 600 lira olarak kabul ettiler. Bu
rada 1.5 lira a^li maaşla 60 lira asli maaş arasın
daki kadrolarda içerisinde 255 bin memur fay
dalanacak? 1.5 lira asli maaşla 60 lira asli maaş 
arasında çalışan kaç memur vardır? Bunun va
satisine bakalım 60 lira olarak tuyor mu, tut
muyor mu? 

3 neü husus getirilen hesabı kabul ediyoruz 
dediler. 9 720 lirayı iştirakçi ödemek şartiyle 
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kanuna kabulünü istirham ediyorum. Çünkü 2 
yılda 9 720 lira tuttuğu söylenmişti. İştirakçi 
bunu kabul ederse Komisyonun bu husustaki gö
rüşü nedir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim 
esasen b'ze tevdi edilen bu cetvel mütehassıslar 
tarafından tetkik edilmiş, tanzim edilmiştir. Bu
nun üzerinde gidip de dairesinden, bunların 
adedî hesapları doğru mudur, yanlış mıdır diye 
2-3 aylık bir hesabın tetkik:ne zaten meselenin 
tahammülü yoktur. Bunu da yapamayız. Bu 
söylediğim hesap ortalama bir hesaptır. Hesabı 
ihtimaliye taallûk ediyor. Bu ortalama hesaba gö
re bir hesap verilmiştir, ama arkadaşlarım, ayrı
ca bize demin arz ett:ğim gibi bir table vermek 
istivorlarsa ona amadeyiz. Kendilerinin bir tab
losu yoktur. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Kanunun bittiği tarihi brz bil
direceğiz efendim... Bugünkü gündemimizde bu
muza birlikte 2, 3, 4 sıra numarasında kavıtlı 
dört kanun 22.1.1965 te müzakeresi bitecektir. 
Senatomuz bugüne kadar hiçbir kanunu tetk'k 
etmeksizin, gerek ret olsun, kanuniyet haline ge-
çirmemiştir. Bu sebeple bu dört kanunu da bitir
mek zaruretindeyiz. Bundan gavrı, Millî Eğitim 
Bakanlığınca Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz 
Teknik üniversitesi öğretim üyelerine verilecek 
tazminatlar hakkında geçici bir komisyonun ku
rulmasına mütedair teklifi, Maliye Bakanlığının 
gelen kağıtlarda mevcut bir meselenin gündeme 
alınması ve bunun görüşülmesi hakkında bir 
teklifi mevcuttur. Ayrıca Sayın Cavit. Tevfik 
Okyayuz tarafından verilen, Komisyon Başkanı 
sıfatiyle verilen ve gelen evraklarda mevcudolan 
teklifin gündeme alınması öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arzu edilen teklifler vardır. Bu 
sebeple, bu kanun da 22 . 1 . 1965 tarihinde niha
yete erecektir, arkadaşlarıma müddetinin bitti
ğini arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu... (Oya ses
leri.) 

Efendim, programımızın ne kadar yüklü oldu
ğunu arz ettim. Bu arada bir teklif var. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Suallerime 
hiç olmazsa Maliye Vekili cevap versin. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakam, buyurun. 
Bakan izahat vereceklerdir. 
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MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 

—• İzahat arz etmiyeceğim, sadece suallere cevap 
vereceğim. 

Sayın Ünaldı'nm ehemmiyetli birkaç sorusu
na cevap arz etmek için söz aldım. 

Kaç yılda bir tetkiki lâzım Emekli Sandığının 
aktüarya hesabı buyurdular. Beş yılda bir. Ancak 
iki tetkik yapılabilmiştir. 

Ne kadar açığı var dediler. Halen riyazi ih
tiyat açığı altı milyara yakındır. 

Ne vakit geliri ile gideri eşit olacak dediler. 
Takriben 1980 yılında sermayesi sıfır olacaktır. 
Böyle devam ederse, yani Sandığa yeni bir yük 
gelmezse. Yeni bir yük gelirse daha evvel iflâsa 
mahkûm olur. 

«Halen ne almıyor» dediler. Yüzde 12 alıyo
ruz. Altı ve altı olmak üzere aidat olarak. Bunun 
normal aidat haline gelmesi için yapılan aktüar
ya hesaplarına göre yüzde 20 ye yaklaşması lâ
zımdır. Yani 12 nin 20 ye yaklaşması lâzımdır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yüzde 21 
kesilmesine mütedair olduğu halde, kanunla yüz
de 7 kesilmesi lâzımgelirken bu ertelenmekte ve 
yüzde altı kesilmektedir. Bunun sebebi nedir? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Yeni kanunla getireceğiz bu teklifi. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekilinden Baş
kanlığın bir ricası var. Başkanlığa verilmiş bir 
takrir var. Sayın Mehmet özgüneş bu takririn
de; askerlikte geçen hizmetin kıdem ve emekliliğe 
sayılması bakımından yedeksubay öğretmenlerin, 
vedeksubay mı yoksa er mi telâkki edildiğinin, 
Hükümetçe açıklanmasına delâletlerinizi saygıla
rımla rica ederim. Bu hususun da zapta geçiril
mesini rica ederim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 
— Yedeksubay telâkki ediliyor. 

BAŞKAN — Yedeksubay öğretmenler efen
dim. 98 sayılı Kanuna tabi olanlar. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 
—• Bu anda cevap veremiyeceğim. Bir hükme da
yanmak lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Bakan, 
bir sual daha var. Buyurunuz Sayın Alâeddin 
Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Terfilerine 
sayılmaması kaydiyle bunların hizmetlerinin 
emekliliklerinde geçen müddet olarak sayıldığı 
takdirde bu teklifin Maliye Vekâletine tevlidetti-
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ği bii' külfet var mıdır? Ve buna Sayın Maliye 
Bakanı taraftar mıdır? 

MALÎYE BAKANI FERİT) MELEN (Van) 
— Bu hususta bir celse evvel geniş izahlarda bu
lundum, biraz evvel Komisyon Sözcüsü de izahat 
arz etti, emeklilik meselesinin Maliye Bakanlığı 
ile ilgisi yoktur. Sadece zannediyorum. İkramiye 
mevzuunda bir miktar sirayet eder. Bunun dışın
da yük tamamen Emekli Sandığına gelecektir. 
Komisyon Sözcüsü de bu yükün miktarım arz 
etti. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonunun ek 
raporunu oyunuza arz edeceğim. Raporun reddol-
ması hasebiyle açık oya arz olunmasına lüzum 
yoktur. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar, yani komisyo
nun redde ısrar eden ek raporunu kabul eden
ler işaret buyursunlar... Efendim, vâki olan teklif 
Millet Meclisinden de reddedilerek gelmiş, bizim 
komisyonlarımızdan geçmiş, komisyonlarımız da 
Millet Meclisinin reddine uymuştur. Komisyon 
almış geriye. Fakat eski kararında ısrar ederek 
ek bir ret kararı vermiştir. Bu kararı kabul eden
ler lütfen işaret etsinler... Reddedenler... Efendim 
lütfen ellerinizi indirin. Sol taraftaki Divan Üye
si arkadaşımız 31, sağ taraftaki arkadaşımız 34 
saymıştır. - Komisyon raporunu kabul edenleri -
Reddedenler ise; sol taraftaki arkadaşımız 33, sağ 
taraftaki arkadaşımız 34 saymıştır. Arada çok in
ce bir oy farkı vardır. Bu sebeple ayakta işaret 
etmenizi rica edeceğim. Komisyon raporunu ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Komisyon 
raporunu kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksın
lar... (O. H. P. sıralarından; «Üç, kişi daha geldi.» 
sesleri."); (A. P. sıralarından; «Oylama bitmiş
tir.» sesleri.) 

Efendim müsaade buyurun... Zaten neticede 
açık oya gidilecekti]-. Müsaade ederseniz, zilleri 
çalalım. (Yeniden oylansın sesleri, soldan) Efen
dim oylama neticesini arz edeyim. 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Gelenler var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, mesele bitmemiştir. 
Bundan sonra da oylamalar olacaktır. Divan üye
leri saydılar. (Gürültüler) Müsaade ederseniz te
zekkür edelim. 

(Bu esnada beş kişi (J. H. P. sıralarından aya
ğa kalkarak yoklama yapılmasını istediler.) 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Yoklama yapılsın, ekseriyetimiz yoktur, Sayın 
Başkan. (Netice alındıktan sonra sesleri.) 

BAŞKAN — Netice malum, fakat tekrar oy
lamaya gidip gidil miyeceği hususunu Başkanlık 
Divanı müzakere ediyor. Sizlerden soracak deği
liz. Ya evet ya hayır. 

Efendim, Başkanlık Divanı meseleyi tezekkür 
etti. Daha evvel bir oylama yapıldı, bu i sari oyda 
meselenin sonucuna varılamadı. Bu sebeple Baş
kanlık Divanı tereddüde düştü, muhterem üyele
ri ayağa kaldırmak suretiyle meseleyi tesbit etti 
ve bu arada evvelâ sağ taraftan, bilâhara sol ta
raftan neticeler almak suretiyle sonuç alındı ve 
Başkanlık Divanı ittifakla komisyon raporunun, 
alman oylama sonucuna göre 33 e karşı 30 oy ile 
reddedildiği sonucuna varmıştır. 

Şimdi takrirler var... 
Bu arada Senatomuzun 22 . 1 . 1965 tarihin

de müddetleri bitecek üç kanun sebebiyle çalış
ması icabettiğini demin arz etmiştim. Çalışmamızı 
tâyin bakımından iki takrir gelmiştir, bunları arz 
edeceğini. 

Cumlmriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü müzakerelerin aralıksız saat 20,00 ye 

kadar devam etmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

Senato Başkanlığına 
Vakit gecikmiştir, gündem yüklüdür. Yalnız 

müddetleri bugün dolan kanun tekliflerinin görü
şülmesine devam etmek üzere 16,45 ten 20,00 ye 
kadar ara verilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde görüşmek 
istiyen var mı efendim? 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Çok 
Muhterem Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, 
bu kanunlar yarın müddetlerini doldurmaktadır. 
Eğer ekseriyet temin edilmezse şimdi yapılacak 
bir yoklama ile ekseriyet yok denilebilir, belki 
ve yarma bırakılabilir. Yarın da günü olduğu 
için Meclisten geldiği şekilde kabul edilebilir. Bu
na- meydan vermemek için şimdi görüşülen ve 
oya sunulan 1111 sayılı Kanunun ve bir de ar
kasından gelen bir kanun vardır ki, onu zaten 
aynen kabul veya reddedeceksiniz, en mühim 
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olan bu kanundur, bitinceye kadar, zaten üç, dört 
maddeden ibarettir, çok kısadır, onun için bi
tinceye kadar çalışmaların devamını istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde başka konuş
mak istiycn arkadaşımız? Yoktur. Takrirleri oy
larınıza arz edeceğim. 

Takriri kabul buyuranlar lütfen işaret buyur
sunlar. (Müddet ne zaman bitiyor, sesleri.) 
22 . 1 . 1965 günü bitiyor ve yarın birleşim yok. 

21 . 1 . 196ö O : 2 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme

miştir. 
(Fethi Tevetoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler lütfen 

işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Saat 20,00 de toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

••»» 

Î K Î N O I O T U R U M 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum devam ediyoruz". 

1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi üzerinde görüşmelere de
vam ediyoruz. Teklif hakkında üç takrir vardır. 
Üçünü de ıttılalarınıza sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak

kındaki Kanunla mütaakıp kanunların askerlik 
hizmetinin terfiden sayılması kısmı kaldırılıp 
emeklilik haklarının verilmesi hususunda yeni
den incelenmesi için Bütçe ve Plân Komisyonuna 
iadesi arz ve teklif olunur. 

Erzurum 
Edip Somunoğhı 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Söz is-
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, takrirleri okutuyo
rum, hepsini okuttuktan sonra size söz vereceğim. 

Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

bir madde ile bir geçici madde ve bâzı maddeleri
ne de fıkra eklenmesine dair müzakeresi yapılan 
kanunun Millet Meclisi Maliye Komisyonunun 
değiştirişi şeklinede uyarak madde ve fıkraların 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tunceli Senatörü 
Mehmet Ali Demir 

îzmir Senatörü 
M. Hilmi Onat 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde — Emekliliğe tabi vazifede bu
lunduktan sonra muvazzaf askerliğini er olarak 
yapmış bulunanlarla emeklilik hakkı tanınmış 
bir vazifeye ilk defa girenler veya çalışmakta ol
duğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirilenler 
emeklilik ile ilgilendirildikleri tarihten itibaren 
altı ay içinde dilekçe ile T. C. Emekli Sandığı
na müracaat ederek istedikleri takdirde yalnız 
muvazzaf er olarak geçirdikleri süreler fiilî hiz
metlerine eklenir. 

Madde 2. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin ikinci bendine aşağıdaki (i) fıkrası ek
lenmiştir. 

i) Muvazzaflık hizmetini er olarak ifa eden 
iştirakçiler borçlanmak suretiyle (Çavuş, onbaşı 
ve Yedeksubay Okulunda muvazzaf olamayıp er 
olanlar dâhil.) 

311 — 



C. Senatosu B : 27 
Madde 3. — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad

desine aşağıdaki (m) fıkrası eklenmiştir. 
m) Muvazzaf askerlikte geçen sürenin borç

landırılma suretiyle fiilî hizmetinden sayılmasını 
istiyen iştirakçinin müracaat tarihinde almakta 
olduğu aylığın yüzde 14 ü hesabiyle bu süre tu-
tarmca borçlandırılır ve her ay Ödemekte oldu
ğu emekli keseneklerinden ayrıca aylıklarından 
yüzde 14 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Madde 4. — 5434 sayılı Kanunun değişik on-
y edinç i maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

a) (a, b, c, d, e, m) fıkralarında yazılı 
olanlarla 125 nci maddede derpiş edilen kesenek 
ve karşılıkları aylık ücret ve tahsisatın tediyesi 
gününü takibedcn günden başlamak üzere bir 
ay içinde; 

Üçüncü fıkra : 24 ncü maddenin (a, b, c, ç, 
d, e, g, m) bendlerinde yazılı sandık varidatı ile 
(j) fıkrasında zikredilen 34 ve 38 nci maddeler 
varidatı ve 125 nci maddede derpiş edilen kese
nek karşılıkları için kurumlarınca sandığa aylık 
bordro gönder ilmez. 

Kurumlar bu gelirlerin bordroları yerine her 
takvim yılmdakini ihtiva etmek üzere şahsi emek
lilik fişlerine kesinti yapıldıkça tarihi de göste
rilmek suretiyle bu çeşit varidatı kaydederler. 

Madde 5. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — Muvazzaf askerliğini er ola
rak yapmış ve halen emeklilik hakkı tanınmış va
zifelerde bulunan iştirakçilerden bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına dilekçe 
ile başvuranların muvazzaf askerliklerinde er 
olarak geçirdikleri süreler borçlandırılmak sure
tiyle fiilî hizmetlerine eklenir. 

Bu hizmetlerin her ay için bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihte emeklilik keseneğine esas 
derece tuturlarınm yüzde 14 ü Sandıkça adlarına 
borç kaydedilir. Bu borçlar geçici 66 nci mad
dedeki esaslar dairesinde ve yüzde 7 nisbetinde 
tahsil olunur. 

Çeşitli kanunlara göre borçlandırılmış bulu
nanların evvelki borçlanmaları ile bu maddeye 
göre borçlandırılacak müddetler toplamı on yılı 
geçemez. 

21 .1.1965 O : 2 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

rürülüğe girer. 
Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

Yüksek Başkanlığa 
Askerlikte er olarak geçen hizmetlerin T. O. 

Emokli Sandığına borçlanma yolu ile emekli hiz
metleri içinde sayılmasına dair Millet Meclisi Ma
liye Komisyonunun kabul ettiği kanun tasarısın
dan 5434 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri ge
reğince gsçici olarak faaliyetlerine devam eden 
(TCDD İşçileri Emekli Sandığı ile, Askeri Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) mn halen 
iştirakçisi bulunanları da faydalandırmak içtimai 
bakımdan zaruridir. 

Bu maksadı temin için aşağıdaki ilaveli tekli
fimin kabulünü arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergiin 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir madde ile bir geçici madde ve 
bâzı maddelerine fıkra eklenmesine veya fıkra 
değiştirilmssine dair kanun teklifi. 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

Ek madde — Emekliliğe tabi vazifede bu
lunduktan sonra muvazzaf askerliğini er olarak 
yapmış bulunanlarla emeklilik hakkı tanınmış bir 
vazifeye ilk defa girenler veya çalışmakta olduğu 
vazifesi emekliliğe tabi hale getirilenler emekli
lik ile ilgilendirildikleri tarihten itibaren altı ay 
içinde dilekçe ile T. C. Emekli Sandığına müra
caat ederek istedikleri takdirde yalnız muvazzaf 
er olarak geçirdikleri süreler fiilî hizmetlerine 
eklenir. 

Madde 2. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin ikinci bendine aşağıdaki (î) fıkrası ek
lenmiştir. 

t) Muvazzaf hizmetlerini er olarak ifa eden 
iştirakçiler borçlanmak suretiyle (Çavuş, onbaşı 
ve Yedeksubay Okulunda muvaffak olamayıp er 
olanlar dâhil.) 

Madde 3. — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desine aşağıdaki (m) fıkrası eklenmiştir. 

m) Muvazzaf askerlikte geçen sürenin borç
landırılma suretiyle fiilî hizmetinden sayılmasını 
r.tiyen iştirakçinin müracaat tarihinde almakta 
olduğu aylığın yüzde öndördü hesabiyle bu süre 
tutarınca borçlandırılır ve her ay ödemekte oldu-
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ğu emekli keseneklerinden ayrıca aylıklarından 
yüzde ondört kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Madde 4. — 5434 sayılı Kanunun değişik oy-
yedinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

a) (a, b, e, d, e, m) fıkralarında yazılı olan
larla .1.25 nci maddede derpiş edilen kesenek ve 
karşılıkları aylık, ücret ve tahsisatın tediyesi gü
nünü takibeden günden başlamak üzere bir ay 
içinde; 

Üçüncü fıkra : 14 ncü maddenin (a, b, c, e, 
d, e, g, m) bendlerinde yazılı sandık varidatı 
ile (j) fıkrasında zikredilen 34 ve 38 nci madde
ler varidatı ve .125 nci maddede derpiş edilen ke
senek karşılıkları için kurumlarınca sandığa ay
lık bordro göııderilmez. 

Kurumlar bu gelirlerin bordrolarının yerine 
her takvim yılındakini ihtiva etmek üzere şahsi 
emeklilik fişlerine kesinti yapıldıkça tarihi de 
gösterilmek suretiyle bu çeşit varidatı kaydeder
ler. 

Madde 5. — 5434 sayılı Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — Muvazzaf askerliğini er ola
rak yapmış ve halen emeklilik hakkı tanınmış va
zifelerden bulunan iştirakçilerden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına di
lekçe ile barvuranlarm muvazzaf askerliklerinde 
er olarak geçirdikleri süreler borçlandırılmak su
retiyle fiilî hizmetlerine eklenir. 

Bu hizmetlilerin her ay için bu kanun yürür
lüğe. girdiği tarihte emeklilik keseneğine esas de
rece tutarlarının yüzde ondördü Sandıkça adları
na borç kaydedilir. Bu borçlar geçici 66 nci mad
dedeki esaslar dairesinde ve yüzde 7 nisbetinde 
tahsil olunur. 

Çeşitli kanunlara göre borçlandırılmış bulu
nanların evvelki borçlanmaları ile bu maddeye 
göre borçlandırılacak müddetler toplamı on yılı 
geçemez. 

Madde 6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Kmekli Sandığı Kanununun geçici 2 ve 3 ncü 
maddeleri gereğince geçici olarak faaliyetine de-
dam eden, (Devlet Demiryolları ve Limanları ve 
İşletme Genel Müdürlüğü îşçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının); halen iştirakçisi bulunanlar da ka-
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nunda yazılı şartları yerine getirmek suretiyle bu 
kanunla tanınan haklardan istifade ederler. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Sayım Edip Somunoğlu vermiş 
olduğu takriri g'eri almıştır'. Sayın Demir ile 
ıSayım Erıgün'ün takrirleri, teklifleri aşağıı - yu
karı aynı ımahiyettedir. 

MEHMET ALÎ DEMİR .(Tunceli) — Eı% 
gün'ün takririne iştirak ediyorum. 

FEHMİ ALPASLAN ( Artvin) — Sayın 
Başkan komisyon» nerededir? 

BAŞKAN — Komisyon burada, Maliye Ve
kili <de burada. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Komis
yon yok, ekseriyet yok; ne var yani? 

BAŞKAN — Komisyonda1 Osman Gümüş-
oğlu var. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Komisyo
nu ya başkanı, ya sözcüsü temsil eder. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sözcüsü ya. 
(BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmamasını ri

ca ederim. Başkanlığa hitabediyorlar. Komis
yon kendi yerini almıştşr. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Komisyo
nun başkanı ve sözcüsü yoktur. Her halde ko
misyonun bir tek'üyesi de komisyonu temsil 
©demez. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
efendim. Sayın Gümüşoğlu siz komisyonda nuı-
sınız ıefendim? 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Evet 
-efendim. Fakat sözcü değilim. 

'BAŞKAN — Sözcü Ahmet Onar'dır. Efen
dim, birleşime devam ediyoruz. Yeni bir otu
rum .açmış değiliz. 

Efendim, bu esnada bir takrir gelmiştir:, onu 
oylarımıza arz etmek mecburiyetindeyiz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Oturumun yarın saat 10,00 a bırakılmasının 

oya konulmasını arz ederim. 
Afyon Karahisar 
Raisi m Hamcıoğlu 

'BAŞKAN — Takrir üzerinde, görüşmek is» 
tiyen arkadaş var mı efendim? 

Buyurum (Sayın Onat, 
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HİLMİ ONAT (izmir) — Muhterem 'arka

daşlarım, bıı kanunların buıgüm son günü... 
'BAŞKAN — Yarın son gvünü, 
'HİLMİ ONAT (Devamla): — Yarın son gü

nü. Şimdi arkadaşımiiızın itirazı gayet yersiz. 
Bu Senatoda yine böyle komisyondan iki kişi 
bulunduğu. zaman birçok kanunları çıkarttık. 
Vardır bumun tatbikatı. 

BAŞKAN — Lütfen takrir üzerinde Sayın 
Onat. 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Binaenaleyh, 
İra kanunun yarına tehirini istiyenı lönerıgenıim 
aleyhindeyim. Lütfen bugün, mademki top
landık, ,ankada§Iıar geldiler ve oturum açıldı, 
bu kanunun 'görüşmesini yapalım ve işi bitire
lim. Oturanın yarın saat .10,00 a, bırakmayınız. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, önergenin le-
ihin.de mi, aleyhinde mi? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarımi, her şeyden 'evvel usul üzerinde 
durmak lâzımdır. Bir komisyon bulummıadan 
'her hangi bir kanun tasarısı veya telklifi üze
rinde görüşme açılamaz. Bir komisyonuı da 
ancak başkam ve sözcüsü temsil eder. Üyeler
den bir tanesi veya ikisi 'bir komisyonu temsili 
salâhiyetini haiz değildir. Bu bedahet karşısın
da kanunun görüşülmesinin usulsüzlü güne işa-
reit ©ttim. 

'BAŞKAN — Takrir üzerinde rica edeceğini. 
Kanunu 'görüşmüyoruz, 

FEHMİ ALPASLAN '(Devamla) — Şimdi 
yarın toplanalım! mevzuunda teklifi vardır, kıy-
metlıi bir arkadaşıimızın. Mademki işler sıkıya 
ıgelimiş, yarın da, son güntdür; hepimiz toptlaı-
nalım, hattâ arkadaşlarınııızı da teşvik edelim. 
Yalnız buı kanun değil, bundan başkaı bizzat 
teklifçisi olduğum bir kanam teklifi de var. 
Bunlar üzerinde de yarın meselelerimizi halle
delim ve usullünde bir müzakere cereyan etisin. 
O itibarla takririn kalbini odiiıimıesi suretiyle 
birleşimin yarına bırakılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, yarına bırakılması hususumda, bir mahzur 
olufp olnıadığıjııda bir açıfclaima. yaparsanız üye
ler daha iyi fikir edinmiş olur. Ye ona göre 
bir hal tarzı bullunabilir, 
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BAŞKAN — Efendim, bu hususta aıcıkla.nıa 

yaptık:, tekrar edelim. Yalnız müzakere ©dil
mekte olan bu kanun 'değil. Gündemimizin 2-3-4 
sıra nnnıaraısında kayıtlı olan üç kanunla be
raber buı kanun olmak üzere dört kanun 
22 . 1 . 1965, yarın Yüksek Senatomuzdan 
çıkmadığı 'takdirde Meclisten geilen metniyle 
kesinleşmiş olacak. Ve Senatomuzda ilk defa, 
olarak böyle bir. bal meydana gelecektir, 

MEHMET ÜNALDT (Adana) — Getecdk mi, 
ıgeti rilecek imi 1 

BAŞKAN — Gelecektir. Bunu bütün se
natör arkadaşlara duyurmak; mecburiyetinde
yiz. Bundan gayri bugün elimizde arkadaş
larımızın teşriflerini şiddetle arzu ettiğimiz ve 
daha evvel komisyon başkanlığı vazifesini ya
pan arkadaşımızın da bulunmasını tabiî gördü
ğümüz işe bağlı Sayın Maliye Bakanının müs
tacel olan mevaddı igelen evraktan gündeme alın
masını istediği bir husus. Sayın Millî Eğitim 
Bak anının yine müstacel mev attan .gündeme 
a'lunnıaısını istediği bir husus, sayın Bütçe ve 
Plân Komisyonunun vermiş olduğu, gelen ev
raktan gündeme alınmasını istediği bir husus 
bahis konumudur. Bütün bu hususlar .müstaceli
dir. Buna Yüksek Heyetinize arz etmeyi bir 
vazife telâkki ederim;. 

Taikrir üzerinde başkaca konuşacak arka
daş ıımrz var ımı? 

RASİM GİRAY (Elâzığ) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurum. 

RASİM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, ımuhterem -arkadaşlarım!, verilen bir tak
rir biraz sempatik ıgörüldü ve toplantının, ya
rına, tehiri arzusu belirmektedir. Ancak bu top
lantının bugün saat 8 e tehir sebebi nedir? 
Niçin «aıat 8 e tehir ettik? Bu esbabı mucibe 
daha evvel muhtelif vesilelerle izhar adildi, 
açıklaındıı. 

Şimdi bir kanun müzalkeresi vesilesiyle ko
misyon başkanı ve sözcüsü yoksa, aynı ehem
miyette başka kanunlar vardır. Binaenaleyh o 
kanunların müzakeresi sırasında belki sözıc-ü 
ve başkanın, da teşrifi mümkün olur, Ve biz 
saat 5 ten sekiz© «kadar 3 ısaat burada lüzum
suz yene oturmak suretiyle bu toplantıyı tehir 
etmiş olursak yarına bunun! mâna ve gayesi 
kaybolmuş olur, Mevcut kanunlar da aynı ma-
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;İıiyette olduğuna ıgörte bu itaJkrarin rağbet (gör
mesini ve 'toplantıyla devam; edilmesini rica 
•ediyorum. HümnietleriımHıe. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl Yok. Birle
şimin, yarın. 22 . 1 . 1965 saat 10 a taliki (husu
sundaki takriri oylarınıza >arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon Başkanı ve sözcüsü yok. Komisyon 
adına buyurun Sayın Gümüşoğlu. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, müzakere edilmekte bu
lunan kanun teklifinin daha önceki birleşimde 
Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanmış bulu
nan raporun reddi üzerine tekrar komisyon ikin
ci raporunu Yüksek Heyetinize sunmuş bulun
maktadır îkimci raporun sözcüsü ve Komisyon 
Başkanı halen mevcut 'bulunmamaktadır. Bu 
itibarla komisyonun ikinci defa tanzim etmiş 
bulunduğu raporun gerekçesi de Umumi Heyet
çe daha evvelki birleşimde reddedilmiş bulun
duğuna göre, bu kanun üzerinde bundan böyle 
ancak daha evvelki Maliye Komisyonu raporu 
üzerinde münakaşa ve Millet Meclisinden sevk 
edilen metin üzerinde müzakerenin devam et
mesi icabetmektedir. Maliye Komisyonu da esa
sen burada mevcut bulunmadığına göre, bu cel
sede esasen (bu kanunu müzakere etmeye imkân 
bulunmadığını arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon mensubu Gü-
müşoğlu'nun beyanını yerinde bulamıyoruz. 
Çünkü, Millet Meclisinden gelen metin de red-
dir. Ancak Millet Meclisi Maliye Komisyonu 
bu meseleyi 'almıştır. Teamül itibariyle Millet 
Meclisinin metni bahis konusu olsa idi, onun 
müzakeresi hakkında Yüksek Heyetinizden bir 
üye talepte bulunduğu takdirde o yola gidile
bilirdi. Senatomuzda böyle bir olay ilk defa ta-
haddüs etmektedir. Bu bakımdan Millet Mecli
since reddedilmiş ve bizim de komisyonlarımızda j 
da reddedilmiş, yalnız Millet Meclisinin Maliye 
Komisyonunca takabül edilip bir metin hazır
lanmıştır. 

Ancak bunun üzerine iki takrir vardır. Bu 
iki takriri de Başkanlık karşılaştırmış, bu iki tak
ririn de Millet Meclisi Maliye Komisyonunun ka
bul ettiği metne motamo uygun olduğunu 
görmüştür. j 
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Ancak, ona esas olmıyan, biiz verilmiş bulu

nan takriri esas alırız, içtüzüğün ;97 nci madde
sinin son fıkrası, sarahatle, Genel Kurulun bu 
gibi hallerde son rey sahibi olduğunu beyan et
mektedir. 

Meselâ, Komisyona mensup ara vermeden ev
vel Komisyon Başkanı ve sözcüsü bulunduğu 
halde şimdi bulunmaması bu kanunun görüşül
mesine mâni olmaktadır. Bu sebeple bundan 
sonra olan gündemimizin ikinci maddesinde bu
lunan kanuna geçmek mecburiyetindeyiz. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bundan evvelki kanunların müzakere
sinde komisyon sözcüsü ve başkanı bulunmadı
ğı halde komisyonun diğer âzalarının bulunma
sıyla kanunlar görüşülmüştür. 

BAŞKAN — Efendim burada böyle bir me
sele ortaya atılmıştır. Bir mesele ortaya atılın
ca meselenin tezekkür edilmesi icabeder. Belki 
daha evvel böyle bir hal olmuş, fakat bir me
sele ittihaz edilmemiştir. Bu yönden biz bu me
seleyi halletmek mecburiyetindeyiz. Gündemi-
mimizin ikinci maddesine geçiyoruz. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tuncelli) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti efendim, ne usulü. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Tutu

munuz hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan 
kanunun reddedilmesi için belki çalışmalar mev
cut idi. Şimdi soruyorum, Yüksek Heyetinizden, 
'bu ve buna benzer kanunlar, belki 50, belki 
60, şimdiye kadar çıkan kanunların yüzde 90 ı 
diyebilirim. Komisyon Başkanı ve sözcüsü bu
lunmadığı halde, Bütçe Komisyonunda bulunan 
her hangi bir arkadaşın buraya oturtulmasiyle 
çıkarılırdı. O çıkarılan ve başkanı ve sözcüsü 
bulunmadığı halde bir üye arkadaşın buraya 
oturtulmasiyle çıkarılan kanunlar mubah da, 
250 bin vatandaşı ilgilendiren bir kanunun ko
misyon başkanı ve sözıcüsü yok diye, bu kadar 
vatandaşı ilgilendiren bir kanunun çıkarılması 
mubah sayılmıyor. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Huzurunuzda ilk defa meydana 
gelmesi hasebiyle, usul bakımından konuşulma
sı faydalı olur kanaatindeyim. Usul hakkında 
buyurun Sayın Ünaldı. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem . 

arkadaşlar; bu kanunun müddete tabi olması, 
yani müddetinin sonuna gelinmiş bulunması 
dolayısiyle, şayet bugün bu kanunun müzake
resini yarma talik edersek hiç şüphe etmiyorum 
ki, yarın da aradığımız bu encümenin mesul 
şahsiyetlerini burada bulmanıza imkân yo'ktur. 
(İstanbul'a gitti sesleri) Bugün şurada komis
yonun ekseriyetini teşkil eden üye arkadaşları
mız hazırdır, toplanırlar bu kanun üzerinde bir 
sözcü intihabederler ve bu kanunun müzakere
sine bugün devam edilebilir. Bu bakımdan Baş
kanlığın nazarı dikkatini celbederim. Bu yola 
gidilmesini hasseten rica ediyorum. Ve hattâ 
bir takrirle Riyasete teklif ediyorum. Reylen-
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, usul hakkında 
buyurun. 

O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhte
rem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri; 

Senatomuzda ilk defa yeni bir durumla 
karşılaştık. Eğer mevzuu müzakere ımaddc, ilti
fat görmezse Meclisin metni müzakere edilir, 
Sayın Divan Başkanı bu noktaya kadar mese
leyi getirdiler. Şimdi verilmiş olan kanun tek
lifi, Millet Meclisi Komisyonunda tekabbül 
edilmiş, bir metin meydana getirilmiştir. Ve 
fakat Umumi Heyet, Millet Meclisi Umumi 
Heyeti, bu metni müzakere etmiş ve reddetmiş. 
Şimdi huzurunuza gelmiş olan husus, Mil
let Meclisinde müzakeresi yapılmış Maliye Ko
misyonunun metnidir. Binaenaleyh, Umumi 
Heyet adına vazife gören Bütçe Komisyonu, 
bu ret metni üzerinde müzakere etmiş, reddi 
kabul etmiş, Umumi Heyet reddi reddetmiş. 
Tekrar komisyon ısrar etmiş, reddi kabul et
miş, Umumi Heyetinize gelmiş, Umumi Heye
tiniz yine reddi reddetmiş... öyle ise ortada 
kalan nedir? Mevzuu müzakere, Millet Meclisi 
Maliye Komisyonunun metnidir. Binaenaleyh, 
mesele bir çözüm noktasına gelmiştir. Mev
cut Anayasamızda Hükümetten gayrı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu azalarından gayrı hiç
bir üye diğer Mecliste müzakere ve bir mev
zuu müdafaa da bulunamaz, öyle ise; Yüksek 
Heyetinizin tekabbül ettiği Millet Meclisince 
reddedilmiş, Millet Meclisi Maliye Komisyo
nunun metnidir. Binaenaleyh, reddi reddetti-
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ğiniz durumda mevzuu müzakere budur. Ve; 
bunun haıkkmda Umumi Heyetin karşısında 
hiçbir komisyon mevcut değildir Bu d ur um 
karşısında Millet, Meclisi Maliye Komisyo
nunun raporu üzerine verilmiş bu takrir 
müzakere mevzuudur. Metin Millet Meclisi Ma
liye Komisyonunun metnidir. Bu metin üze
rinde bir takrir geliyor. Binaenaleyh şimdi eğer 
Başkanlık Divanı sıolisyonu bu noktada mü
talâa ederse Millet Meclisi Maliye Komisyo
nunun metni ya kabul edilir veya bu taikrirle 
tadil edilir. Her iki haldede netice, Meclise gi
der. Benim naçiz kanaatim ve mütalâam bu 
yoldadır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk söz almıştı
nız. Feragat mi ettiniz? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın senatör

ler; bu kanunun müzakeresi sırasında bir ara 
verildi ve tekrar toplanıldı. Bu kanun bir 
şahıs adına değil, büyük bir kütle adına çık
maktadır. Bu kanunun müzakeresinde Sayn 
Sarıgöllü arkadaşımızın noktai nazarına aynen 
iştirak etmekle beraber bir nokta üzerinde du
racağım. Bugün bu kanunun sözcüsü Ahmet 
Onar maalesef dışarda oturmaktadır, içeri 
girmemektedir. Bunun hangi usule sığdığını 
Sayın Başkandan öğrenmek isterim. Nasıl olur 
da böyle bir kanun müzakere edilirken aza
sının biri burada, Başkanı İstanbul'a gider. 
Yarın da gelmiyecektir. Kanunun son günü
dür... Yarın da Başkanı arıyacak isek, bulamı-
yacağız. Sözcüyü arayacaksak, dışardan içeri 
girmiyen adamcağızı bu memlekette bir daha 
ibulup buraya getiremiyeeeğiz. Bu kanun da 
Meclisten geldiği gibi çıkmış olacaktır. Bu, 
Senatonun bugüne kadarki, tutumuna asla uy
muyor. Hakikaten övünülecek bir hal vardı. Se
natomuzda, bugün böyle bir aksaklıkla dünkü 
kazandığımız itibar zedelnemiş olur. Lütfen 
bu arkadaşa rica ederim, içeri teşrif etsinler. 
Aksi takdirde bugün buradan giderse yarın da 
buraya getirmek mümkün olmıyacaktır. Çün
kü bunda bir kasıt var kanaati içindeyim. Bir 
İde hangi usule sığdığını da Sayın Başkandan 
öğrenmek istiyorum. Hürmetlerimle. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Karma 
Bütçe Komisyonunun 8 üyesi burada. 
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BAŞKAN —- Bir dakika efendim. Başkan

lığa tevcih edilmiş bir soru vardır. Başkan 
Heyeti Umumiyede Başkanlık eder. Heyeti 
Umumiyenin dışında hiçbir görevi bulunmadığı 
sarihtir. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —' Vazgeçmiştiniz, eğer yeniden 
istiyorsanız, kaydedeyim hay hay. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 

MEHMET ALİ DEMlR (Tunceli) — Km-
niyet kuvveti ile imi getirmeli, bunlar ne ile 
getirilecek? 

BAŞKAN — Sayın Demir lütfen sükûneti
nizi muhafaza edin. Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Eğer Ah
met Onar arkadaşım hakiketen koridorda ise, 
burada sözüm biter bitmez kendisini gidip, ıs
rarla salona davet vazifesini üzerime alıyorum. 
Şimdi çıkar çıkmaz bunu yapacağım. Bilmiyo
rum, görmedim. Fakat arkadaşlarım, burada 
görüşülen usul mevzuudur. Filân hâdisenin fa
lan şekilde halli başka mevzudur. Ünaklı arka
daşımızın mevzu üzerindeki noktai nazarına ay
nen iştirak ediyorum. Bir komisyonun başkanı 
bulunmıyabilir. Hattâ mahaza gelmiyebilir. Ko
misyonun sözcüsü de ona katılmış olabilir, ama 
o zaman Komisyonun ekseriyeti burada hazır 
olur ve bu ekseriyet kendi bünyesi içinden Ko
misyon Başkanını da seçer, sözcüsünü de seçer 
ve üzerine aldığı vazifeyi yani o kanunun gö
rüşülmesi vazifesini devam ettirir. Bu gayet 
tabiidir ve bundan başka bir yol da mutasav
ver değildir. Ama Komisyonun ekseriyeti bu
lunmaz, sözcü ve başkan da zaten ortada ol
mazsa o zaman kanunu müzakere etmek de 
müşkül bir hale gelmiş bulunur. Şimdi, bu ka
nun üzerinde muhtelif görüşler teati edildi. Bir 
noktada faydalı bir neticeye varmış bulunuyor. 
Bundan böyle Riyaset Divanı ve biz, Cumhu
riyet Senatosu Umumi Heyeti olarak, kanunla
rı böyle son raddesine getirmeden çıkarmanın 
yolunu da inşallah buluruz. Mesele bu... 

Şimdi, müsaadenizi alacağım, koridora çı
kacağım, eğer Ahmet Onar orada ise kendisine 
ısrarla salona girmesini teklif edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Hazer buyurun.' 

Yalnız bir noktayı arz edeyim. İçtüzüğün 
20 nci maddesinin son fıkrasında Komisyon Baş
kanının veya Başkanvekilinin bulunmaması ha
linde ayrıca bir Başkanvekili seçebileceği sara
hati vardır. Eğer Komisyonda ekseriyet bahis 
konusu ise ve Başkanvekilini aralarından seçe
ceklerde, İçtüzük buna mesa vermektedir. Arz 
ederim. 

Buyurun Sayın Hazer. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sükûnetle 
dinleyiniz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, hassas olmak mecburiyetinde oldu
ğumuz bir esaslı nokta olduğu kanaatindeyim. 
O da şudur: Senatomuz bugüne kadar müddet 
dolması yüzünden bir tek kanun kabul etme
miştir. Ve temenni olunur ki, bundan sonra da 
aynı usule hassasiyetle riayet olunsun. Yalnız 
bir hususu arz etmek mecburiye tindeyim. Biraz 
evvel Başkanlık Divanı bu madde hakkındaki 
kararını Umumi Heyete tebliğ etmiştir. Başkan
lık Divanı bu metnin Komisyonun teşkil olma
ması dolayısdyle müzakere edilemiyeceğini teb
liğ etmiştir. Binaenaleyh sadece bu esastan ha
reket ederek Meclisimizin çoğunluğunu sağla
mak maksadiyle bir saat sonra, yarım saat son
ra toplanmalıdır. Fakat şekli kurtarmak için 
birtakım suni tedbirler getirmek de Senatonun 
şimdiye kadar gösterdiği hassasiyetle uygun 
düşmez. Yani ya arkadaşlarımızı taun getirelim 
ve hakikaten şimdiye kadar gösterdiğimiz has
sasiyeti burada da gösterelim veya suni tedbir
lere gitmiyelim. Başkanlık tebliğ etmiş, Komis
yon mevcut değil, kendi arasından yeni baş
kan seçmemiştir. Bunları temin etmek için 15 
dakika, yarım saat, bir saat gibi bir müddet 
sonraya talik edebiliriz ama böyle gayrinizamî 
bir tedbire gidemeyiz. İçtüzüğe aykırıdır. (İs
tanbul'a gitmiş sesleri) İstanbul'a gitmiş... öte-
denberi biliyorsunuz, İstanbullu olanların çoğu 
bu son durumda oraya giderler. Bunların için
de IstanbuPlu olmıyanlar da var. Bir kişi git
miş, 15 kişinin 14 kişisi buradadır... (Onu da 
çağıralım sesleri) Çağırırız efendim,, yani suni 
tedbirlere, İçtüzüğün cevaz vermediği yollara 
gitmeden bu işi halletmeliyiz. Bence iki yol var
dır : 
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1. Başkanlık tebligat yapmıştır. Bu tebli

gat üzerine yeniden bir karar alınamaz, yeni bir 
celse olur. 

2. Encümen kanuni nizam yönünden teşek
kül etmemiştir. Başkan ve sözcüsü yoktur. Bu 
itibarla yeni bir tertibi ancak İçtüzük esasları 
içinde alırız. Onu tamamlarız, ondan sonra ye
niden müzakereye başlıyabiliriz. Aksi takdirde 
yapılan iş kanuni olmaz, usule uygun bulun
maz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer arkada
şımızın beyanına Başkanlık olarak (Gürültü
ler) bir dakika efendim, müsaade buyurun. Ce
vap vermek mecburiyetindeyiz. Senatomuzda 
birçok tatbikatta Komisyon Sözcüsü veya Hü
kümet bulunmadığı hallerde mesele bekletil
miş, ilgili Bakan ve ilgili komisyon geldiği za
man da meselenin görşülmesine devam edilmiş
tir. Biz bunu gündemden çıkarmadık. Geçme 
teklifinde bulunduk. Eğer Komisyon terettü
be*! er ve usul bakımından İçtüzüğe uygun bir 
netice istihsal edilirse pek tabiî bunun da mü
zakeresine mâni hiçbir hal yoktur. 

OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Mü
saade buyurursanız usul hakkında... 

BAŞKAN — Sıra Sayın Kmaytiirk'ün dür. 
Eğer feragat ediyorlarsa siz buyurun. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Ben
deniz bir hal çaresi teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İqel) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım, Senato Bütçe 
Komisyonunun Başkanı hepimizin bildiği gibi 
Sayın Sahir Knrutlu oğlu 'dur. Sayın Sahir Kıı-
mtlııoğlu'nun rahatsızlığı dolayısiylc arkadaş
lar birinci müzakeresi sırasında Divanda ol
mam bakımından Başkanlığı bana tevcih etti
ler. Memnuniyetle kabul ettim. Birinci müza
keresi sırasında da bildiğiniz gibi karınca ka
rarınca kendi vazifemi yapmaya çalıştım. 2 nci 
müzakeresi sırası gelince, bendeniz Karma Büt
çe Komisyonunda söz sıram gelmiş olması do-
layısiyle Komisyonun toplantısına iştirak ede
medim. Hem Başkan olarak ben, hem de söz
cü olarak Sayın Crümüşoğlu'nun bu ikinci müzake
resi sırasında bu vazifeyi bırakmış olduk. Bu 
sebeple bugünkü müzakerelerde bendeniz, Ko
misyonu temsileıı vazife ve mesuliyet alamıyo
rum. Şimdi, biz arkadaşlar, şöyle bir karar için
deyiz ; Bildiğiniz veçhile Sayın Başkanın da 
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işaret ettiği istikamette yeni bir Başkan, bir 
Başkan vekili ve bir sözcü seçebilmemiz için 
mevcudun yarısından bir fazla olmamız lâzım
dır. Komisyon üyelerinden maalesef bir kişi 
noksan. Eğer İm kanunu bırakır, ikinci kanu
na- geçerseniz biz bu arada Komisyon arkadaş
larımızdan bir tanesini telefonla takibederck 
buraya getirmeye çalışalım ve aramızdan bir 
Başkanvekili bir sözcü seçerek bu kanunun da 
müzakeresine çalışalım. Eğer böyle bir tatbika
ta imkân verip lütfederseniz biz bu istikamette 
bütün gücümüzle çalışacağız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlığın bu mevzuda İçtü
zük hükümlerini anlama şekli Yüksek Heyeti
nize iptida arz edildi. Bu halledilmemiş olması
na göre tefhim ettiğimiz gerekçeye uyarak gün
demin ikinci sırasında bulunan kanunun müza
keresine geçiyoruz. 

CAVİT TEVFİK OK YAVUZ (İçel) — Tek
riri müzakere olunur değil mi? 

BAŞKAN — Şüphesiz efendim, gündemden 
çıkmaz. Bu Senatomuzun tatbikatı içinde çok 
def.M vardır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 1108 saydı Maaş Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Mcdî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/95, 2/96; 

C. Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514 e ek) (1) 

BAŞKAN — Bu kanunda sözcü Ahmet Onar'-
dır. Komisyonun toplu bir halde yerinde olması
nı rica ederim. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun ikinci raporu 
15 .1 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzun, 11 Aralık 1964 tarihli Bir

leşiminde müzakere olunup Esas No: 2/143, Ka-

(1) S. Sayısı 514 e ek basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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rar No: 50 sayılı kararı ile, Millet Meclisinin 
haklarındaki ret kararı benimsenen, Cumhuri
yet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 
Tnna'nm, 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sa
yılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 
1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren kanun teklifinin (ren el Kurulun 
12 Ocak 1965 tarihli 24 ncü Birleşimindeki gö
rüşmelerinde geri iade edilmesi sebebiyle ko
misyonumuzun 15 Ocak 1965 tarihli birleşiminde 
Hükümet temsilcileri ve teklif sahiplerinden 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna da hazır bulunduğu halde yeniden 
tetkik ve müzakere edildi: 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna, bugünkü mevzuata göre ma
aşlı ve ücretli memurlar tâyin ve terfilerinde ay
nı hüküm ve esaslara tabi olduğuna ve bunlar 
için emeklilik hakkı da tanınmış bulunduğuna 
göre, 788 sayılı Kanunun senelik ve hastalık izin
lerine mütaallik hükümlerinin ve 11.08 sayılı Ka
nunun tâyin ve na'killerdeki 15 günlük mehile 
mütedair ikinci maddesi hükmünün 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesi şümulü haricinde ve 
dâhilinde bulunan ve aynı kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne tevfikan ücretle istihdam edilen
lere bilûmum ücretli memur ve hizmetlilere teş
milini, 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ise, Devlet hizmetinde görevli ve «D» 
cetvelinde istihdamı olunan personelin farklı sta
tülere tabi olduklarını ve bu farklılaşmanın hak
sızlıklar yarattığını, ücretli memurların da .1108 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinden istifadesini 
imkân dâhiline sokacak değişiklik yapılmasını 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine ücret
lilerin maaşlı bir kadroya geçmek istedikleri tak
dirde T. C. Emekli Sandığına kesilen emeklilik 
aidatı maaşa intibak ettirilmelerini, temin eden 
kanun teklifleri getirmişlerdir. 

Komisyonumuzca, kanun tekliflerini bu iki 
Devlet personelinin bağlı oldukları statü bakı
mından incelemiş ve bugün ücretli mamurların 
788 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde tarifini 
bulan ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesin
de tadadolunandan daha geniş ve ileri bir anlam 
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taşıdığı kanısına varmışsa da, Devlet Personel 
Kanunu tasarısının Millet Meclisi komisyonların
da müzakere edildiği ve bu tasarının bahse 'ko
nu hususları da düzenleyip yeni bir sistem getir
diği, kanun tekliflerindeM hükümlerin bu siste
me aykırı düşmesinin ihtimal dâhilinde olduğu 
ve nihayet ancak kısa bir süre uygulanması 
mümkün olabilecek kanunların çıkartılmasından 
kaçınılması mülâhazası ile tekliflerin reddi hu
susundaki 11 Aralık 1964 tarihli Esas No: 2/143, 
Karar No: 50 sayılı komisyon kararında ısrar 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Cenel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu kanunda Sözcü) 

Konya İstanbul 
A. Onar E. Özden 
Kayseri Yozgat 

Muhalifini S. Artukmaç 
H. Dikeçligil 

Konya Samsun 
M. Din eki i R. Isıtan 

Tunceli 
Muhalifim 

M. Ali Demir 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö
rüşmek ist iyen? Yok. Raporu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun teklifi reddedilmiştir. 

2. — (1umhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Baykan ve 3 arkadaşının, 1111 saydı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi, Konya Milletvekili Ahmet Gür kan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın, 5585 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu- İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'ın, Maaş Kanununa ek 
1379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6721 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M, Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) 
(S. Sayısı : 513 e ek) 
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MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Komis

yon geldiğine göre birinci maddenin .müzakere
sine geçelim. 

BAŞKAN — Komisyon geldi. Bu acele tak
riri gündemin 1 nci .maddesindeki bende geldik. 
Sözcü burada. Sayın Demir siz Sayın Ömer Er-
gün'üıı teklifine iştirak ediyorsunuz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) Evet. 
BAŞKAN — Bu hususta bir takrir var. İçtü

züğün 97 nci maddesini ıttılaınıza arz ettim. Ge
nel Kurul meseleye hâkimdir. Sayın Sarıgöllü, 
Millet Meclisi Maliye Komisyonunun metninin 
müzakereye va'zını teklif etmiş, bunun yapılma
sını beyan etmiştir. Bu hususta Sayın Rifat Öz-
tükçine'nin bir teklifi vardır. Bu teklif Yüksek 
Heyetinizce kabul edildiği takdirde Genel Kurul 
her şeye hâkim olduğu cihetle iki takrir, bir de 
bu teklif Maliye Komisyonunun kabul ettiği şek
lin müzakeresini ortaya koyacaktır. Takriri oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonunun raporu 

üzerinde müzakereyi rica ederim. 
İstan bul 

Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi Maliye 
Komisyonunun kabulü üzerinde müzakerenin 
acil in ası, aykırı bir teklif olarak görülmektedir. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. (Neyi arz 
ediyorsunuz sesleri). Millet Meclisi Maliye Ko
misyonunun kabulü, şekli üzerinde müzakerenin 
açılmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
11 oya karşılık 25 oyla kabul edilmiştir-. 

AKİF EYİDOfrAN (Zonguldak) — 11 oya 
karşılık 25 oy ile milyonlar üzerinde karar ve
riyoruz, yazık oluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müstenkif oylar da var. Her 
şeyin bir usulü var. Sayın Ryi doğan. Kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi Maliye Komisyonu değişti fişi 
olan birinci maddeyi okutuyorum. 

1108 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
Kanun 

MADDE 1. - - 1108 sayılı Maaş Kanununun 
lo ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril mis
ti r : 

a) Ücretle müstahdem olanlara senede1 âza
mi bir ay izin verilir. 
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b) Ücretle müstahdem olanlara (raporla ta

ayyün eden hastalıklardan dolayı) hizmet sene
lerine göre, 788 sayılı Memurin Kanununun 
84 neü maddesindeki yazılan esaslar dâhilinde 
mezuniyet verilir. 

c) Ücretle müstahdem olanlara .mecburi se
beplere ve meşru mazeretlerine göre senede1 lf> 
güne kadar izin verilebilir. 

d) 1076 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine 
göre hazarda talim ve manevra için çağrılan üc
retle müstahdem, yedek subay ve askerî memur
lar da bu müddet için mezun sayılır. 

e) Vazife esnasında bir kaza neticesinde 
hastalanarak vazifesi başına gelmlyeıVİerm üc
retleri hakkında memurin gibi muamele olunur. 

f) Anlaşma ile istihdam olunanlara izinleri 
için anlaşma hükümleri gereğince işlem yapılır. 

g) a, b, c. d, e maddeleri gereğince mezun 
addedilen ücretli müstahdemlerin ücretleri lam 
olarak ödenir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyoranı. Kabul 
(ilenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ekseriyet yok sesleri) (Akif Eyidoğan ve 
üç arkadaşı ayağa kalktı) 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Ekseri
yet yok. 

BAŞKAN ••-- Bu talebinizi kabul edemeyiz, 
bir kişi daha bulunuz. (Bir kişi daha ayağa kalk
tı) 

Başkanlık Divanının son aldığı bir ka ran ıt
tılaınıza arz etmek ist erim. Üç başkanvekili itti
fakla ekseriyetin olmadığına beyan edildiği an
tla hiçbir muamele, elimdeki muameleden sonra 
meseleyi tezekkür etmeksizin ekseriyetin olup 
olmadığını aramak zorunluğuna, .geçmiş tatbifka-
tın hataları yüzünden gitmek kararını vermiş
tir. Bu bakımdan Başkanlık ekseriyetin olmadığı 
irade edildiği anda ilk arıyacağı şey ekseriyetin 
olup olmadığıdır. Özür dilerim, ekseriyeti a riya -
cağım. 

Birinci madde kabul edilmiştir. Yoklama ya
pacağım. 

SAKİP ÖNAD (Adana) — Sayın Başkan, 
bundan sonra hiçbir kanun çıkmaz burada bu 
yola tevessül edilirse. 

BAŞKAN — Yoklama yapıyorum efendim! 
Hiçbir muamele yapamam, alınmış bir karar var
dır. 
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3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Birleşimin yarın yapılması hak
kında verilmiş takriri her ne kadar Yüksek 
Heyetiniz oylamada kabul etmemişse de Baş
kanlık Divanının sunuşları arasında çıkması 

lâzımgelen kanunların mevcudiyeti hali göz 
önünde tutularak yarın 22 . 1 . 1965 saat 10,00 
da toplanılmak üzere, ekseriyet olmadığından 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21,03 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

27 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 1 . 1965 Perşembe 

Saat 14.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali 
Altuntaş'a izin yerilmesi hakkında Çumhuriyçt 
Senatosu Başkanlığı tçz]kereşi (3/398) 

2. — Bu tqplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali 
Altuntaş'm tahsisatının verilebilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/399) 

3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi
mi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DFEA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nunri Yıldırım'm, 5585 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'm Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 

ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) (S. Sa
yısı : 513 e ek) [Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1965] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/95, 2/96; C. 
Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 1 . 1965] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve üç arkadaşının, Arazi ve 
Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/257, C. Se
natosu 2/145) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
16 . 12 . 1964] (Bitiş tarihi : 22 . 1 . 1965) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec-
Msince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/78, C. Senatosu 2/146) (S. Sayısı : 517) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964] (Bitiş tarihi : 
22 . 1 . 1965) 

(Devamı arkada) 



5. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/756; C. Senatosu 1/444) (S. Sayısı : 
526) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1965] 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak 
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/371, C, Senatosu 1/433) (S. Sayısı : 519) 

[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1964] Bitiş tarihi : 
8 . 3 . 1965) 

2. — Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/480; C. Senatosu 1/438) (S. Sayısı : 530) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 
19 . 3 . 1965) 

3. — Devlet Istatislik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 tarih 
ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/586; C. Se
natosu 2/149) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tari
hi : 19 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 31 . 3 . 1965) 
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Toplantı . 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 
1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırıman, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, Askerlik hiz
metinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'ın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanu
nu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis

yonları raporları (M. Meclisi 2 / 6 2 ; C. Senatosu 2 /142) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 445) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 7 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 580 - 226 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili 
Ferhat Nuri Yıldırım'ın, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi; 
Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı.Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sa
yılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 
13 . 7 . 1964 tarihli 125 nci Birleşiminde görüşü1 erek kabul edilen Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 3.1. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kumlun 
9.1. 1964, 16 . 1 . 1964 ve 13 . 7 . 1964 tarihli 29, 34 ve 125 nci birleşimlerinde görüşülerek red
dedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 445) 

h 3eek 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 1.3 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/62, 2/145, 2/204, 2/360 
Karar No. : 169 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm askerlik hizmetinin emeklilik ve terfideıı 
sayılması, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm 
Maaş Kanununa ek 4379, bunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara, bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifi ile Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırımın, aynı konudaki kanun teklifi ve bu tekliflere dair Maliye Komisyonu raporu 
Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili bakanlık temsilcileri hazır olduğu halde incelendi 
ve görüşüldü. 

5434 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına, hangi kurumların tabi 
olacağı ve bu kurumlarda hangi nevi hizmetlerde çalışanların Sandıktan faydalanabileceği sözü 
geçen kanunun 12 nel maddesinde gösterilmiş, borçlanma suretiyle emekli süresine eklenmesi 
kabul edilen hizmetler do kanunun geçici 65 nci maddesinde açıklanmıştır. 

Muvazzaf askerliğini er olarak yapanlar, daimî bir kadroda aylık ve ücretli durumunda bu
lunmadıklarından, Emekli Sandığı Kan ununun 12 nci maddesi şümulüne girmemektedirler. Bi
naenaleyh, bu hizmetlere doğrudan doğruya emekli hakkı tanınması ve her ay kesenek kesilerek 
emekliliklerinin yürütülmesi mümkün değildir. 

Emekli Sandığı Kanunu ile, borçlanması kabul edilen hizmetler, esas itibariyle kanunun 12 nci 
maddesindeki prensibe mütenazır olarak açıklanmış, yani evvelce aylık ve ücretli bir kadroda 
geçtiği halde, emekli hakkından faydalanamamış hizmetlere borçlanma hakkı tanınmış olduğun
dan, bu mahiyette bir hizmet olmıyan muvazzaf erlikte geçen hizmetlerin borçlanma şümulüne 
alınması da prensibe uygun bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, borçlanma muameleleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına en fazla malî 
külfet tahmil eden hükümlerden bulunduğu yerli ve yabancı uzmanların tetkikleri ile tesbit edil
miş bulunduğundan, bu hükümler meyan ma esas itibariyle borçlanma şümulüne girmiyen hizmet
lerin de dâhil edilmesi ve bu suretle memur ve hizmetli bir kütlenin borçlandırılmasının kabulü, 
Emekli Sandığının malî muvazenesini büsbütün bozacaktır. 

Kaldı ki, öteden beri ve halen yürürlükte bulanan mevzuata göre yapılan askerlik mükellefi
yetinin bir mağduriyet olarak mütalâası ve bunun başka yollardan telâfisi için prensiplere aykırı 
hüküm ihdası da doğru görülmemektedir. Bâzı iştirakçiler1 için mer'i mevzuata göre meveudolmıyan 
bir hakkın ihdası, sandığın diğer iştirakçilerinin ve dul ve yetimlerinin haklarının ihlâlini ve ge
leceklerinin tehlikeye düşürülmesini intacedeceği de melhuzdur. 

Er olarak muvazzaf askerlik hizmetinin terfide sayılması hususuna gelince : 
Halen yürürlükte bulunan barem kanunları hükümlerine göre, üst dereceye terfi edebilmek için, 

ilgililerin bulundukları derece aylık ve ücretini 3 yıl fiilen almaları ve terfie ehil olduklarının tes
bit edilmiş olması gerekmektedir. 

Yukarda açıklandığı üzere, aylık ve ücretli bir kadroda geçmiyen ve teadülü bulunmıyan er 
olarak geçmiş hizmetlerin doğrudan doğruya veya borçlandırılmak suretiyle terfie sayılması da 
Barem Kanunu hükümlerine aykırı düşmektedir. 

C. Senaitosıı ( S. Sayısı : 513 e ek) 
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Aynı zamanda, er olarak geçen hizmetlerin terfide nazara alınması ve bu suretle 250-300 bin ci

varında memur ve hizmetlinin aylık ve ücretlerinin yükseltilmesi Devlet, özel idare, Belediye ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri bütçelerine çok ağır bir malî külfet de yükliyecektir. 

Bu sebeple, tekliflerin personel rejimi dışında kabulü uygun görülmemiş, reddine karar veril
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Gümüşano 
S. Savacı 

imzada bulunamadı 

Maraş 
Muhalifim 
E. Kaplan 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. tslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Hatay 
A. S. Ilocaoğlu 

Sakarya 
N. Bay ar 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Konya 
1. Baran 

Siirt 
A. Yaşa 

imzada bulunamadı. 
Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur 
V. Uygar 

Balıkesir 
A. A. Bolah 

Konya 
H. C. Yılmaz 

imzada bulunamadı, 

Sivas 
M. Vural 

imzada bulunamadı. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/142 
Karar No. : 23 

13 .11 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletve
kili Ferhat Nuri Yıldınm'm 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Ya-
vaş'm Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanun
lara bâzı maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili bakanlık tem'sileilerinin de iştirak 
leriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi; ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgileri muvacehesinde 
askerlik hizmetinin mecburi bir hizmet olması bakımından bu hizmet esnasında geçen zamanın 
ne kıdem ve ne de emekliliğe sayılması Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Mec
lisince kabul edilen ve teklifin reddine mütedair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsen
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 513 e e k ) 



Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Giresun Tabiî Üye 
M. îzmen R. Aksoyoğlu 

izmir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kansu E. Kök 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
II. Âli Türker 

Manisa 
R. Ulusoy 

Ankara 
R. Etker 

Bu raporda sözcü 
ve Kâtip 
Gaziantep 
Z. islâm 

Sinop 
S. Batur 

Amasya 
M. Zer en 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/142 
Karar No. : 56 

11 . 1.2. 190 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu. Niğde Üyesi Kudre t I Sayhan ve 3 arkadaşının î 111 saydı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletve
kili Ferhat Nuri Yıldırıman 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet. 
Yavaş'ın Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanun
lara bâzı maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 10 . 12 . .1964 tarihli toplantı
sında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
askerlik hizmetinin mecburi bir hizmet olması bakımından bu hizmet esnasında geçen zamanın ne 
kıdem ve ne de emekliye sayılması Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince 
kabul edilen ve teklifin reddine mütedair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 'Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu kanunda Başkan 

Kâtip 
içel 

C. Tevfik Okyayuz 

Denizli 
C. Akyar 

Kâtip 
Tabiî Üye 
8. Küçük 

İstanbul 
E. özden 

Sözcü 
istanbul 

Ö. Gümüşoğlu 

Kayseri 
II. Dikeçligil 

Ankara 
N. Ağımaslı 

Konya 
M. D in ekli 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 513 e ek ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun ikinci raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 15 . 1 . 1965 

Esas No. : 2/142 
Karar No. : 64 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzun, 11 Aralık 1964 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olunup esas No. 2/143-
Karar No. 56 sayılı Kararı ile Millet Meclisinin haklarındaki ret kararı benimsenen, Cumhuriyet 
Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üo arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldı-
nm'ın, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cumhu-
r-iyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hak
kındaki kanun teklifi Genel Kurulun 12 Ocak 1965 tarihli 24 ncü Birleşimindeki görüşmelerinde geri 
iade edilmekle Komisyonumuzun 15 Ocak 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de işti
raki ile yeniden tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifleri esas itibarı ile askerlik hizmetini er olarak yapmış olan memurların bu hizmet 
sürelerinin emeklilik ve terfilerinde hesaplamaya dâhil edilmelerini öngörmektedir. 

Kanım tekliflileri, askerliklerini yedek subay olarak yapan Devlet memurlarının durumunu da 
emsal göstermek suretiyle ve meseleyi bir kamu hizmeti telâkki etmekle ve aynı tarihte Devlet 
hizmetindeki bir göreve intisabeden erkek ve kadın memurdan erkeğin bu vatani hizmetinden ötürü 
uğradığı kayba temasla bir eşitsizlik doğduğu, bunun da harb senesine tesadüf edenlerde 3 yıl 
gibi önemli bir zaman olduğunu savunmaktadırlar. 

Hükümet temsilcileri ise, mer'i umumi mevzuat muvacehesinde bu hizmet süresinin (fiilî hizmet 
süresi) sayılamayacağı, bu durumun bir eşitsizlik olarak kabul edilmemek gerektiğini, tekliflerin 
malî portesinin; terfi bakımından kurumlara ve emeklilik süresi bakımından da Emekli Sandığına 
büyük malî külfetler yükliyeceği zira 1960 istatistiklerine nazaran bu nitelikteki kamu personeli 
adedinin en az 200 000 olduğu hesaplama 60 karşılığında 2 000 000 000 lira gibi büyük meblâğlara 
erişeceğini ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuz kanun tekliflerini hukukî ve malî yönleri ile tetkik ederek: 
ı) Askerlikte geçen hizmet süresinin terfi hesaplamalarına dâhil edilmesinin kurumlara ziya

desi ile ağır bir malî külfet yükliyeceğinin yanı sıra, umumi mevzuat muvacehesinde bu sürenin 
hesaplamaya dâhil edilmesinin huku-kaıı mümkün olamayacağı sökündeki Hükümet görüşüne iltihak 
etmiş, 

n) Emeklilik hesaplamalarına dâhil edilmesinin ise, Hükümet temsilcilerinin hesaplamalar ne
ticesinde elde edildiğini belirttikleri rakamlar bakımından, borçlandırılmak suretiyle dahi olsa 
Emekli Sandığını ağır bir yük altına sokacağı, sonucuna varılmıştır. 

Be sebeplerle, tekliflerin reddi hususundaki 11 Aralık 1964 tarihli ve esas No. 2/142 - Karar 
No. 56 sayılı Komisyon kararında ısrar edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. . 
Bu kanunda Başkan.V. 

(Sözcü) (Bu kanunda sözcü) 
İstanbul Konya Kayseri Yozgat 
E. Özden A. Onar TL Dikeçligil S. Artukmaç 

Konya Samsun Tunceli 
M. Binekti (Muhalifim) (Muhalifim) 

R. Isıtan M. A. Demir 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 513 e e k ) 
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Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren kanun teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 /95 , 2 /96 ; C. Senatosu 2 /143) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 441) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 7 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 876 - 393 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1959 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin 1108 sa
yılı Maaş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren fcanun teklifinin recDdine dair olup Millet Mecli
sinin 13.7.1964 tarihli 125 nci Birleşiminde görüşülerek kalbul edilen Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu ile teM'if dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 19.1.1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona hamle edilmiş ve Genel Kuru
lun 9, 16 .1.1964 ve 13 .7.1964 tarihli 29, 34 <ve 125 nci Birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiş
tir. (Millet Meclisi 8. Sayısı : 441) 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 14 . 9 . 1963 

Esas No : 2/95, 2/96 
Kana No: 176 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1559 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin değiştirilmesi 'hakkındaiki, Cumhuriyet Sena-
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tosu Tunoeli Üyesi Mehmet Ali Demir'in aynı kanuna bâzı hükümler ilâvesi hakkındakıi teklifleri 
ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifleri ücretli memurlara da maaşlılar gibi tâyinlerini mütaalkıp 15 günlük işe baş
lama hakiki tanınması, hastalık ve yıllık izinlerin memurlara tanınan miktarlara çıkarılmasını hedef 
tutmaktadır. 

Mer'i .mevzuattaki ücretli memurlar statüsü muvaceheskıde teklifin kabulünün yerdnide olamıya-
cağı, yeni personel rejiminde nakdî statü bakımından daimî hizmetlilerin de maaşlı memurlar kate
gorisine alınmaları pernsiibi mevcut bulunduğu, 15 milyonluk portesi olacağı miülâJhaızalariyle teklif 
Komisyonumuzca uygun görülmiyerefe reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzene Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

$. İnal 

Ankara 
M. Ete 

înızada bulunamadı 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Konya 
R. özfd 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

İçel 
S. Kutlay 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

imzada bulunamadı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Malî Ve İktisadi îşletr Komisyonu rayora 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler Komisyonu 

Esas No : 2/143 
Karar No : 24 

13 . 11 . 1964 

Yiüksek Başlkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nuisret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Kanununun 
1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nei ve 3011 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cuımihuriyet Senato«u Tunceli Üyesi Mehmet Ali üemir'ıin 1108 sa
yılı Maaş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık: temsilcilerinin de iştirak
leriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde Ko
misyonumuzca kaibule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kafoul edilen ve teklifin reddine müte
dair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Malî ve İktisadi İşler Bu raporda 
Komisyonu Başkanı Sözcü ve Kâtip 

H. A. Türker Z. İslâm 
Manisa Sinop 

R. Vlusoy S. Batur 
Ankara 

R. Etker 
Amasya 

M. Zeren 

Giresun 
M. İzmen 

İzmir 
E. Kansu 

E. 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Hatay 
Bahadırlı 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 514 © ek ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/143 
Karar No. : 50 11 .12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
1159 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 3041 sayı 
nıesi hakkında kanun teklifi ile Cıımhuriyet Senato 
yılı Maaş Kanununun maddelerini değiştiren kan 
li toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti 

Bahis konusu kanun teklifi ile ilgili tenısilcile 
muzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisin 
ca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzer 
Başkan 
Kâtip Kâtip 
İçel Tabiî Üye 

C. T. Okyayuz S. Küçük 

İstanbul Kayseri 
E. Özden H. Dikeçligil 

Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Kanununun 
lı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştiril-
m Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1108 sa-
un teklifi, Komisyonumuzun 10 . 12 . 1964 tarilı-
rakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi : 
rin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonu-
eo teklifin reddine mütedair rapor Komisyonumuz-

e Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Ankara istanbul 

İV. Ağırnaslı O. Gümüşoğlu 

Konya 
M. Dinekli 

Bütçe ve Plân Komisyonunun ikinci raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/143 
Karar No: 63 

15.1. 1965 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzun, 11 Aralık 1964 tarihli Birleşiminde müzakere olunup Esas No: 2/143, Karar 

No: 50 sayılı kararı ile, Millet Meclisinin haklarındaki ret kararı benimsenen, Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Kanununun 1559 sayılı Kanunla mu
addel 2 nci ve 3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifinin Genel Kurulun 12 Ocak 1965 tarihli 24 ncü Birleşimin
deki görüşmelerinde geri iade edilmesi sebebiyle komisyonumuzun 15 Ocak 1965 tarihli birleşiminde 
Hükümet temsilcileri ve teklif sahiplerinden Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 
Tuna da hazır bulunduğu halde yeniden tetkik ve müzakere edildi : 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna, bugünkü mevzuata göre maaşlı ve 
ücretli memurlar tâyin ve terfilerinde aynı hüküm ve esaslara tabi olduğuna ve bunlar için emeklilik 
hakkı da tanınmış bulunduğuma göre, 788 sayılı Kanunun senelik ve hastalık izinlerine mütaallik hü 
kümlerinin ve 1108 sayılı Kanunun tâyin ve nakiilerdeki 15 günlük mehile mütedair ikinci maddesi 
hükmünün 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi şümulü haricinde ve dâhilinde bulunan ve aynı 
kanunun 6 ncı maddesi hükmüne tevfikan ücretle istihdam edilenlere bilûmum ücretli memur ve 
hizmetlilere teşmilini, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 514 e e-k) 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Alı Demir ise, Devlet hizmetinde görevli ve «D» cet

velinde istihdam olunan personelin farklı statülere tabi olduklarını ve bu farklılaşmanın haksızlık
lar yarattığını, ücretli memurların da 1108 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinden istifadesini imkân 
dâhiline sokacak değisilik yapılmasını ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine ücretlilerin maaşlı 
bir kadroya geçmek istedikleri takdirde T. C. Emekli Sandığına kesilen emeklilik aidatı maaşa inti
bak ettirilmelerini, temin eden kanun teklifleri getirmişlerdir. 

Komisyonumuzca, kanun tekliflerini bu iki Devlet personelinin bağlı oldukları statü bakımından 
incelemiş ve bugün ücretli memurların 788 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde tarifini bulan ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde tadadolımandan daha geniş ve ileri bir anlam taşıdığı kanısı
na varmışsa da, Devlet Personel Kanunu tasarısının Millet Meclisi komisyonlarında müzakere edildi
ği ve bu tasarının bahse konu hususları da düzenleyip yeni bir sistem getirdiği, kanun tekliflerin-
deki hükümlerin bu sisteme aykırı düşmesinin ihtimal dâhilinde olduğu ve nihayet ancak kısa bir 
süre uygulanması mümkün olabilecek kanunların çıkartılmasından kaçınılması mülâhazası ile teklifle
rin reddi hususundaki 11 Aralık 1964 tarihli Esas No: 2/143, Karar No: 50 sayılı komisyon kararın
da ısrar edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kuralım tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
(Bu kanunda Sözcü) 

Konya İstanbul Kayseri Yozgat 
A. Onar E. Özden Muhalifim 8. Artukmaç 

H. Dikeçligü 

Konya Samsun Tunceli 
M. Dinekli FL Isıtan Muhalifim 

M. Ali Demir 

-* . - - ~ * B > « < «*—•<-

C, Senatosu ( S. Sayısı : 514 e ek ) 
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Dönem : 1 C I O 
Toplantı 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ö l ü 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 1 /371; C. Senatosu 1/433) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 281) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 12 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
• Sayı : 4041 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ıMillet Meclisinin 8 . 12 . 19164 tarihli lı9 ncıı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
iışard oy i]o kabul edilbn, Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanunai 'bir mıadde ek-
Ienmelsi 'hakkımdaki kanun taisaırısı, dosyası ile birlikte sumuilitriiuşltur. 

Saiyjgıiaırıımla. 
Millet (Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 9 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kundıın 10 . 7 . ve 8 \. 12 . 1964 tarihli 124 ve 19 ucu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Hay ısı : 281) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi 19 . 12 . 1964 
İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/433 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

Ke misyonumuza. 'ha/vale buyurudan Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna bir 
madde eklenmesi IıakkıiKdaki kanun tasarısı, komisylonumııııznn 17 . 12 . 1964. tarihli toplantısında 
ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarı gerekçesinde berkitilen hususlar ve illgili temısileilemn bunlara mütedair verdikleri ta

mamlayıcı bilgiler kamıisyoııunıuzca da uytgun anutalâa edilerek baliiıs konusu kianun tasaırısı Millet 
Meclisi Genel Kurulunca İcalbul edile.ni şekli ile aynen ve oybirliğiyle kabul ediHmiştir. 

Geneli Kurulun tasvibine arz edikmek üzere Yüksek Başkanlığa sunullur. 
Malî ve iktisadi İşler Bu raporda 

Üye tiye 
Ginesunı Sinıop 

M. İzmcn S. Batur 
Üye 

Çanakkale 
Z. Termen 

Üye 
Antalya 
M. Pvrıttı 

Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

H. Â. Turkcr 
Üye 

Ankara 
E. Etker 

Sözcü ve Kâtip 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Üye 
Balıkesir 
M. Güler 

Üye 
ıCumıhurıbiaşkanınca S. Ü. 

E. Kök 
Üye 

Kütahya 
O. Akça 

MİLLET MEÖLSİNİN KABUL ETTİĞİ 
»METİN 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair 
Kanuna bîr madde ©iklenime&i hakkındaki »kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 27 . 5 . 1)9*319 tarihli 
ve 36114 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklen
miştir. 

EK MADDE — Bakanlık İnzibat Koınis-
yioııu Müilsteşarın Başlkanllğı altında Daire 
başkanları ve Genel müdürler ile Hulkuk Mü
şavirinden kurulur. Zaıtlişıleri Miüdürü bu ko-
imisyonun tabiî üyesidir. Başkan ve üyelerin 
mazeretleri halinde komisyona vekilleri v^ya 
yardıuncıları katili r. 

MADDE 2. — Bu kanun yayıimı tarilhinde 
yürürlüğe [girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Ticaret 
Bakanı yürütür. 

MAL! VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair 
Kanuna bîr madde eklenmesi hakkındaki ikanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi G-enel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci mıadde aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE — Millet Meclisi Genel Kuruş-
kınca .kail.mil edilen Ek Madde aynen kaibul edil
miştir, 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kaibul! edlen 2 nci mıadde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Mille't) Meclisi Genel Kuru
lunca kajbul edilen 3 ncü mıadde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 519 ) 
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