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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. — Demeçler v© sölevler 540 
1. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; tu

rizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için ko
talardan veya yabancı sermayaden, mem
lekete girmesi istenmiyen bâzı eşyanın 
girmekte olduğuna, Hükümetçe gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair demeci 040:542 

2. — Cumhur başkanınca S. Ü. Hasan 
Kangal'ın; istiklâl Savaşı malûllerine va
tani hizmet tertibinden yardım edilmek 
suretiyle sefaletlerine meydan verilmeme
si lüzumuna dair demeci ve Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı. 542:544 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kum
la sunuşları 544 

1. — Amerika Birleşik Devletlerini zi
yareti süresince, Anayasanın 100 ncü mad
desi gereğince kendisine Cumhuriyet Se
natosu Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'-
un vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/556) 544 

Sayüa 
2. — 4951 sayılı Kanuna göre yeni bir 

Devlet Bakanlığı kurulduğuna ve bu Ba
kanlıkla, istifa eden bâzı bakanların yeri
ne yapılan tâyinlere dair Başbakanın tek
lifinin uygun görüldüğü hakkındaki Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi(3/557) 544 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'na, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın vekilik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/558) 544 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı İhsan Sahri Çağla-
yangil'e dönüşüne kadar İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkere'si (3/559) 544:545 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine 
yapacağı ziyarette Cumhurhaşkahma refa
kati uygun görülen izmir Üyesi Cahit 
Okurer hakkında Anayasanın 78 nci mad
desi uyarınca karar verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/562) 545 
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Sayfa 
6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üye

si Ziya Nanıi Şerefhanoğlu'na izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi. (3/555) 545 

5. — Görüşülen iğleri 545,566 
1. — Maliye eski Bakanı İhsan Gür-

saırm.. Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 . 7 .1965 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 3656 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karına Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. Sayı
sı : 771 e 2 nei ek) 545:550 

2. —. Maliye eski Bakanı İhsan Gür-
san'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 3657 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporla
rı (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. Sayı
sı : 773 e 2' nei ek) 550:552 

3. — Maliye eski Bakanı İhsan Gür-
san'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 .7 .1965 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 3658 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Cumhuriyet Senatosu 4/73) (S. Sa
yısı : 772 ye 2 nei ek) 552:553 

4. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
nın 1964 yılı kesinhesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İncele
me Komisyonu raporu (5/19) (S. Sayı
sı : 889) 566 

5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
nın 1965 yılı kesinhesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını incele
me Komisyonu raporu (5/18) (S. Sayı
sı : 886) 566 

6. — Sorular ve cevaplan 553 
A) Yazüı sorular ve cevapları 553 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı için dinlenme evlerinin 
yapılıp yapılmadığına dair sözlü sorusu 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm cevabı 
(6/373) 553:554 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarba

kır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Di
yarbakır'da kurulacak olan Üniversiteye 
dair Başbakandan sözlü sorusu ve Baş
bakan adına Millî Eğitim Bakanı İlham i 
Ertenı'in cevabı (6/391) 554:555 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle 
nehrinde baraj yapılıp yapılmıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu ve Başba
kan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Eefet Sezgin'in cevabı (6/392) 555:556 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöp
çülerine dair İşiçleri Bakanından sözlü so
rusu (6/403) 556 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul Belediyesinde-
ki kırtasiyecilik hakkında İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/404) 556 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars üye
si Mehmet Hazer'iıı, Doğu bölgesinde uy
gulanan sağlık sosyalizasyonuna dair söz
lü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı (6/406) 556: 

558 
7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üye

si Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurul
makta olan Teknik Okula dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/407) 558 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, şoförlerin 
Devlet ilgisine kavuşturulmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu ve Başbakan 
adına Çalışma Bakanı Ali Kaili Erdem'in 
cevabı "*(6/408) 558:563 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun 
tasarısı hakkındaki çalışmalarına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/411) 563 

10. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, R i g a ' d a n ithal 
edilip Hopa iskelesine indirilen çimentola
ra dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/412) 563 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır 
Fabrikasının bacasından intişar eden gaz-

538 
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Sayfa 
larm zararlarına dair Enerji ve Ta'biî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/413) 563 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki 
margarin darlığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/415) 563 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'nm, yabancı memlet-
lerdeki işçilerimize dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/419) 563 

14. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, öğretmenlerin 
usulsüz olarak nakline dair sözlü sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Erteni'in 
cevabı (6/420) 563:565 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'nm, bir memurun tâyi
nine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/421) 565 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Erdoğan Adalı'nm, Denizcilik Ban
kası Anonim Şirketi tarafından yapılan 
zamlara dair Ulaştırma Bakanında sözlü 
sorusu (6/422) 565 

17. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Salim Hazerdağlı'nm, Keban Bara
jı sebebiyle yapılmakta olan istimlâklere 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/423) 565 

Sayfa 
18. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 

Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, Denizli şehri
nin telefon santraline dair, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/424) 565 

B) Yazılı sorular vecavapları 567 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meh

met özgüneş'in, ortaokul ve liseler için 
ders araçları bakımından standart bir se
viyenin tesbit edilip edilmediğine dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/299) 567: 

568 
2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 

Üyesi Hasan Âli Türker'in, orman içi 
artıklarından faydalanmak üzere Dursun-
•bey'de bir kontralit fabrikası kurulmasına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş'm yazılı cevabı. (7/317) 568:570 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Artukmaç'm, havyan yetiştiricili
ğinin ziraatçilere verileceğine dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Bahri Dağdas'-
ın yazılı cevabı (7/326) 570:571 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, İstanbul gümrükle
rine gelen 42 vagon tutarındaki -porselen 
eşyaya dair soru önergesi ve Gümrük ve Te
kel Bakanı İbrahim Tekinin yazılı cevabı 
(7/329) 571:572 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bolu Üyesi Rahmi Arıkan; geçen birleşim
de Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün kendisine hita
ben sarf ettiği bir sözü ret mahiyetinde beyan
larda bulundu. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçmi 
yapıldı ve Zarbun Halit 97 oyla Anayasa Mah
kemesi asıl üyeliğine ; 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üyelik 
için yapılan seçimde Danişoğlu Kadir 102, Yal
çın Sebati 97 oyla Yüksek Hâkimler Kurulu 
asıl üyeliklerine ve, 

Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve bir 
yedek üye seçimi sonunda Yüksek Hâkimler 
Kurulu asıl üyeliğine Erdemir Lûtfi 116 oyla 
ve yedek üyeliğine de öncal Celâl 117 oyla se
çildiler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1964 yı
lı kesinhesapları ile, 

Cumhuriyet, Senatosu Başkanlığının 1965 
yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporla
rının görüşülmesi, kesinhesap raporlarının gö-
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rüşülnıe usulüne dair Başkanlık Divanine1 

alınması gereken karar henüz son şeklini alma
dığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı , 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3657 sayılı, 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3658 sayılı, kararlar Genel Kurulda görüşül
mesi, ilgili Bakanların bu birleşimde hazır bu-

İLinmainıaları sebebiyle gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-
vonu raporu okundu ve kabul olundu. 

4 Nisan 1967 Salı günü saat 15 te toplaml-
üzere Birleşime saat 16,10 da son veril-ma.k 

di. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Tabiî Üye 
Sırrı Atalay Selâhattin Özgür 

Kâtip 
Çanakkale 

Nakit Altan 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırdı (H atay) —- Ali Rıza IJlusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Çoğunlumuz vardır, müzakerele 

3, — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. —• Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; turizm 
ve turistik tesislerin ihtiyacı için kotalardan 
veya yabancı sermayeden, memlekete girmesi 
istenmiyen bâzı eşyanın girmekte olduğuna Hü
kümetçe gerekli tedbirlerin alınmasına dair de
meci. 

ithalâta ait 'gündem dışı bir konuşma yapmak 
istemektedirler. 

BAŞKAN — Turizm ve turistik tesislerin 
ihtiyacı için, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu gereğince aynî sermaye olarak yapılan 

Buyurun Sayın Yiğit Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

tesislerin ihtiyacı için gerek kotalardan ve ge
rekse Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ge
reğince, memleketimize germesi istenilmiyen bâzı 
inalların ithal edildiği bir vakıa halinde belir
miş bulunmaktadır. Bu cümleden olarak Güm-

540 — 
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rük ve Tekel Bakanlığına hitaben vermiş ol
duğum bir yazılı soruya aldığım cevapta, İs
tanbul'da iki otel adına verilen tahsislerle 246 
aded ve tipi havagazı fırını getirilerek piyasa
ya sürdüğü ayrıca bir otöl için verilen tahsis
lerle 64 500 aded kahve fincanı 82 500 aded su 
bardağı, bir hayli vazo, küllük ve mümasili eş
yanın yurda amblemsiz olarak sokulduğunu 
tesbit etmiş bulunmaktayım. 

Yaptığım tetkikat sonunda gerek 15 nci 
ve gerekse 16 ncı kotalardan yapılan ithalâ
tın, mahallen kontrollerinin yapılmadığını ve 
tahsis olan turistik müesseselerin, aldıkları 
tahsis belgelerini, beher doları 30 T. lirası he
sabı ile karaborsada satmış olduklarını da tes
bit etmiş bulunmaktayım. 

Diğer taraftan, Turizm Bakanlığı kontrol 
vazifesini yapmadığı gibi tahsislerin verilişin
de de büyük isabetsizlikler olduğu kanaatin
deyim. Meselâ geçenlerde Ankara'da açılışı ya
pılmış bulunan, Büyük Ankara Oteline 48 000 
dolarlık tahsis verildiği halde yine Ankara'da, 
inşaatını tevsi eden ve mahdut sayıda yatak 
ilâve eden bir otele 65 000 dolar nisbetinde bir 
tahsis yapılmıştır. 

Huzurunuzda ilgililerden, yapılan bu tah
sislerin mahalline masruf olup olmadığının, 
yetkili elemanları tarafından, mahallen tesbit 
ettirilmesi istirhamında bulunduktan sonra 
asıl ikinci mevzua geçiyorum. 

Bugün memleketimizde porselenden mamul 
e.oi'ra ve süs eşyasının yıllara göre üretim ve tü
ketim durumu şöyledir: 1966 ylmda 3 600 ton 
üretim ve 3 850 tüketim. 1967 yılında 4 bin ton 
liretim; 4 bin ton tüketim yapılacaktır. 

Buna mukabil halen memleketimizde porse
len ve seramik imal eden fabrikaların duru
munu da arz etmek isterim. İstanbul Porselen 
Sanayii Anonim Şirketinin sahibi bulunduğu 
Tuzla porselen fabrikasının senelik imalâtı 
mamul olarak 3 200 tondur. 700 işçisi mev-
cudolup fabrika 58 milyon liraya mal olmuş
tur. 1967 yılında imal edeceği mamulün fab
rika satış değeri 40 milyon Türk lirasıdır. Sü
merbankm Yarımca'da yaptırdığı ve 150 mil
yon liraya çıktığı söylenen fabrikası ise 1967 
sonlarında faaliyete geçecek ve sadece porselen 
eşya olarak senede asgari 2 000 ton imalât ya
pacaktır. Bundan gayrı ayrıca fayans ve sıhhi 

tesisat yapacağı da söylenmektedir. Sümerbankm 
Yıldız Porselen Fabrikası senede 200 ton porse
len eşya imal eder, takriben 200 işçi çalıştırır. 
Muhtelif seramik sofra ve süs eşyası imal eden 
diğer firmalar, Eczacıbaşı, Gorbon - Işıl Sera
mik fabrikası, Taylan Seramik fabrikası gibi 
firmalar da sofra ve süs eşyası imal etmektedir. 

Hal böyle iken, 1963 yılında özkar Kollek-
tif Şirketi adına Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına bir müracaat yapılmıştır. Bu müracaatta 
Antalya'nın Küçük Çaltıcak mevkiindeki or
man içinde büyük bir turistik otel ve 350 tane 
bungalov inşası için turistik belge istenilmekte
dir. Müsaadeyi istiyen firmanın sahibi hakkın
da Merkez Bankası ve Ziraat Bankası tarafın
dan yapılan istihbarat sonunda bu zatın bu 
işe ehil olmadığı neticesine varılmış ve müspet 
ranseyman verilmemiştir. Fakat zamanın Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı istenilen turistik bel
geyi, resen emir vermek suretiyle, alâkalı' şir
kete verdirmiş bulunmaktadır. Şirket turistik 
belgeyi aldıktan sonra yabancı sermayeyi teş
vik komitesine müracaat etmiş fakat ranseyma-
nımn kötü olması yüzünden kendisinin talebi 
isaf olunmamıştır. Ancak 1965 yılı içinde şir
ket bu müracaatını yenilemiş, ranseymanınm 
kötü olmasına rağmen talebi Yabancı Sermaye
yi Teşvik Komitesince uygun mütalâa edilmiş 
ve getireceği 5 milyon dolarlık sermaye kar
şılığında 1 milyon 160 bin dolarlık aynî serma
yeyi de memlekete getirme müsaadesini almış 
bulunmaktadır. Muamele bu âna kadar normal 
cereyan etmiştir. Ancak yaptığım tetkikat so
nunda, şirketin kuruluşu Eylül ayında olmasına 
rağmen, müsaadesinin Haziran ayında verilmiş 
olduğunu tesbit ettim. Keza şirket, 5 milyon do
lar sermaye ile kurulması iktiza ederken, 500 
bin İsviçre frangı sermaye ile kurulmuştur. 

Yine Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince, şirketin bir yabancı firma tarafın
dan, bir yabancı banka tarafından garanti edil
mesi, teminat ibraz etmesi icabcderken, bu lâ-
zimede yerine getirilmemiştir. Şirketin esas di
ri j anı», 20 sene kadar evvel Türk tabiiyetinden 
ayrılmış, bugün başka bir devlet tabiiyetin
de olan Moris Borakas isminde bir zattır. Bu
nun Türkiye'deki mümessilleri Moreno Birader
ler ismi ile tanınmakta ve fakat piyasada dai
ma paravan firmalar kullanmaktadırlar. Mua
melenin tamamen usulsüz olmasına rağmen, 
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gazetelerde de okuduğunuz gibi, bu firma ta
rafından inşaata da başlanılmamış olmasına 
rağmen, aynî sermayenin bir kısmı memlekete 
getirmeye başlanmıştır. Memleketin bugün por
selen istihlâki değer olarak 40 - 50 milyon lira 
arasında ifade edilebilir. Bir ton mamul porse-
neiin satış değeri 6 - 7 bin lira arasında değiş
mektedir. Bugün İNTER - İNVEST firması 
adına halen İstanbul Gülhane Gümrüğünde 14, 
Zeytinburmı Gümrüğünde 31 vagon olmak üze
re 45 vagon porselen gelmiş bulunmaktadır. 
Müsaade ederseniz, bu porselenlerin teferutaı-
nı da arz edebilirim: 208 488 aded kahve fin
canı... 

BAŞKAN —• Sayın Köker teferuata girme
yin lütfen.. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Muhtelif ye
mek tabağı 2 milyon 513 bin aded, her vagon 
tahminen 20 ton geldiğine göre, gelen porsele
nin miktarı, 920 tondur ve talmbi değeri 6.5 
milyon Tü-k lirası tutmaktadır. Halbuki In-
ter İnvest firması tarafından gümrüğe ibraz 
edilen faturada malların değeri, sadece 16 bin 
kusur dolar olarak deklare edilmiş bulunmak
tadır. Daha 113 000 dolarlık mal ithal etme im
kânına salıibulmıan İnter İnvest Şirketinin öğ
rendiğime göre, ilk parti; elarak memlekete gön
derilen bu inalların ithalini temin edebildiği 
takdirde bakiye mallar:, Bulgaristan'da bekle
mektedir, onlar da derhal memlekete getirilme
ye amade bir kaide bulundurulmaktadır. 

Bir de yine aynı kanundan istifade eden 
Etrüska Travel isminde bir şirket vardır. Bu 
şirket de 22 . 1 . 1965 tarihinde yabancı serma
ye iştiraki ile bir turistik tesis kurmak için 
müraeaatta bulunmuş ve talebi Bakanlar Ku
rulunun 6/5453 sayılı Kararnamesiyle uygun 
görülerek Üç milyon dolar sermaye ile kurul
ması ve bunun 1,5 milyon dolarının aynî serma
ye olarak melekete getirilmesi uygun görül
müştür. Bu şirket de evvelkinde olduğu gibi
dir. Şirket kurulmamıştır, teminat verilmemiş
tir proje yapılmamıştır. Buna rağmen, şirkete 
6 972 dolarlık bir ve 11 878 dolarlık bir parti 
olmak üzere, takriben 18 bin dolarlık bir tah
sis yapılmış, bu tahsisle de memlekete lavabo, 
avize, formika ve banyo takımı ithali yapıl
mıştır. Yine öğrendiğime göre, bu şirket adına 
da Zeytinburmı Gümrüğü ambarlarına 17 va-
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gon düşük evsaftı porselen 'gelmiş bulunmak
tadır. 

Bu mevzuda bu kısa izahatı mütaakıben Hükü
metimizin bu mevzua ciddiyetle el koymasını, 
hâdisenin vuku bulmasında müessir olmuş mesul
lerini tesbit ederek cezalandırmasını ve bu mev
zuda Yüce Senatoya izahatta bulunmasını is
tirham ederim. Beni dinlemek lûtfunda bulun
duğunuz için teşekkürlerimi arz ederim, say
gılarımla. (Alşıklar) 

2. — Cumhurbaşkanınca 8.Ü. Hasan Kangal'
ın; İstiklâl Savası malûllerine vatani hizmet ter
tibinden yardım edilmek suretiyle sefaletlerine 
meydan verilmemesi lüzumuna dair demeci ve 
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ce
vabı. 

BAŞKAN — İstiklâl Harbi kahramnı olup 
madalya sahibi olanlara maaş verilmesi hakkın
daki kanun teklifi için gündem dışı görüşmek 
istiyen Sayın Hasan Kangal buyurun. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri. Milletlerin hayatlarında kara 
günler vardır, milletin fertleri bu kara günler
de büyük imtihanlar verirler. Yakın tarihimiz
de Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi ve onu 
takibeden İstiklâl Harbi bu kara günlerin acı 
'misalidir. Balkan Harbi felâketi ve onu ta'ki-
beden Birinci Cihan Harbi zamanları ile İs
tiklâl Savaşımız günlerinin mukayesesi hepi
mizin çok kolay neticeye vardıracağı hüküm
dür. Bilhassa İstiklâl Harbi Türk Milletinin 
yeniden kuruluş devridir. Yer yer düşman is
tilâsına uğrîyan yurt, dış düşmanlar kadar, te
sirini icra eden sefaletler, perişanlıklar, ceha
letler ve her türlü âfetlerin hüküm sürdüğü bir 
'beldede ve yalnız Türk Milletinden gayrı bir 
milletin altından kaikamıyacağı bir ağırlık için
de bu kara günlerde iç isyanların ve hattâ İs
tiklâl 'Savaşının yapılmasına mâni olan kuvve
tin hâkini olduğu bir devirde bir avuç kahra
man içte ve dışta, cephede hattâ ma/hallesinde 
aynı evin çatısı altında bir cihada girmiş, bu 
'günümüzü hazırlamıştır. O günün kahramanla
rının kazandıkları, yarattıkları bir vatanda, 
kendilerine ancak şeriti beyaz, yeşil ve kırmızı 
olarak birer İstiklâl Madalyası verilmiştir Bu 
madalya, madalyaların en şereflisi ve vatan 
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üzerinde bir tapu senedi mânasını taşır. Dalıa 
açık bir mâna ile bu madalyalar Anadolu'yu 
'kurtaran kahramanların, Anadolu üzerinde ta
pu senetleridir ve fakat, bu mülkün her yönden 
sahipleri olan kahramanlar zamanın omuzla
rına çöktürdüğü ağırlıkla, bugün ihtiyarlamış
lar, aralarında muhtacolanlar çoğalmış ve hat
tâ dün kurtardıkları vatanda yaşıyanlarm ha
miyet hislerine ellerini açacak hale gelmişler
dir. Bunun çok acı misallerini her gün gör
mektesiniz. 

Bu düşünüş ile 22 . 6 . 1966 günü Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifin
de bulunarak kendilerine borçlu bulunduğumuz 
mukabil bir hizmeti yapmak için maaş bağlan
masını teklif etmiştim. Her 'kanundan evvel ele 
alınması lâzımgelen bir kadirşinaslık: ve bir 
ahlâk borcu olan kanun teklifim, on aydır Ko
misyondadır, 'henüz bir karara bağlanmamıştır. 
Bir ay evvel Senato Başkanlığına bir dilekçe 
vererek durumu sormuş olmama rağmen Sena
to Başkanlığınca kanun teklifim üzerinde he
nüz bir cevap alamadım. 

Tarih önünde, bu yüce 'kahramanların önün
de utanç duymaktayım. Bir senatör olarak ec
dattan, ahfattan, millî kahramanlardan af dili
yorum ve siz muhteremi senatörlere çalışmıyan 
.komisyonları, şikâyet etmekteyim ve Sayın Di
van Başkanlığından 'bu .'kanun tekliflim üzerine 
eyilmesini tekrar rica ediyorum. 

Kara günlerin ve şerefli mazimizin kahraman
larını huzurunuzda tekrar selâmlar, 'kendilerin
den af diliyorum. Hürmetlerimle efendini. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, 
Devlet Bakanı. 

Bu mesele hakkında değil mi efendim? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Hasan Kangal 
arkadaşımızın gündem dışı huzurunuza ge'ir
diği bu mevzu ile ilgilenmemek, bırakınız Hü
kümet olarak, bırakınız senatör olarak, bıra
kınız milletveikili olarak, bir Türk vatandaşı 

olarak dahi, mümkün olmadığını takdir eder
siniz. Bu sebepledir ki, Hükümetimiz de bu me
sele ile yakından ilgilidir ve bu mevzuda yara
ların sarılması için icabeden çabaların ve çalış
maların içinde bulunmaktadır. 

Nitekim, Yüce Meclisin Sayın Başkanının 
anlayışları ve buna inzimam eden Meclis grupu 
idarecileri temsilcilerinin bir arada müştere
ken yaptıkları bir protokol ile bu husustaki 
gayretlerimiz filhal tahakkuk safhasına girmiş 
bulunmaktadır. Yalnız burada bir hususu ifa
de edeyim, bâzı yanlış anlaşılmalara meydan 
vermemesi için. Halen Meclisin gündeminde bu
lunan ve Sayın Hasan Kangal arkadaşımızın 
ifade ettiği statü içine giren bu memleketin is
tiklâli Ve bu memleketin toprak bütünlüğü 
için hiçbir şekilde canlarını feda etmekten çc-
kinrniyen bu aziz gazilerimiz için verilmesi lâ
zımgelen vatani hizmet tertibinden kendilerine 
'bağlanması icabeden aylıklar için Millet Mec
lisi gündeminde bulunan kanun tasarılarından 
halen iki defa görüşülmesi icabeden ve fakat 
birinci görüşülmesi yapdacak isler meyamnda 
bulunan ve gündemin 14, 28, 29, 30, 31 ve 32 nei 
sıralarında yer işgal eden tasarılar 31 . 3 . 1937 
tarihinde Sayın Meclis Balkanının huzurunda 
grup temsilcileri ile yapılan bir toplantıda, ta
karrür eden prensip içinde önümüzdeki Per
şembe gmriı yani, 6 . 4 . 1967 tarihindeki gün
demde, görüşülecek ve kuvvetle 'tahmin ediyo
ruz ki, o gün bu işin görüşülmesinin bitirilmesi 
sağlanmış olacaktır. Görüşülecek olan işlerden 
gündemin 14 neü maddesinde bulunan İnsan 
31 vatan kahramanına. 28 nei sıradaki 1, 29 neu 
sırada 1, 30 neu sırada 1, 31 nei sırada, 2, 32 
nei sıradaki 1 vatan kahramanının bugünkü ha
lini biraz daha düzeltecek vu buna imkân sağ
layacaktır. Bu da bu tasanlaruı kalınlaşma
sına vabeste bulunmaktadır. 

Ayrıca, Komisyonda bulunan kanun tasarı
sı ile de yakından ilgilenmekteyiz ve yakın ' bir 
tarihte de bunun Komisyondan Meclisin gün
demine intikal edeceğine kaani bulunmaktayız. 
Zira inanıyoruz ki, Hükümet gibi Parlâmento
nun her iki kanadında bulunan sayın milletve
ikili ve senatör arkadaşlarımız da bu mevzuda 
hassastırlar, bu mevzuda vatani bir hizmet 
yaptıklarına kaanidirler. Binaenaleyh, bu an
layış içerisinde müştereken bu meseleyi kısa bir 
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zamanda halledebileceğimize kaniyiz. Saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

1. —- Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti 
süresince, Anayasayım 100 ncü maddesi gere
ğince kendisine Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi (3/55.6) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret etmek 

üzere, Başkan Lyndon B. Jonhson tarafından 
vâki daveti kabul ettiğimden, 2 . 4 . 1967 Pa
zar günü Ankara'dan hareketim mukarrerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
ma'ddesi gereğince, avdetime kadar, Cumhur-
başjkanlığma Cumhuriyet Senatosu Başkanı İb
rahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini 
arz ederim. 

Cumhurhaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — 4951 sayılı Kanuna göre yeni bir Dev

let Bakanlığı kurulduğuna ve bu Bakanlıkla, is
tifa eden bâzı bakanların yerine yapılan tâyinle-
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hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/557) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

4951 sayılı Kanuna göre yeni bir Devlet Ba
kanlığı kurularak, bu Devlet Bakanlığına Ulaş
tırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün, Ulaştırma Bakan
lığına İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
atanmalarının; görevlerinden istifa eden Devlet 
Bakanı Ali Fuat Alişan, Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz, Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğ-
lu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim 
Deriner ve Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Av-
cı'nm istifalarının kabulü ile Devlet Bakanlığına 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun, Ti
caret Bakanlığına Bursa Milletvekili Ahmet Tür-
kel'in, Millî Eğitim Bakanlığına Edirne Milletve
kili İlhamı Ertem'in, Bayındırlık Bakanlığına 
Ankara Milletvekili Orhan Alp'in, Sağlık ve Sos-

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, okutuyorum. 

yal Yardım Bakanlığına -Kayseri Milletvekili Ve
dat Ali Özkan'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, bu su
retle açılacak Devlet Bakanlığına Erzincan Mil
letvekili Hüsamettin Atabeyli'nin, Köy İşleri Ba
kanlığına Ankara Milletvekili Turgut Toker'in, 
atanmalarının Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu a:«s ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
eder, yeni bakanlara vazifelerinde basarılar dile
rim. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı Cihat Bdythan'ııl 'vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/558) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönünşüne 
kadar kendisine, Maliye Bakanı Cihat Bilgc-
han'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş okluğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne 
kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/559) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı 
ziyarette Cumhurbaşkanına refakati uygun görü
len İzmir Üyesi Cahit Okur er halikında Anayasa
nın 78 nci maddesi uyarınca karar verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/562) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafın
dan vâki davet üzerine 3 -13 Nisan 1967 tarihleri 
arasında bu ülkeyi resmen ziyaret edecek olan 
Cumhurbaşkanımıza Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Cahit Okuerın refakat etmesi uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce 
Senatodan gerekli kararın alınmasına delâlet buy-
rulmasmı rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tasvibinize arz edi\'orum. Ka
bul edenler.,. Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. Bir izin tezkeresi vardır 
okutuyorum. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis üyesi Zi
ya Nami Şeref hanoğlu'na izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/555) 

BAŞKAN — İzin tezkeresi vardır okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami 

Şerefhanoğlu'nun nıazaretine binaen 13 . 3 .1967 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 29 . 3 . 1967 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanve'kili 

Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul etmi-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN,— Gündem hakkında bir takrir 
vardır. Yalnız takrirden pek bir şey anlıya-
madını. Sayın Sırrı Uuzunhasanoğlu ve Sa
yın Muslihittin Yılmaz Mete. Yani gündemde 
bulunan, Dilekçe Karma Komisyonu raporla
rının diğer işlere takdimen görüşülmesi mi 
kasdediliyor ? 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Evet 
efendim. Uzun zamandan beri gündemde 

bulunuyor. Biran evvel görüşülmesini istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Senatonun 4 . 4 . 1967 günlü 48 nci Bir

leşimin «3 ncü bölüm, 3, 4 ve 5 nci madde
lerinde bulunan; Maliye Bakanlığınca itiraz 
cdilmıiş Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının 
görüşülmesi hakkında öncelik ve ivedilik karar
lan alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Dilekçe Karma Dilekçe Karma 
Komisyon Başkanı Komisyon Sözcüsü 

Bolu Adana 
Sırrı Uznnhasanoğlu Muslihittin Yılmaz Mete 

BAŞKAN -
Kabul edenler.. 
kabul edilmedi. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Etmivenler... Takrir bu haliyle 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— İyi sayılmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir kişi el kaldırdı. 
itirazınız üzerine takriri tekrar oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Takrir kabul edilmiştir. Demin her hal
de iyi anlaşılamadı, çünkü takrir sahipleri'n-
den bir tanesi de takririn aleyhinde oy kul
lanmıştı. (Gülüşmeler.) 

1. — Maliye eski Bakanı İhsan Gür san'in, 
Bilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S 
Sayısı : 771 e 2 nci ek) (1) 

(1) 771 e ikinci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Raporu Okutuyorum. (Vekil 
yok sesleri) Maliye Vekiline telefon edilmiştir. 
Fakat Maliye Vekili olmadığı için Maliye Ba
kanlığı ile ilgili bulunduğundan bu meselenin 
(Sözcü temsilci var sesleri.) Temsilciyi kabul 
edemem. Temsilcinin Tüzüğümüze göre bize 
bildirilmesi gerekirdi. Tüzüğümüze göre 
bildirilmediği için temsilciyi kabul edemiyece-
ğim. (Yetki verilmiş sesleri.) Hayır efendim. 
Şu halde zamanında bize verilmesi lâzımdı. 
Kürsüden konuşturamam. Beyefendinin memu
riyet kademesindeki rütbesi kürsüde konuştur
mam için kafi değildir. Bu bakımdan... 

MüSLÎTTÎN YILMAZ METE (Alana) — 
Sayın Başkan, kanunda sarih hüküm vardır 
Müsaade ederseniz arz edeyim.. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz, 
size söz veriyorum. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
bu, biliyorsunuz ki, gündemde aylardan her; 
devam eden bir konudur. Gündemin görüşül
mesi sona ererken, ekseriya bu maddelere gel
meden Meclis dağılıyor. Halbuki halen Tür
kiye'de şu kararın verildiğini bilen pek çok in
san ve bilhassa, mağdur üç aile Cumhuriyet 
Senatosunun Dilekçe Karma Komisyonunun 
kendileri adma verdiği atıfet karana. . 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşmayın lût 
fen, sadece usul hakkında söz verdim. 

MÜSLÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
Savın Başkanım müsaade buyurursanız ha
zırlıksız çıktım onun için bunu da bu arada arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Başkanlık esas hakkında iza
hat verecektir, efendim. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkanım, yakın gözlüğüm olmadığı 
için iyi göremiyorum. Hazırlıksız çıktım. Yalnız 
kanunda, burada biraz... 

BAŞKAN — Mealini söyleyin efendim. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devam

la) — Hazırlıksız çıktım. Efendim kanunda sa
rih bir hüküm vardır, bir konu görüşülürken 
ilgili Bakan veya tamsilcisi bulunur, diyor. 
Bakanlığın yüksek dereceli bir memuru tem
silci olarak bulunduğu konular görüşülmüştür, 
daha evvel de bu hususta verilen kararlar var-
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dır. Daha evvelce Mecliste ve Senatoda temsil
ci huzuruyla görüşülen kararlar vardır. Onun 
için Bakan bulunmasa da görüşülebileceğine da
ir İçtüzükte değil, 140 sayılı Kanunda hüküm 
var efendim. Yalnız göremiyorum, ışık müsait 
değil. Arz edeceğim kanun elimde vardır. Bu 
sebeple istirham ediyorum ki, Sayın Başkanım 
Bakan yoktur diye görüşülemez demesinler. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
8 nci maddede hüküm var... 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
Evet, göremiyorum onun için okuyamadım. 

Dilekçe Karma Koalisyonunun Genel Kuru
lunda, Karma Koalisyonca lüzmu görülürse, gö
rüşülen dilekçe ile ilgili, Bakanlık veya, bakan
lıklar temsilcileri hazır bulunur. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

DEVELET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLÜ (Zonguldak Milletvekili) — Görüşü
lebilir, bendeniz kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına... Peki efen
dim, şu halde usul hakkında bir gey kalmadı. 
Hükümet... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakgale) — Cayın Baş

kan. muhterem üyeler; meselemizde Dilekçe 
Karma Komisyonunun çalışma tarzını gösterir 
tüzük hükümleri değil, burada Umumi He
yette görüşme şekline dair İçtüzük hükümleri
mizin cari olması ieaheder. Burada tüzüğümü
zün 60 n-cı maddesi sarihtir. Bakan bulunma
dığı hallerde kimlerin ne şekilde Bakan naaıı-
rıa burada konuşma hakkına sahibolacağını 
açıkça zikretmiştir. Gelen arkadaşımız Bakan
lıktan Başkanlığa hitabeder bir belge ile Bakanı 
temsil salâhiyetini haiz okluğunu ıspet ettiği 
müddetçe Başkanlık Divanı bunun aksine bir 
mütalâa serdetmeve yetkili değildir, kabule 
mecburdur. Ve bu prosedürle bu iş burada 
halledilir. Gelen arkadaşımızın eğer böyle bir 
belgesi varsa ibraz eder ve Divan bunu kabul 
etaıeye mecburdur. Usul budur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tüzüğümüzün 
60 neı maddesi şöyle: Bakanlar adına Genel 
Kuralda söz söylemek için gönderilecek birin
ci derecedeki daire başkanları, der. Bu birin-
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ci derecedeki deire başkanları tâbirinden ne 
anlaşılması lâzınıgelcllğiııi Divanda görüştük. 
Bu. kürsünün mehabeti balkımandan, müsteşar 
seviyesindeki kimseleri ancak konuşturmanız 
mümkün -olabileceği kararma vardık. Bu iti
barla bendeniz Sayın temsilciye söz veremem, 
dedim. Ama Sayın Devlet Bakanı Hükümet 
adına, Maliye Bakanı adına keyfiyeti tekabül 
ettiği için müzakarelere geçebileceğiz. 

Raporu okutuyorum, efendim. 
Yalnız raporu okutmadan önce kısa bir iza

hat vermek lüzumuna kaaniim. Gündemin, bu 
üç maddesinde birden üç müracaat sahibi var
dır. Bunların durumu aşağı yukarı aynı mahi
yettedir. Dilekçe Karma Komisyonu 28 . 2 .1966 
tarih ve 5 sayılı raporu ile 24 Bene 6 aydan faz
la hizmeti 25 seneye iblağ ederek ikramiye ve
rilmesi kabul etmiştir. Toplantı yılının de
ğinmesi üzerine rapor Komisyon tarafından 
aynen tekabbül edilmiş ve Genel Kurulun 
10 . 1 . 1967 tarih ve 20 nei Birleşimin günde
mine alınmış ve müzakeresine geçilmiştir. Mv 
zaıkerelerde Heyeti Umumiyenin temayülü, hak 
olarak değil de, kanuni bir hak olarak değil 
de, Meclislerin bir atıfeti olarak ancak kabul 
edilebileceği yolunda belirdiği için Komisyon 
raporunu geri almış ve tekrar görüşmüş ve ne
ticede bu temayüle uygun bir rapor ile huzu
runuza gelinmiştir. Mesele bundan ibarettir. 

Raporu okutuyorum. 

Dilekçe Karına Komisyonu raporu 

28 . 2 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Fklî lYrmek henüz 25 yılı doldurmadan 

TCDD. ııden görevli iken geçildiği bir kalb 
krizi sonucu vefat eden Duru Bankoğlu'nun 
eşi Muaazcz Baııkağlu hakkında Dilekçe Kar
ma Komisyonunca ittihaz olunan 17 . 6 . 1965 
gün ve 3Ö56 sayılı Karara Maliye Bakanlığın
ca süresinde 1 . 11 . 1905 gün ve 115601 -
3377/13070 sayılı Bhloe Malî Kontrol Genel Mü
dürlüğü Emeklilik Şubesi yazısiyle yapılan 
itiraz Karma Komisyonunun 28 . 2 . 1966 gü
nünde yaptığı t e plan cimi da incelendikten son
ra 5 sayılı raporla ev rolce Kem isyanca verilen 
kararda ısrar edilmesine ekseriyetle karar ve
rilmişti. 

İşbu karar, gerekçesiyle birlikte.27 .12 . 1950 
gün ve 517 sayılı raporla Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sunulmuş ve Cumhuriyet Sena
tosunun 10 . 1 . 1937 gündeminde, kcmkysn 
sözcüsünün öncelik ve ivedilikle glkikülmesi-
ne dair önergesi kabul buyurular ak aynı mev-
zudaki üç rapor üzerinde müzakere açılmış
tı. 

Devam eden görüşmeler sonunda aynı söz
cü senatör tarafından kaçarın bir defa daha in
celenmesi için verdiği önergesinin de kabulü 
ile komisyona gelen derya, kararlar ve Senato za
bıtları 19 . 1 . 1967 günü komkyrnda yeniden 
incelendikten sonra Yüksek Cumhuriyet Sena

tosunun (görüşünün de ışığı akında eski karar
da ısrar edilmesine oy birliğiyle kaçar verilmiş
tir. 

Kararın gerekçesi : 

Ulum, m Yi ûT yek ya> n a k k e t ı n tatukaa 
gibi mhsm iht'yari vk ıc lc r > yan e" n clay
la rla ifa etliği g ' re^Je 2> f ' î İ L \ 1 y İmi 
doldurmaya kısa bir sik ~- kalan v hu hl ı ı S 
leri 24 yıl 6 aylan ±kka bol im ı - k ma kul; 
adeclckki zevatın "veya d k ve y l Ye rıhı 
Emekli Scndığıaca e k i - y lı Hur - i o*, e 
emekli ikra nly inden r e k v "> k ^ al m1 "i 
üzerine Yüce IkJk l r k k l k in 1 ' a l :> T e -
r.ine sığuorak d'kkçe il boyu mı ' ı k "" •. 

Filhakika; C ıyak Mkc kc " b İ l ı k k h -
lik K mite d, daim s mm k m k m ı " ' dy k ' -
yük Millet Me dkleh ; k öne i d co 2~ y ı 
ikmal husımooda hi> bk rmkbk m^ - k mi 
etmiyen 5131 siydi I k o m r ı d 1 n di m ki -
şısmcla; hiçbir nm a m at y ' ımk v m bu i a-
bîl halkr ık a y n Me ' Y '• ly k 1 1 ı t Y--
kül o k u ve T <k-"ye E r^z Mık: M ' 1 ~ I -
onun tasvklyk an ak k - d j< 11 e di kc a *'m 
veren bir kurul olarak verdikleri kararlarla 
bu mağdur vatandaşların dertlerine deva ola
cak atıfetlerini esirgememişler re ilk fıkrada 
belirtilen mücbir sebeplerle 213 fi".'i hizmet yılı
nın ikmal edilmemesi hallerimle 24 yıl G 
dan fazla hizmet edenlerin 23 ydı dolduranlar 
gibi işleme tabi tutulmalarına karar vermişler
dir. 

Şimdiye kadar, kanuni süreleri içinde bu 
•kararlaırı infaz ile ilgili ve yetkili Maliye Ba
kanlığına tebliğinden sonra itiraz edilmeden in
faz edilenler olduğu gibi birkaçına süre dışı 
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itirazda bulunulmuş ve komisyonca verilen son 
üç karara da süresinde itiraz edilmiştir. 

•Bu suretle aynı komisyonun kararlarına 
(müsteniden bâzı dilekçiler ikramiyelerini almış 
ve 3 dilekçi itiraz sebebiyle bundan mahramı 
bırakılmışlardır. 

Böylece, Maliye Bakanlığınca vaki uygula
mada; bâzı kararlara süresinde itiraz etmiyerek 
ıkabul ve infaz, bazlılarına süre dışı itiraz (ne
ticede infaz) ve belirtilen 3 kararca da süre 
içinde itirazla yerine gietirmeıme gibi eşitsiz
likler husule .gelmektedir.' 

Dilekçe Karma Komisyonu; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin lütuf ve atıfetine lâyık gör
düğü kimselerden bulunan dilekçinin müracaa
tını da kabule mazhar görerek kalb kriziyle 
vefat eden eşinin mevcut 24 sene 8 ay 9 gün
lük hizmetimin 25 yıla iblâğ ederken bir kanun 
hiükmü inşa etmediği gibi, mevcudolmıyan bir 
şeyi ihdas etmekte sadece lütuf ve atıfet duy-
gusiyle bir vata n d aşı n m a ğduriye tinin iz alo-sd-
ne (açıklanan mücbir sebebe istineden) karar 
vermiş Ibııkınjrnaktadır. 

Nitekim Yüce Meclisin, Senato ve yetkili 
'kamıisıyonlarida sosyal veya ferdî menfaat mü-
lâıhazasiyle ö'zel veya genel af, vergi cezaları
nın affı, vatani hizmet tertibinden maaş 'tahsi
si gibi mevzuat çıkarırken de aynı düşünceler 
ve atıfet duygusu hâkim olmaktadır. 

Bu görüş ve oluşun ışığı altında komisyonu-
<muz ittifakla ittihaz ettiği ısrar karariyle hak 
ve nasafete en yakın şekilde hareket ettiği ka
nısındadır. 

Maliye Balkanlı ğınm itirazı düşüne elerimiz 
karşısında tervice lâyık görülmiyerek kararın 
infazı gerekmektedir. 

İşbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmasına 
ittifakla karar verildi. 
Dilekçe Kanma Komisyonu 

Başkan 
Bolu Senatörü 

S. Uzühasamoğlu 

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete 

Diyarbakır Milletvekili Konya Senatörü 
H. Değer M. Dinekli 

Kütahya Milletvekili Malatya Milletvekili 
H. Erdoğmuş H. Doğan 

Manisa Milletvekili Trabaon Milletvekili 
M. Dirifk Ö. Usta 

Oıımhuıfoaşkanınca ;S. Ü. 
H. Aydmer 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Nusret Tuna. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, Dilekçe Karma Komisyonunun takibe-
deceği yolun prensipler ile yakın alâkası olması 
bakımından söz istedim. 

Bu mevzu geçen celsede konuşuldu. Bir kısım 
arkadaşlarımız bu kanuna muhaliftir, kanuna 
muhalif olduğu için müddetli her işte böyle ölüm, 
emeklilik işlerinde olduğu gibi, pek çok işler
de bu mahzurlar vardıç. Fakat bunun başka bir 
yolu yoktur. Meselâ rapor vardır 19 günlüktür. 
Hapis cezası altı aydan başlar. Yirmi günlük 
rapordur, iki seneye fırlar. Yine bir müddet dol
mamıştır, bu müddetin geçmesinden mütevellit 
bâzı halklar zail olur. Yani kanun yapma zaru
reti müddetleri kabul ettiği zaman, bâzı hakika
ten üzüntü veren, açındıran haller hudûs bulur. 

Geçen celse bu müzakere edildi, arkadaşları
mızın mühim bir kısmı, evet hakikaten 25 yıl 
dolmadan emeklilik ikramiyesi almaya imkân yok
tur, fakat Meclislerin Dilekçe komisyonları bir 
atıfet müessesesidir, o atıfet talebinde bulunur, 
bizler de karar veririz, bu atıfet yerine gelir, gi
bi bir fikir dermeyan edildi. Bizim Komisyo
numuz da raporunu geri aldı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bendeniz de 
mevzuun bu şekilde Komisyona intikali üzerine 
keyfiyeti tetkik etmek zaruretini duydum. Acaba 
bizim Dilekçe Karma Komisyonumuzun salâhiye
ti nedir? Kanunların hükümranlığını temin için 
mutlaka kanunlara riayet mi edecek, yoksa bâzı 
ahvalde böyle bir atıfet gösterebilme hakkı var 
mıdır? 

Benim yaptığım tetkikat beni Türk Devletinin 
bir hukuk devleti olduğu, hukukun hangi şart
larda olursa olsun yerine getirilmesinin zaruri 
bulunduğu, Dilekçe Karma Komisyonunun ka
nun ve nizamin dışına çıkarak kanunen doğmı-
yan bir hakkın atıfet kabilinden bir hak çevril
mesi yolunda karar veremiyeceği noktasına ge
tirmiştir. 

Şimdi insan acımıyor değil. 24,5 yıl olmuş, 
24,5 yılı doldurmuş 25 yıla yakın bir zaman kal
mış, ölmüş. Buna acımamak imkânı yoktur. 
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Arkadaşlar, ben şunu ifade etmek istiyorum, 
bunlar emsal olur. Acıma hali bizi bu karara sevk 
eder. Fakat yarın hukuk dışına çıkan, kanun dı
şına çıkan kararlar vermeye doğru da belki gide
biliriz. Bunun yolu var o tutulsun. Şimdi şu acı
mada müttefikiz, yani ben de bu sözleri söyleme
me rağmen bu arkadaşlarımın bu duygusunun 
dışında değilim. Fakat hukuku hâkim kılmanın 
tadı bambaşka bir şeydir. Hukuku çiğnemeler, 
çok zaman böyle çok hüsnüniyetli hallerden doğ
muştur. Fakat madem ki, 25 yıl dolmadan emekli 
ikramiyesi almak mümkün değildir. Bunu şimdi 
biz bir kararla 24,5 yıla indiriyoruz ve diyoruz ki 
altı aylık bir zaman içerisinde olanlar var. Peki 
arkadaşlar 24,5 yıl olmaya iki güncüğü kalmış 
bir memurumuzun ne günâhı vardır. Yarın bi
risi daha gelecek dese ki yahu 24,5 yıl diye karar 
vermişsiniz benim de iki günüm kaldı 24,5 yıl ol
mak için. Şimdi buna da mı gideceğiz. Ona git
tik, biraz daha aşağısı geldi ona da gitmek lâ
zım. 

Bu şekilde buraya intikal etmiş daha evvel 
altı dosya varmış. Üçüne itiraz edilmemiş, üçü 
(katîleşmiş ama, hatalı bir karardır. Hata vardır, 
hatalı bir karar emsal olamaz. Biz hukuku tat
bik edelim, hukuk hükümran olsun, fakat bunla
ra başka bir yol bulalım. Bu Devlet böyle üç ye
timimize atıfet gösterecek kudrettedir. Bulalım. 
kanuni şekle sokalım, bir kanun çıkaralım, tatbik 
edelim. Fakat illâ ve illâ Dilekçe Karma Komis
yonu hukuka rağmen, kanuna rağmen atıfet ka
rarı getirir, demiyelim. Daima kanunsuz yollar 
'böyle tatlı hüsnüniyetle başlar, arkası gelebilir, 
mâruzâtım bu kadar, hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. Bu
yurun efendim. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — 
Muhterem arkadaşlarım Yüksek Huzurunuza 
getirilen ve müzakere konusu edilen Ddlekçe 
Karma Komisyonunun kararı, vazifeden 'ellerinde 
ölmıyarak ayrılmış bulunan kimselerin geride 
bırakmış oldukları ımâsum, mağdur ve ihtiyacı 
olan kimselere ait bulunmaktadır. Biz bu karar
la ne yeni bir madde hükmü getiriyoruz ve ne 
de mevcudolan bir hükmü ortadan kaldırıyo
ruz. Eğer Sayın Nusret Tuna'nın buyurdukları 
igîiıbi altı ay ve küsuru Emeklilik Kanununda 

hak sahibinin lehine kabul edilecek aylık tahsis 
edilmemiş olsa ve bu boşluk kanunda mevcut 
bulunmasa idi böyle bir karar almaya lüzum 
kalnııyacaktı. Biz şimdi 'kanunda mevcut bu
lunan ve doldurulması ieabeden bir boşluğu na
mınıza hareket öden Dilekçe Karma Komisyonu 
olarak bir kararla doldurmuş bulunmaktayız. 
Eğer altı aylık küsuru mevzuubalhsıolmasaydı, 
yapmazdık çünkü 24,5 seneye varmamış olan
lar için Emekli Kanununda böyle bir hüküm 
yoktur, öyle bir hüküm olmadığı içindir ki, biz 
ancak altı ay ve küsurunu dilekçe sahibinin le
hine kabul ettik. Eğer kanun da altı ay ve kü
suru lehine hesaıbeidilerek tam sayılır ve ona 
göre aylık bağlanır, dememiş olsa idi, bu boş
luğu esas ittihaz ederek dilekçe sahibinin lehi
ne bu şekilde karar ittihaz etmezdik. Madem 
ki, böyle bir kanun vardır, eğer bu kararı alır
ken böyle bir keyfiyete muttali olsa idik mut
laka altı ay ve küsurunun toptan parasının 
ödenmesinin de esas ittihazına dair bir karar 
verirdik. Nitekim Kanunu Medenide de buna 
benzer bir madde varıdır. Bir hâkim her hangi 
bir karar ittihaz etmek için eğer hukukî mev
zuatta bir yer bulamadığı hallerde kendisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gibi kanun vâzıı ol
muş olsa ildi, nasıl bir karar hükmedecek idiyse 
ona göre bir hüküm vaz'eder ona göre karar 
verirdi. Eğer bu atlanmışsa, bu boşluktur, bu
nu bir kararla Dilekçe Karma Komisyonunun 
doldurması lâzımıdır. Eğer Dilekçe Karma Ko
misyonu Emeklilik Kanununa yeni bir hüküm 
koymuş olsa idi aldığı karar yerinde olmaz idi. 
Şayet bu kararla mevcut olan bir hükmü kal
dırmış olsa idi yine kararı yerinde olmazdı. 

Şu halde dilekçe sahibinin altı ay ve küsu
rundan istifade etmesi için kanunun bıraktığı 
bu boşluğu, doldurup, elinde olnııyan sebepler
den doğan mağduriyetini önlemek üzere bir ka
rar ittihazı icabetmekttedir. Sizin namınıza ha
reket eden Dilekçe Karma Komisyonu bir elini 
başına, bir elini vicdanına koyarak gözlerini 
kapatmış ve ken'dini, elinde olmıyan sebeple va
zifeden çekilmiş oilan kimselerin muhtaç çocuk
larının yanında hissetmiş ve gözlerini açtığı za
man da bu kararı ittihaz etmiş bulunuyor. Sizin 
'de aynı şekilde bizim gibi ve bizden de daha 
fazla merhamet ve atıfet hisleriyle hareket ede
rek bu kararı taisvibedeceğinize büyük inan
cımız vardır. Biz bu atıfet ve meıihasmetıimizi 
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yalnız sizin hislerinize tercüman olarak ihdas 
etmiş bulunuyoruz. Evet burası yalnız irade-i 
miiliyenin değil, aynı zamanda merhamet-i mil-
liyenin de mümessili olduğunu bir parça hatır-
lıyalım ve böyle boşlukları merhamet nişleri
mizle doldurarak, vatandaşı mağdur etmiyelLm. 
Eğer bu dilekçe sahibi kendi isteği ile her han
gi bir şekilde ayrılmış olsa idi bu itirazlar 
tamamiyle yerinle olabilirdi. Ama elinde olmı-
yan bir sebeple ayrıldığını iddia ediyoruz. Bu 
sebepler nelerdir? Yaş haddiyle ayrılmış olma
sı. ikincisi, maluliyet sebebiyle ayrılmış olma
sı, elinde birşey yc'k. Üçüncüsü, ölüm sebebiyle 
ayrılmış olması. Eğer sağ olmuş olsaydı daha 
uzun seneler kalacak ve geride bıraktıkları in
sanlar mağdur olmıyacaktı. Bütün elinde olmı-
yan sebeplerle vazifesinden elini çekmiş olma
sı geride kalan kimselerin aç, muhtaç ve sefil 
kalmalarına yol açmaması icabeder. 

Sizlerden istiraham ediyorum, geride kalan va
tandaşların yerine kendinizi koymanızı ve bu 
kararın, mevzuata aykırı olmayıp, bir boşluğu 
doldurmaktan ibaret bulunduğunu ve aynı za
manda bir hüküm getirmediği ve mevcut hük
mü de yok etmediği göz- önünde bulundurularak 
ve ellerinizi vicdanlarınıza koyarak hüküm tesis 
etmenizi istirham ediyor ve yine netice olarak 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğ-
lu Devlet Bakanı buyurunuz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜO&LU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan muhterem senatörler, mevzuun hukukî 
durumu şudur: 5434 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesine göre 25 yılını ikmal etmiyen vatan
daşlarımızın vefatı, şu veya bu şekilde vazife
den ayrılmaları halinde kendilerine emekli ikra
miyesi verilmesi mümkün değildir. Nitekim 
mevzuııcııuzda da olduğu gibi 24 sene on ay ça
lınmış bâzı vatandaşlarımızın vefattan sonra 
geriye kalan mirasçıları hakkında Maliye Ba
kanlığının, bugüne kadar ki, tatbikata uygun 
olarak vermiş olduğu, kararlara mirasçıların 
Devlet Şûrası nezdinde yaptıkları itirazlar, 5434 
sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki sarih hü
küm tahakkuk etmediğinden dolayı, reddedil
miş bulumıaktadır. 

Diğer bir hukukî durum, 140 sayılı Karma 
Dilekçe Koaııisvonunun kurulmasına dair olan 

kanunun 5 nci maddesine göre kanun mevzuu 
olan hususların Karma Komisyonda görüşülemi-
yeceğini istihdaf etmektedir. 

Ancak bu meselede Yüce Senato'nun, sayın 
Karma Kcaıisyon Başkanının da ifade ettikleri 
gibi, bir merhamet ve atıfetine bağlı bulun
maktadır. Yüce Senatonun kullanmak yetkisi
ne sahibolduğu merhamet ve atıfet için, Hü
kümet olarak, görüşlerine ittiba ettiğıinıizi ve 
saygılı olduğumuzu ifade etmek isterim. Teşek
kür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
var mı efendim ? Yok. 

Raporu dinlediniz. Raporu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por kaıbul edilmiştir efendimi. 

2. — Maliye eski Bakam İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Bilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. 
Sayısı : 773 e 2 nci ek). (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
Raporun gerekçesi aynı mahiyette olduğu için 
sadece son rapor kısmını okutuyorum. 

Dilekçe Kaiima Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Fiilî hizmeti henüz 25 yılı doldurmadan âni 

bir kalb krizi neticesi vefat eden Ankara Def
terdarlığı Muhasebe Müdürü Suat Özata'nm 
eşi Meliha Özata hakkında Dilekçe Karma Ko
misyonunca ittihaz olunan 17 . 6 . 1965 tarih 
ve 3657 sayılı Karara Maliye Bakanlığınca sü
resinde 1 . 11 . 1985 gün ve 115601 - 3377/15070 
sayılı Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Emeklilik Şubesi yazısiyle yapılan İtiraz Karma 
Komisyonunun 28 . 2 . 1966 gününde yaptığı 
toplantısında incelendikten sonra 6 sayılı rapor 
ile evvelce komisyonca verilen kararda İsrar 
edilmesine ekseriyetle karar verilmiştir. 

İşbu karar gerekçesiyle birlikte 27 .12 .1966 
gün ve 6/2 sayılı raporla Cumhuriyet Senatosu 

(1) 773 e 2 nci ek S. Sayılı oasmayazı tu
tanağın sonundadır. 
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Başkanlığına sunulmuş ve Cumhuriyet Senato
sunun 10 . 1 . 1967 gündeminde Komisyon 
•Sözcüsünün öncelik ve ivedilikle görüşülmeğime 
dair önergesi kabul buyurularak aynı mevzu-
daki üç rapor üzerine müzakere açılmıştı. 

Devam eden görüşmeler sonunda aynı sözcü 
senatör tarafından kararın bir defa daha ince
lenmesi için verdiği önergesinin de kabulü ile 
komisyona gelen dosya kararlar ve Senato za
bıtları 19 . 1 . 1967 günü komisyonda yeniden 
incelendikten sonra Yüksek Cumhuriyet Sena
tosunun görüşünün de ışığa altında eski karar
da israr edilmesine oy birliğiyle karar veril
miştir. 

Kararın gerekçesi : 

ölüm, maluliyet, yaş haddine tabi tutulma 
gibi şahsın ihtiyarı dışında cereyan eden olay -
larla ifa ettiği görevde 25 fiilî hizmet yılını dol
durmaya kısa bir süre kalan ve bu hizmetleri 24 
yıl 6 aydan fazla bulunan pek mahdut addettiği 
zevatın veya dul ve yetimlerin Emekli Sandı
ğınca 5434 sayılı Kanuna göre emekli ikramiye
sinden mahrum bırakılmaları üzerine Yüce mil
let Meclisinin lütuf ve atıfetine sığınarak dilek
çe ile başvurmaktadırlar. 

Filhakika; Büyük Millet Meclisi, Millî Birlik 
Komitesi, daha sonra kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisleri işin önemini ve 25 yılı ikmal hu
susunda hiçbir mücbir sebep kabul etmiyen 5434 
sayılı Kanunun katî hükmü karşısında; hiçbir 
müracaat yeri kalmıyan bu kabîl hallerde aynı 
Meclisler üyelerinden teşekkül eden ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına onun tasvibiyle ancak 
kesinleşebilecek kararlar veren bir kurul olarak 
verdikleri kararlarla bu mağdur vatandaşların 
dertlerine deva olacak atıfetlerini esirgememişler 
ve ilk fıkrada belirtilen mücbir sebeplerle 25 
fiilî hizmet yılının ikmal edilmemesi hallerinde 
24 yıl 6 aydan fazla hizmet edenlerin 25 yılı dol
duranlar gibi işleme tabi tutulmalarına karar 
vermişlerdir. 

Şimdiye kadar, kanuni süreleri içinde bu ka
rarları infaz ile ilgili ve yetkili Maliye Bakanlığı
na tebliğinden sonra itiraz edilmeden infaz edi
lenler olduğu gibi birkaçına süre dışı itirazda bu
lunulmuş ve komisyonca verilen son üç karara 
da süresinde itiraz edilmiştir. 

Bu suretle aynı Komisyonun kararlarına müs
teniden bâzı dilekçiler ikramiyelerini almış ve 3 di
lekçi itiraz sebebiyle bundan mahrum bırakılmış
lardır. 

Böylece; Maliye Bakanlığınca vâki uygulama
da; bâzı kararlara süresinde itiraz etmiyerek ka
bul ve infaz, bazılarına süre dışı itiraz (neticede 
infaz) ve belirtilen 3 karara da süre içinde itirazla 
yerine getirmeme gibi eşitsizlikler husule gelmek
tedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin lütuf ve atıfetlerine lâyık gördü
ğü kimselerden bulunan dilekçinin müracaatım 
kabule mazhar görerek kalb kriziyle vefat eden 
eşinin mevcut 24 yıl 9 ay 22 günlük hizmetinin 
25 yıla iblâğ ederken bir kanun hükmü inşa etme
diği gibi, mevcudolmıyan bir şeyi de ihdas etme
mekte sadece lütuf ve atıfet duygusiyle bir vatan
daşın mağduriyetinin izalesine, açıklanan mücbir 
sebebe istinaden karar vermiş bulunmaktadır. 

Nitekim Yüce Meclis, Senato ve yetkili komis
yonlardan sosyal veya ferdî menfaat mülâhaza-
lariyle özel veya genel af, vergi cezalarının affı, 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi gibi mev
zuat çıkarırken de aynı düşünceler ve atıfet duy
gusu hâkim olmaktadır. 

Bu görüş ve oluşun ışığı altında Komisvonu-
muz ittifakla ittihaz ettiği ısrar karariyle hak ve 
nesafete en yakın şeklinde hareket ettiği kanısın
dadır. 

Maliye Bakanlığının itirazı düşüncelerimiz 
karşısında tervice lâyık görülmiyerek kararın 
infazı gerekmektedir. 

İşbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun yüksek tavsiplerine sunulmasına ittifak
la karar verildi. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Bolu Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu 
Diyarbakır Milletvekili 

H. Değer 
Kütahya Milletvekili 

H. Erdoğmuş 
Manisa Milletvekili 

M. Dirik 

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete 
Konya Senatörü 

M. Dinekli 
Malatya Milletvekili 

H. Doğan 
Trabzon Milletvekili 

Ö. Usta 
Cumhurbaşkanınca seçilen 

Senatör 
H. Aydmer 

551 — 



C. Senatosu B : 48 4 . 4 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz. Bundan ev
vel kabul buyurduğunuz raporun aynıdır. Söz 
istiyen sayın üye var mı? Yok. Raporu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Rapor kaJbul edilmiştir. 

3. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/73) (S. 
Sayısı : 772 ye 2 nci ek). (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. Sadece 
gerekçe kısmını okutmuyorum, isim değişikliği 
var çünkü.. 

28 . 2 . 1967 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmeti henüz 25 yılı doldurmadan ani 
bir hastabkla genç yaşında vefat eden Tarım 
Bakanlığı 3 ncü Şube Orman Başmühendisi M. 
Celâlettin ApaJk'm eşi Sabriye apak hakkında 
Dilekçe Karma Komisyonunca ittihaz olunan 
17 . 6 . 1965 gün ve 3658 sayılı Karara Maliye Ba
kanlığınca süresinde yapılan 1 .11.1965 gün ve 
115601-3377/15070 sayılı Bütçe Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü Emeklilik Şubesi yazısiyle yapı
lan itiraz Karma Komisyonunun 28 . 2 . 1966 
gününde yaptığı toplantısında incelendikten son
ra 7 sayılı raporla evvelce Komisyonca verilen 
kararda ısrar edilmesine ekseriyetle karar veril
miştir. 

İşbu karar gerekçesiyle birlikte 27 . 12 . 1966 
gün ve 7/3 sayılı raporla Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sunulmuş ve Cumhuriyet Senato
sunun 10 . 1 . 1967 gündeminde Komisyon Söz
cüsünün öncelik ve ivedilikle görüşülmesine da
ir önergesi kabul buyurularak aynı mevzudaki 
üç rapor üzerine müzakare açılmıştı. 

Devanı eden görüşmeler sonunda aynı sözcü 
Senatör tarafından kararın bir defa daha ince
lenmesi için verdiği önergesinin de kabulü ile 
komisyona gelen dosya, kararlar ve Senato zabıt
ları 19 . 1 . 1967 günü Komisyonda yeniden in
celendikten sonra Yüksek Cumhuriyet Senatosu-

(1) 772 ye 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın souundadır. 

nun görüşünün de ışığı altında eski kararda ıs
rar edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesi : 
Ölüm, maluliyet, yaş haddine tabi tutulma 

gibi şahsın ihtiyarı dışında cereyan eden olaylar
la ifa ettiği görevde 25 fiilî hizmet yılını doldur
maya kısa bir süre kalan ve bu hizmetleri 24 yıl 
6 aydan fazla bulunan pek mahdut adeddeki 
zevatın veya dul ve yetimlerinin Emekli Sandı
ğınca 5434 sayılı Kanuna göre emekli ikramiye
sinden mahrum bırakılmaları üzerine Yüce Mil
let Meclisinin lütuf ve atıfetine sığınarak di
lekçe ile başvurulmaktadır. 

Filhakika; Büyük Millet Meclisi, Millî Bir
lik Komitesi, daha sonra kurulan Türkiye Bü
yük Millet Meclisleri işin önemini ve 25 yılı ik
mal hususunda hiçbir mücbir sebep kabul etmi-
yen 5434 sayılı Kanunun katî hükmü karşısın
da; hiçbir müracaat yeri kalmıyan bu fcaJbil hal
lerde aynı meclisler üyelerinden teşekkül eden 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına onun 
tasvibiyle ancak kesinleşebilecek kararlar veren 
bir Kurul olarak verdikleri kararlarla bu mağ
dur vatandaşların dertlerine deva olacak atı
fetlerini esirgememişler ve ilk fıkrada belirtilen 
mücbir sebeplerle 25 fiilî hizmet yilmîn ikmal 
edilmemesi hallerinde 24 yıl 6 aydan fazla hiz
met edenlerin 25 yılı dolduranlar gibi işleme 
tabi tutulmalarına karar vermişlerdir. 

Şimdiye kadar, kanuni süreleri içinde bu ka
rarları infaz ile ilgili ve yetkili Maliye Bakan
lığına tebliğinden sonra itiraz edilmeden infaz 
edilenler olduğu gibi bir kaçma süre dışı itiraz
da bulunulmuş ve Komisyonca verilen son üç. 
karara da süresinde itiraz edilmiştir. 

Bu suretle aynı Komisyonun kararlarına 
anüsteniden bâzı dilekçiler ikramiyelerini almış 
ve 3 dilekçi itiraz sebebiyle bundan mahrum 
bırakılmışlardır. 

Böylece, Maliye Bakanlığınca vâki uygula
mada; bâzı kararlara süresinde itiraz etmiyerek 
kabul ve infaz, bâzılarına süre dışı itiraz (neti
cede infaz) ve belirtilen 3 karara da süre içinde 
itirazla yerine getirmeme gibi eşitsizlikler hu
sule gelmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin lütuf ve atıfetine lâyık gördü
ğü kimselerden bulunan dilekçinin müracaatını 
da kabule nıazhar görerek vefat eden eşinin mev-
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cırt 24 yıl 10 ay 7 günlük hizmetini 25 yıla iblâğ 
ederken bir kamu hükmü inşa etmediği gibi, mev-
cudolmıyan bir şeyi de ihdas etmemekte sadece 
lütuf ve atıfet duygusuyla bir vatandaşın mağ
duriyetinin izalesine (açıklanan mücbir sebebe 
istinaden) karar vermiş bulunmaıktadır. 

Nitekim Yüce Meclis, Senato ve yetkili ko
misyonlarda sosyal veya ferdî menfaat mülâha-
zalariyle özel veya genel af, vergi cezalarının 
affı, vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi gibi 
mevzuat çıkarırken de aynı düşünceler ve atı
fet duygusu hâkim olmaktadır. 

Bu görüş ve oluşun ışığı altında Komisyo
numuz ittifakla ittihaz ettiği ısrar karariyle 
hak ve nesafete en yakın şekilde hareket et
tiği kanısındadır. 

Maliye Bakanlığının itirazı düşüncelerimiz 
karşısında tervice lâyıik görükniyerek kararın 
infazı gerekmektedir. 

İşbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel 

4 . 4 11967 O : 1 

Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmasına it
tifakla karar verildi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkan Sözcü 
Bolu Senatörü Adana Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu M. Y. Mete 
Diyarbakır Milletvekili Konya Senatörü 

H. Değer M. Dinekli 
Kütahya Milletvekili Malatya Milletveküi 

H. Er doğmuş H. Doğan 
Manisa Milletvekili Trabzon Milletvekili 

M. Dirik Ö. Usta 
Cumhurbaşkanınca seçilen 

Senatör 
H. Aydıner 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz, söz istiyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Eaporu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor ka
bul edilmiştir. 

Gündemimizin ikinci, sorular kısmına geçiyo

ruz. 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı buradalar. 
Sayın Adalı buradalar. Soruyu okutuyorum efen
dim. 

9 . 3 . 1966 

Cumhuryet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen hususların Sayın Tarım 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygı ile rica ederim. 

İstanbul Senatörü 
Erdoğan Adalı 

1. İstanbul'da Başmüdürlüğünüz merkez iş
letmesine bağlı Büyükada'da Karacabey mevkiin
de piknik yeri yapılmak üzere 1965 bütçesinden 
tefrik edilen para ile Adalar Orman Bölge Şefi 
tarafından, Tarım Bakanlığı için dinlenme evleri 
yapıldığı doğru mudur? 

2. Büyükada gibi turistik bir yerde ve bütçe 
ile halkın ve umumun istif adesine tahsis edilen 
ve bu maksatla para konan bir yeri, hususi mak
satla dinlenme yeri olarak tahsis eden alâkalı böl
ge şefi ve başmüdür hakkında kanuni ve inzibati 
bir işlem yapılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, Tarım Ba
kanı buyurunuz efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Millet/vekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler, Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Sa
yın Erdoğan Adalı'nm Büyükada'da Tarım Ba
kanlığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılma
dığına dair Bakanlığımıza yönelttiği sözlü soru
larına cevaplarımı arz ediyorum. 

Orman Genel Müdürlüğünce turistik ve sos
yal gayeleri de göz önünde bulundurularak or
man içi mesire yerleri tesis edilmiştir. Büyüka
da - Karacabey orman içıi mesire yeri de 1964 
yılı icra programı gereğince Kalkınma Plânı esas
larına uygun olarak yapılmıştır. Bu mesire yeri 
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için 51 750 lira sarf edilerek, bir aded kontrol 
kulübesi, dört aded yüznuma.ra, orman temizliği 
ve gezi yollarının inşaatı, oyun yerleri, öğretici 
ve ikaz lehvaları ile bir sundurma yapılmıştır. 
Özel maksatlarla bir dinlenme evi yapılmadığın
dan bu konuda lıer hangi bir tahkikat açılmamış
tır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 
M. ERDOĞAN ADALI (İstasbul) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu Parlâ
mento ürelerinin Hükümeti murakabe vasıtaların
dan birisi olan sözlü sorular, maalesef gündemle
rin dolu olması dolayısiyle ve kanunlara öncelik 
tanındığı için verildiklerinden ve hadiselerin cere
yanından uzun zaman geçtikten sonra ve sorular 
tamamen aktüalitesini ve canlılığını kaybettikten 
sonra cevaplandırılmak imkânını bulmaktadır. Ba
his mevzuu olan soru mevzuu da, aynı mahivette 
gözükmektedir. Plâdise iki bakımdan usulsüzlük 
arz etmektedir. Birisi turistik balamdan adalarda 
bilhassa sezonluk olarak gelecekler için değil de, 
günlük olara'k cumartesi ve pazar günleri adalara 
gelmekte olan vasati 40 - 50 bin kişinin piknik 
yapmasını ve orada ormanlara, zarar vermemesini 
temin bakımından 1965 yılı bütçesine muayyen 
bir meblâğ konulmuştu. Bu Büvükada'da iki yer 
için sarf edilecekti : Birisi, Dil dediğimiz adanın 
arkasındaki bir kısım yer ve bir de Karacabey 
dediğimiz bir kısım. Maalesef bahis mevzuu yer
deki orman bölgesi temsilcileri, Tarım Bakanlığı 
mümessilleri, bu tahsisattan bilistifade burayı 
kendi Bakanlığı mensuplarının dinlenme yeri ha
line getirmek için faaliyete geçmişler, mezkûr 
yerde denize girmek için plaj yapmışlar, elektrik 
çekmişler, yolları yapmışlar ve barakalar inşa 
etmeye başlamışlardır. Halbuki bütçeye bu tahsi
satın konuluş gayesi piknik mahalli dediğimiz 
ufak, odundan yapılmış küçük masalar ve ateş 
yakma yerlerinden ibarettir. Plaj, elektrik tesisatı, 
dinlenme kulübeleri gibi yerler, elbette ki bu büt
çeye tahsisatın konulması maksadının haricinde
dir. Aşağı - yukarı sözlü sorumuzu A~erdiğimiz-
den bir seneden fazla bir zaman geçmiştir. Sözlü 
soru üzerine kendimiz de ayrıca temasa geçtik 
ve bunun, bu maksatlar yaz tatil mi geçirmek üze
re kısım kısım Tarım Bakanlığı mensuplarına 
tahsis edileceği tarafımızdan öğrenilmiştir. Bun
un üzerine bu sözlü soruyu verdik. Fakat sayın 

Bakan her hangi bir takibat yapmadıklarından 
bahsediyorlar. Yalnız bir mevzu kalıyor ortada 
o zaman. Bu az miktarda yapılmış olan inşaat 
ne işe tahsis edilecek, bir de eğer bu maksada gö
re yapılmamışsa 1965 yılı Bütçesinden ayrılmış 
olan bu piknik yeri tahsisat nerede kullanılmıştır? 
Bu hususta da Sayın Bakan bizi tenvir ederse çok 
memnun olacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş, buyurun. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Konya 
Milletvekili — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler biraz evvel arz ettiğim gibi, sayın Senatörün 
sözlü sorusunda bahis konusu edilen halka açılmış 
bir piknik yeridir. Bu maksatla eğer noksanları da 
varsa bu sene imkânlarımızla bunları da gelişti
recek tamamen halkın hizmetine acık tutulacaktır. 
Bakanlığımızın bu mahalli şu veya bu suretle 
dinlenme yeri olarak kullanılmasını önliyeceğiz. 
Bundan evvel, yani bizden daha evvel bu maksat
la Orman İdaresinde, diğer yeri ede de kurulmuş 
dinlenme mahalleri vardır. Bu konu üzerinde de 
araştırmalar yapmaktayız, bir hal tarzı bularak 
bunların da, devlet parası ile yapılmış olan bu 
tesislerin de başka bir teşekküle veya özel sek
töre devri konusunda çalışmalarımız da vardır. 

Berayı malûmat arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakanda?} söz
lü sorusu (-6/391) 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu? Burada. Sa
yın Başbakan adına?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Ben cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN —• Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına. 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Diyarbakır'da bir üniversite kurulacağı hattâ 
birkaç fakültesinin 1967 ders yılında tedrisata 
başlıyacağı Hükümetçe resmen beyan edilmiş ol
duğuna göre : 

1. 1967 ders yılında tedrisata başlıyacak fa
külteler hangil eridir ? 
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2. Bu fakültelerin bina, profesör ve tedrisat 
için gerekli meseleleri halledilmiş midir? Halle-
dilmemişse 1967 ders yılı basma kadar halledilmiş 
olabilecek midir? 

3. Diyarbakır'da kurulacak Üniversite bü
tün fakülteleriyle en geç ne zamana kadar tamam
lanmış olacaktır? 

Saygılarımla. 
25 . 7 . 1966 

Diyarbakır Senatörü 
S. Cizrelioğlu 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Senatonun çok muhte
rem üyeleri, ilk defa huzurunuzda konuşuyorum. 
Hepinizi derin hürmetlerimle selâmlanın. (Alkış
lar) 

Efendim, yeni üniversiteler kurulması hakkın
da çalışmalar son safhaya gelmiş bulunmaktadır. 
Yeni kurulacak üniversitelerin kuruluş hazırlığı 
ve esaoları hakkındaki kanun tasarısının hazırlık
ları Bakanlığımızca bitirilmek üzeredir. Yakın 
zamanda diğer Bakanlıklara, mütalâaları alınmak 
üzere gönderil! ccek ve bunu mütaakip de, Yük
sek Meclislere sunulacaktır. 

Bu arada 1966 - 1967 yılı başında bu hazırlık
lara başlangıç olmak üzere Diyarbakır'da, Anka
ra Üniversitesine bağlı, bir Tıp Fakültesi açılmış
tır. 50 talebe alınmıştır. Talebelere, Ankara Tıp 
Fakültesi hesabına onun malı olarak, Ankara'da 
tedriste bulunulmaktadır. Kanun tasarısı henüz 
tasarı halini almamış olmakla beraber, 11 nci 
maddesine göre Diyarbakır Üniversitesine bağlı 
bir Tıp Fakültesi ve ondan sonra veteriner, ziraat 
ve ormancılık bölümlerini havi tarım kısmı ve 
mühendislik bölümlerinden müteşekkil olması dü
şünülmektedir. Profesörlerin tedrisat için gerek
li meseleleri ele alınmıştır. 535 sayılı, üniversite 
üyelerine tazminat verilmesi hakkındaki Kanu
nun tadiline, Diyarbakır Üniversitesi de dâhil 
edilmiştir. Böylelikle üniversite kurulduğu za
man da profesör meselesi, bilhassa en büyük güç
lüğü çekilen tazminatlar ve maddi tatmin yönle
rinden, halledilmiş olacaktır. 

Bina durumuna gelince; yine Tıp Fakültesi 
için Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve 
Millî Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol ha
zırlanmıştır. Bu protokole göre, Sağlık Bakan
lığı elindeki bütün binalardan fakülteyi fayda-

landıracaktır. Henüz kanunu çıkmamış olduğu 
için, tabiî olarak bütçeye yeni bina yapılması için 
tahsisat konmamıştır. Böylece sözlerimi topla
mam lâzımgelirse, Diyarbakır'da bir üniversite 
kurulması için, yeni kanun hazırlanmaktadır ve 
kendisine bağlı fakülteler de demin arz ettikle-
rinıdir. Ama kanun çıkmadan evvel 1966 - 1967 
yılı başında Ankara Üniversitesine bağlı Diyar
bakır Tıp Fakültesi açılması suretiyle üniversite
nin ilk adımı atılmıştır. İnşallah kısa zamanda ka
nun tasarısı yüksek tasviplerinize mazhar olur, 
özelliklerini çok iyi bildiğim Diyarbakır da hakkı 
olan bu yüksek ilim müessesesine kavuşur. Hepi
nizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Cizreli. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — Sayın Bakana teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Başbakan 
adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Bura
da. Soruyu 'okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Yapılmış bulunan bir gölet ve hazırlıklarına 
başlanmış olan Deve Geçidi Barajı sulama bakı
mından bir kısım arazilerin istifadesini temin et
mekte ve edecekse de Diyarbakır hudutları içine 
girdiğinden terk edinceye kadar Diyarbakır'ı bir 
baştan diğer başa kadar kateden Dicleden enerji 
ve sulama bakımından istifade edilmemektedir. 

Sanayileşmenin başlıca faktörü enerji, zirai 
randımanın en önemli faktörü sulama olduğu ci
hetle Diyarbakır'da yapılacak bir Dicle Barajının 
gerek enerji, gerek sulama, gerekse iklim şartla
rına tesir bakımından Diyarbakır'a büyük fay
dalar sağlıya cağı aşikâr bulunduğundan: 

1. Diyarbakır'da bir Dicle Barajı Hükümet
çe düşünülmekte midir? 

Düşünülmekte ise hazırlıklarına başlanmış mı
dır? 

Başlanmışsa tatbik safhasına ne zaman geçile
cektir ve ne zamana kadar tamamlanmış olacak
tır? 
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2. Hükümetçe bir Dicle Barajı Düşünülme
mekte ise nedenleri nelerdir? 

Saygılarımla. 
25 . 7.1966 

Diyarbakır Senatörü 
S. Cizrelioğlu 

BAŞKAN —• Başbakan adına Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, buyuru
mu:. 

BAŞBAKAN ADINA ENERJİ VE TABİÎ 
KAYNAKLAR BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri; yeni aldığım 
görev vesilesiyle Cumhuriyet Senatosu huzuruna 
çıktığım şu anda Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyelerini hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

Sayın Cizrelioğlu'nun sözlü soru önergesine 
cevaplarımızı arz ediyorum. Diyarbakır hudut
ları içinde Dicle nehri üzerinde Diyarbakır'ın 
3 Km. yakınında Silvan köprüsü civarında bir ba
rajın inşası imkânı araştırılmıştır. Bu baraj ile 
Diyarbakır civarında bir miktar sulama yapılması 
ve enerji istihsali hedef tutulmuştur. Ancak bu 
istikşafı etütler derinleştirilememiş ve plânlama 
kademesine henüz intikal ettirilememiştir. 

Yine Dicle üzerinde ve Selman civarında bir 

müşse de, jeolojik bünyenin zayıflığı dolayısiyle 
burada henüz bir araştırma yapılamamıştır. İlerki 
yıl programlarında düşünülecektir. 

Ayrıca Diyarbakır vilâyeti hudutları içerisin
de muhtelif 11 yer üzerinde sulama, taşkın kon
trolü ve enerji imkânları ile ilgili çalışmalar 
yapılmaktadır. Bunların içinde en mühimi Sil
van civarında Malabadi köprüsü yakınından su
lama ve taşkın kontrolü ve enerji istihsali için 
bir araştırma yapılmış ise de, temel durumu do
layısiyle bu barajın inşası mümkün görülememiş
tir. Bu konu üzerinde daha derinlemesine etüt
ler yapılacak, Malabadi'de baraj inşası imkânı 
bulunamadığı takdirde mevcut su ile sulama im
kânları araştırılactaktır. Bu imkân tahassül etti
ği takdirde sulanacak arazi miktarı sekiz bin hek
tardır. Dicle ve kolları üzerinde etüt ve araştır
malar devam etmekte olup, meydana çıkacak im
kânlar yıllık programlara intikal ettirilecektir. 

Saygılarımla arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cizreli. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — Sayın Bakana teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorsunuz. Soru ce

vaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Sayın İçiş
leri Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime kalmış
tır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, Sayın Ba
kan olmadığı için soru gelecek birleşime kalmış
tır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağlık 
sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Sayın Ba
kan burada. Soruyu okutuyorum. 

15 . 11 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet Duyurulmasını saygiyle rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi 
M. Hazer 

Birkaç yıldan beri yurdumuzun Doğu bölge
sinde büyük ümitler ve masraflarla başlanan sağ
lık sosyalizasyonunun son zamanlarda işlemez 
hale geldiği esefle görülmektedir. Bâzı sağlık 
ocaklarında doktor, bâzılarında gerekli araç, ilâç 
bulunmamaktadır. Bu yüzden de sağlık ocakla
rının çoğunda hizmet görülmemektedir. İl mer
kez teşkilâtında bâzı yerlerde kuruluş maksadına 
uygun çalışılmadığmdan halk şikâyetçidir. Bâzı 
formalite ve merkeziyetçilikten sağlık ocağı dok
tor ve personeli de şikâyetçidir. 

Yurt gerçeklerinden ilham alınarak kurulan 
ve halk sağlığı ile çok yakından ilgili bulunan 
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sağlık ocakları ve diğer sağlık sosyalizasyonu 
kuruluşlarının işler hale getirilmesi hususunda ne 
gibi tedbirler alınmış veya alınacaktır! 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ALİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Ba^ 
kanlığıma tevcih edilmiş olan bir sözlü soru 
vesilesiyle vazifeye başladığımın ikinci günü 
ve huzurlarınızda bulunduğum şu sırada Yük
sek Senatoyu ve onun muhterem üyelerini say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar) 

iSaym Mehmet Hazer arkadaşımız 3 - 4 se
neden ,beri Doğu'da tatbik edilmekte bulunan 
sosyalizasyondan ve onun tatbikatından esefle 
şikâyet etmektedirler. Hekim yok, araç yok, 
ilâç yok, demektedirler. Arkadaşlarım, bu kür
süye çıktığım her zaman, huzurunuza hangi 
vesileyle gelirsem •geleyim her şeyi bütün açık-
lığiyle ifade etmekte, beyan etmekte - sureti 
katiyede - tereddüdetmiyeceğim, bundan asla 
şüpheniz olmasın. Çünkü bizler bilerek, ku
surları, noksanları, hataları açıkça gösterebi-
lirsek o zaman taskih yollarını, ıslailı yolları
nı ve tedbirlerini daha iyi buluruz. 

Arkadaşlarım, şunu ifade etmek isterim ki, 
Sayın Mehmet Haz'cr arkadaşımız haklıdır. 
Sosyalizasyon, (hekimlikte sosyalizasyon, bil
hassa 'bizim ıgibi kalkınma yolunda olan bir 
millet için, ıbir memleket için hakikaten fay
dalı bir sistemdir. Ama arkadaşlarım bu sistem 
Türkiye'de tatbik edilirken !hir temelden yok
sun olarak kurulmuştur ve tatbikine geçilmiş
tir. Bu da şudur; henüz daha Türkiye'mizin 
en ücra köşelerine, mahrumiyet bölgelerine 
hekimi arzu ile gönderebilecek bir sistem uy-
gulıyamaaken 'bu sistemi, böyle bir sistemi tat
bik etmek işte sonunda bu şekildeki şikâyet
lere vesile verecek neticelere vardırmaktadır. 

Arkadaşlar, yalnız Sayın Mehmet Hazer 
müsterih olsunlar, (bendeniz geçen sene dört 
defa Şark vilâyetlerini teker teker dolaştım, 
sosyalizasyon 'bölgelerini bizzat' gördüm. Bu 
sefer Vekil olarak, dana yetkili ve daha mesul 
bir şahıs olarak aynı yerlere gideceğim. Gör
düğüm noksanları yerinde, maihallinde, 'esa
sen bildiğim, bu noksanları tesnit edeceğim 
ve bunların izalesi taraflarını, çarelerini, ted
birlerini bulmak ıgayreti içine gideceğim ve 

bunu ıda mutlaka bulmak mecburiyetindeyiz. 
Çünkü Doğu'da sosyalizasyon sisteminin ger
çek mânada tatbiki şarttır, lüzumludur. Ken
dilerine bu vesileyle teşekkür eder, hepinizi 
saygiyle selâmlarım arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZES (Kars) — Efendim, iyi 

bir tesadüf Sayın Bakanın yeni vazifelerine 
'başladıkları bir sırada büyük bir dâvayı cevap
landırmak ve 'bu cevaplandırma sırasında açık 
ve inandırıcı bir ifadede bulunması şahsan beni 
memnun etmiştir. Bu bakımdan kendilerine te
şekkür ederim, yeni hizmetlerinde başarılar 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın temas 
ettikleri hekimlerin, 'mahrumiyet bölgesine, sos
yalizasyon bölgelerine gönderebilmesi için mah
rumiyet şartlarının ortadan kaldırılması kay
dı doğrudur, lâzımdır. Ama o kayıtların, o şart
ların tamamlanmasını beikliyerek sosyalizasyon 
hizmetlerinin tehiri asla doğru olmaz. Çünkü 
Yüksek Heyetinizce de malûm bulunduğu üze
re bu mahrumiyetlerin giderilmesi yıllar ister. 

Bugün kurulmuş bir nizam vardır, eksik
liklerin temelde olanları var, yüzde olanları 
var. Yüzeyde olanlara doktor gelmiyor, bâzı 
doktorlar bulundukları yerlere intibak edemi
yorlar, bâzılarında mütehassıs yoktur, bâzı il
lerde de mütehassıslar, biraz çalışanlar mer
kezlerde toplanmaktadırlar. Başka bir balkım
dan da bu arkadaşlar faydalı olamamaktadır
lar. Her ay sonlarında maaş almak, bordro 
yapmak gibi meseleler için günlerinin büyük 
'bir kısmını .merkezlerde geçirmektedirler. Bun
ların .maaşlarının tediye tarzını kolaylaştırmak 
•mümkündür ve bir basit tedbirle bu sağlana
bilir. 

Bir diğeri de sağlık merkezlerinin bâzıların
da araç vardır, vasıta vardır. Bâzılarında yok
tur, bâzı arkadaşlarımız, meseleyi iyice tetkik 
etmiyenler, vasıta olsa da yoktur, derler. Yaz 
aylarında Doğu bölgesinin her noktasında va
sıta işlemektedir. Kış aylarında zaten teker
lekli vasıta işlemez. Karla kapalı kalır. O za
manlar bâzı tedbirler almıyor. Binaenaleyh va
sıta olan yerlerde yalnız yolsuzluktan şikâyet 
edilerek hizımet yapılmadığını mazur göstere
cek haklı bir senep bulunmamaktadır. Sayın 
Bakandan rica ediyorum, hekimleri, genç he-
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iki'mleri, mütehassısları Doğuya gönderirken 
onlarla yakından igilenip zamanı gelince onla
rın daha iyi yerlere alınacakları ümidini artır
mak, onlara bir istikbal ufkunu açmak ve böy
lece teşvik etmek suretiyle bu hekimleri orada 
çalıştırarak mümkündür. Çünkü malûm bulun
duğu üzere bu hekimlere emsallerinden farklı 
bir maaş verilmekte, bir ücret ödenmektedir. 

Birçok illerimizde sağlık ocakları yapıl
mıştır. Yalnız hekim değil sağlık memuru, ebe 
ve sair bulunmaması sebebiyle binalar kapalı 
kalmaktadır, sağlık ocakları bakımsızlıktan 
Iharah'OÎmakta ve camları ve sairesi kırılmakta
dır. Hicolmazsa bu idari tedbirleri kısa zaman
da halletmek mümkündür. İnşallah bunları ge
lecek, önümüzdeki yaz aylarında tamamlanmış 
olarak görürüz. Sayın Bakan da bu kısa za
manda verecekleri emirlerle bu küçük işleri 
halledelbilir, kanaatindeyim. 

Doktor tâyininde de biraz dikkatli olmak 
bir zamanlar okuldan yeni mezun olan ılok-
'torlar toplu halde gönderilmişler ve merkez
lerde kurslara taibi tutulmuşlardır. Bu kurs
lardan sonra tevziatta kendi arzuları hilâfı
na yerlere gönderildikleri için şikâyet eden 
ayrılan doktorlar da olmuştur. Bu cihetler de 
nazarı itibara alınırsa iyi başlıyan, yurt. ger
çeklerinden doğan, vatandaşın sağlığı ile çok 
yakından ilgili bulunan bu müessese daha iyi 
çalışır ve inşallah ilerde de tam hedefine varır, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nın, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın-
sözlü sorusu (6/407) 

BAŞKAN — Saym Salim Hazerdağlı izinli 
olduğundan soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üy esi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisi
ne kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/408) 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Çalışma 
Balkanı cevap vereceklerdir. Sayın Bekasta bu
rada, soruyu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygiyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Bütün yurda yayılmış bir meslek olan şo

förlüğün olumlu yönde gelişmesini, şoförün 
korunmasını ve Devletin ilgisine kavuşturulma
sını sağlıyaıcak tedbirler arasında : 

«Her şoförün kendi vasıtasına sahibo! ab il
mesi için ıgerekli malî destek ve kredi temini 
işini süratle ele alacağız.» 

.Sözü Hükümet programına girmişti. 
Meslekin değer ve itibarını artıracak; şo

förün iş ve sosyal teminatı olacak bu resmî 
Hükümet taahhüdü ne zaman ve nasıl gerçek
leştirilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, buyu
runuz. 

BAŞBAKAN ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; sözlü so
ru sahibi Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm Sayın 
Başbakana tevcih •buyurdukları sözlü soru 
gerçekten Türkiye'mizin sosyal yapısında bü
yük hir yer işgal eden şoförlerin kullandıkla
rı vasıtaların sahibi olmaları hususunda Hü
kümet programında yer alan, malî destek na
sıl olacaktır, konusunu cevaplandırmak için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bugüne kadar vâki tatbikat şoförlerin 
kendi meslekî dernekleri marifetiyle Halk Ban
kasından kredi temin etmek yoliyle ihtiyaçla
rının karşılanması şeklindedir. Bu şahsi kredi 
bin lira ile beşbin lira arasındadır. 1966 yılı 
içinde aynı sistemin işletilmesi neticesinde An
kara'da çalışan şoförlerden sadece çok az bir 
kısmına 50 bin Liralık bir kredi imkânı sağla
nabilmiş, Adana'da çalışan şoförlerin yalnız 
100 bin liralık bir kredi imkânına sahip kılın
ması mümkün hale getirilöbilmiş ve Diyarba
kır'da da keza 100 bin liralık hir kredi tahsisi 
mümkün olabilmiştir. Bu rakamlar, görülü
yor ki, Türkiye'de de büyük bir rakam teşkil 
eden şoförlerin bir vasıtaya saıhibolmasını temin 
edecek derecede ve büyüklükte değildir. Bu 
anlayışın içindedir ki, Hükümet programımız-
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da bu beyanı yazılı hale getirdiğimizden bu 
ana değin şoförlerin ne suretle bir vasıtaya ma
lik bulunması hususu tetkik konusu edilmiş
tir. iBu çalışmaların neticesinde Halk Banka
sının kredi imkânı 1966 yılı içinde 650 milyon 
lira iken 1967 yılı içinde bir milyar liraya çı
karılmıştır. Bu çıkarmanın içimde, bir ünite 
olarak, şoförlerin bugüne kadar istifade et
medikleri donatma kredisinden istifadesini sağ
lamak da mevcuttur. Muhterem senatörlerin 
malûmu olan husus, donatma kredisinden şo
förler istifade edemezler. Konuşmamın başın
da belirttiğim gibi yalnızca ve yalnızca asgari 
1 000, âzami 5 000 lira olan krediden istifa
de ederler. 1967 yılı içinde Halk Bankasının 
kredi imkânı 1 milyar liraya çıkarılınca bu
nun içerisinden muayyen bir kısım, yalnız ve 
yalnız şoförlerin vasıta sahibi olması için ay
rılacak ve kendilerine donatma kredisinde ti isti
fade etmek imkânı sağlanacaktır - ki, bu imkân 
5 000 liranın üç katı olan 15 000 liradır -
böylece şoförlerin kendi vasıtalarına sahibol-
ması yolu aranacaktır. Ama bununla de yeti-
nilmedi, bir ikinci imkân arama yoluna de
vam edildi. Bu yol Merkez Bankasının bir kı
sım tevdiatının bu bankaya yatırılması şeklini 
de mütalâa lettik. Bir diğer yönü de reiskont-
larda yapılacak olan finansman yardımları 
sayesinde kredi imkânlarının artırılması yolu
nu düşündük. En son çalışmamız; Sosyal Si
gortalar Kurumunun genel tahsilatından mu
ayyen bir kısmı yine Muhterem Heyetinizin 
malûmu 'olduğu üzere Devlet Yatırım Banka
sına yatırılmaktadır. Maliye Bakanlığı nezdin-
de yaptığımız temaslarda, Maliye Bakanlığı, 
Devlet Yatırım Bankasında taahhüdettiğimiz 
nislbetin üzerinde tahsilatta bulunma imkânı
na her zaman sahibolduğumuzu beyan ile, bu 
fazla olan kısmın Halk Bankasına yatırılma
sının ve bunun hiç de küçümsenmiyecek ra
kamlar olabileceğini ifade ettik ve bu yolda 
Maliye Bakanlığının bir anlayışa varmasını is
tirham ettik. Nitekim 1966 yılı içinde Dev
let Yatırım Bankasına, Sosyal Sigortalar Ge
nel Fonundan yatırılacak meblâğ 726 milyon 
lira idi. Oysa ki, 'tahsilatımız 726 milyon li
raya sıkmıştı. Sayın Maliye Bakanlığı temsil
cilerine şunu söyledik : Devlet Yatırım Banka
sına Sigorta Genel Fonundan taahhüdettiğimiz 
miktarın üzerinde tahsilatta bulunduğumuz 

takdirde, ki her zaman mümkün, bunun Halk 
Bankasına yatırılması imkânını bize sağlayı
nız. Bu bir protokol meselesidir. Kanunda bu
nun aksine bir hüküm yoktur. Bu bir anlayı
şın neticesinde gayet rahatlıkla halledilebile
cek bir konudur, diye cevapta bulunduk. Ma
liye Bakanlığı temsilcileri, bizim bu talebimizi 
henüz neticelendirip cevapta bulunmuş değiller
dir. 

Konuşmalarımı hulâsa edersem, donatım 
kredisinden istifade etmek imkânı sağlanacak
tır, Merkez Bankasından bir imkân sağlama 
yolları aranacaktır ve en mühimi de Sosyal Si
gortalar Genel Fonundan Devlet Yatırını Ban
kasına taahhüdedilen meblâğın dışındaki kıs
mı Halk Bankasına yatırmak suretiyle küçük 
esnafın ve 'bunun içinde bir ünite olan şofö
rün vasıta sahibi kılınması mümkün hale geti
rilmiş olacaktır. Arz ederim. Hürmetlerimle. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh-
'teretm. Bar (kan, muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Senatoya bu soruyu iki sebeple getirmiş 
ıbulunuyorum. 

1. Bilindiği gibi şoförlük bütün Türkiye'ye 
yayılmış, vazgeçilmez bir memleket hizmetini 
karşılıyan meslektir. 1966 nın son istatistikle
rine göre Türkiye'de ehliyet almış şoför sayı
sı 416 762 dar ve memleketimizde halen 
306 677 mo'torlu vasıfta vardır. Bunların 93 000 
kadarı otomobil, 67 000 kamyon, 30 000 kom-
yonet, 13 000 otabüs ve saire. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor kd top
lamının değeri milyarları ve sayısı 300 000 i 
aşan millî servet, motorlu nakil araçları, bu 
mes'lek mensuplarına teslim ve 'emanet edil
miştir. Şehirler içi ve şehirlerarası insan ve 
yük taşıma işleri büyük ölçüde bu meslekin 
elindedir. Bu meslekte itibarın, emniyetin ve 
verimin artmasını meslekin ve hizımeıtin geliş
mesini ve mensuplarının huzurlarını sağlıya-
cak tedbirlerin başında, her şoförün kullandığı 
arabaya sahilbolması gelir. Şoför ondalıkla de
ğil de, kullandığı arabaya sahibolarak çalışır
sa sahibi bulunduğu malı karamakta, kullan
makta göstereceği itina ve emniyete kadar her 
yönü ile bunun maddî ve moral etkileri ola
cağı şüphesizdir. Bu esasen tecrübelerle de sa
bit Olmuş bir gerçektir. Bıma rağmen çolk daha 
az sermayeyi temsil eden küçük esnaf ve sa-
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natkârlardan kredi alma hakkı 'tanındığı halde 
şoföre, kredi verilmemektedir denecek kadar 
az verilmektedir. Bunun misâlini teşekkürle 
dinlediğim Sayın Çalışma Bakamının biraz ön
ceki izahatından rakam olarak tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Ankara'da 50 000 ayrılmış Halk 
Bankasında, Adananda 100 000, Diyarbakır'da 
100 000. Ye kemdi derneklerinin aracılığı ile 
çok mahdut şoförlere 1 000 lira ile 5 000 lira 
arasında bu ayrılan küçük miktardan kredi ve
rilmekte imiş. Şoförlerin adedine, kullanılan 
vasıtanın sayısına göre, bu kredi, bunlara kü
çük esnaf hacimde kredi verilim emektedir den
meyi icabetıtirecek kadar az olduğu meydanda 
bulunuyor. Her türlü yardımın ve ilginin dı
şında bulunan bu meslek mensuplarını diğer 
meslekler ve esnaf gibi Devletin ilgisine ve 
banka kredisine kavuşturmak ve geliştirmek 
suretiyle, mesleki korumak ve geliştirmek bu
gün her bakımdan lüzumlu hale gelmiştir. 

Bunun için mevcut kredi müesseselerimiz
den sağlanacak imkânlardan başka, burada da 
Sayın Bakanın verdiği beyanda mevcudolan 
bilgiyi dile getireceğim. Halk Bankası serma
yesinin bir milyara çıkarılması suretiyle, mev
cut esnaf kredisinin içinde şoför de demin arz 
'ettiğim küçük imkânların içinde değerlendiri
lecek ve donatım kredisi verilecektir. Benim 
kastım bu değildir. Esasen Halk Bankasının 
bu ışı kemalıyıe yapiıni'sıııa ua ııımaıı yoKİur. 
Çünkü hacmi bu küçük ölçülerle halledilecek du
rumda değildir. Şimdi, o halde ne olmalıdır ? 
Şoförlerden kendi dernekleri vasıtası ile top
lanan ve trafik fonundan elde edilen paraların 
özel bir banka kuruluncaya kadar, bu parala
rın mevcut bir bankada toplanması suretiyle 
bu meslek mensuplarına da kredi açılması ka
bildir. Böylece şoförün gündelik sıkıntıları 
hafifliyecek zamanla bir aralba sahibi olarak 
toplum içindeki yerinin itibarı artacak, meslek 
ve gelecek emniyeti duyulacak, bu alandaki 
hizmetler daha çok değer kazanacak, ve şikâ
yetler azalacaktır. Nihayet sosyal hayatımızı 
her gün görünür derecede etkiliyen bu meslek 
mensupları, Devletin ilgisi ve yardımına bir 
kelime ile biraz huzura kavuşmuş olacaklar
dır. 

Bu arada kendi arabasına sahibol-
madığı için, kullanılan 'tarafından Ada-
na'dan harekete geçirilince İstanbul'a ka

dar uyumadığı ıgîtmeye mecbur olan şo
förün, sıra ile 'memlekete hangi felâketleri 
verebildiğinin, kendi arabasına sahibolmadığı 
için milyarları aşan bu millî servete, gerekli 
ehemmiyet verilmediğinden dolayı yüzlerce 
maılkanın ve maddî mânevi memlekette verdiği 
acıları her gün trafik hâdiseleri olarak gaze
telerde okumakta ve S'eyahaıtllerinizde birer 
'millî felâket olarak sokaklara serilmiş insan 
cesetleri ile görmektesiniz. 

Sarunun ikinci tarafı, bu düşüncemiz be
nimsendiği ve paylaşıldığı içindir ki, Hükümet 
programında aynen, «Her şoförün kendi vası
tasına sahibol ıası ıcm jye ekli malî destek ve 
kredi temini işini süratle ele alacağız» sözü bir 
Hükümet taahhüdü olarak belirtilmiştir. Her 
hangi bir Hükümet programı normal olarak 
bir dönemde basarılacak hizmetleri kapsar. 
Hükümet şoföre, im alî destek ve kredi sağlan
masını süratle gerçekleştirmek sözünü vermiş
tir. Buna göre Sayın Demire! Hükümeti bu 
program taahhüdünü ele almakta gecikmiş bu
lunuyor. Üstelik, eğer bir Hükümet programın
da süratle ele alınacağı sözü verilmiş işleri 
böylesine geeiktirirse, süratle ele alınacağı sözü 
verilmiyen diğer taahhütlerin üzerine de göl
ge düşer. Bu ise güven unsurunuzu za'fa dü
şürür. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, şo
förlere Devlet elinin uzatılmasında daha fazla 
gOCl^vj.-M.llCîli.Lii.u.jLi . xi .uı u n ı a t v •IYI.'IHU llli ivtlli l l lct Vt! 

geleceğin güvenine kavuşmak bu meslek men
suplarının haklarıdır. Hükümet kendi program 
taahhüdünü tutarak verdiği sözü artık biran 
evvel yerine getirmelidir. Böylece mensupları
nın sosyal, ekonomik, iş ve gelecek emniyeti 
duyacakları şoförlük meslekî, olumlu gelişme 
içine girecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, programda yer al-
nııyan akar - yakıt ve diğer maddelere zam 
yapma noktasında acele eden bir Hükümetin 
programında çok daha önce gerçekleştirmek 
için taahhüt sözünü verdiğine kayıtsız kalma
sını tasvibetmeye imkân yoktur. 

Sayın Çalışma Bakanının, teşekkürle tekrar 
dinlediğim cevaplarım şoförlük meslekine, Sa
yın D emir el Hükümetinin programında yer al
mak suretiyle verilmiş bulunan taahhüde bir 
deva mahiyetinde görmediğimi arz ederken, Hü
kümet programlarına taahhüt halinde konulacak 
olan her hususun günün birinde sorulabilecek 
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olan hesabını verilebileceğini ide hükümetlerin I 
önceden düşünerek kendilerini müşkül vaziyette 
bırakmamalarını dilerim. I 

Sayın Bakanın tekrar cevap vermek üzere 
söz aldıklarını gördüğüm için tekrar kürsüye çık- I 
mama lüzum kalmamasını düşünerek kendilerinin I 
verdikleri cevabı dile getireyim, tekrar. I 

Halk Bankası, şoförlere, şoförler dernekleri- I 
riin aracılığı ile bin lira ile beşbin lira arasında 
kredi veriyormuş. Program taahhüdü nedir! Şo
förleri kendi vasıtalarının sahibi yapmak. Bin 
lira, beşbin lira program taahhüdünün karşılığı 
olmadığı bir yana, Ankara'da Halk Bankasında 
bu maksatla ayrılmış bulunan paranın yekûnu 50, 
Adana'da 100, Diyarbakır'da 100 bin liradır. 
Şoför sayısı 300 bin. Bunun 92 bini otomobil, de
min verdiğim rakamlara göre de şu kadarı oto
büs ve saire. O halde 50 bin 100 bin lira ile 100 
bin vasıtanın zaman içinde şoförün kendi vasıta
sının sahibi olacağı taahhüdüne deva olması gibi 
bir konu düşünülemez. Arkadaşıma kolaylık ol- I 
sun diye söylüyorum, çünkü tekrar çıkmak is
temiyorum. I 

2. Halk Bankasının sermayesi 600 milyon li
radan 1 milyar liraya çıkarılmış, bunun içinde şo
förü de diğer küçük esnafla beraber mülâhaza 
ederek, esnaf arasından bunlara bir kısım ayrıla
cak ve 5 bin lira ile 15 bin lira arasında donatım 
kredisi verilecektir. I 

Programda ne diyordu : «Vasıtaya sahip kı
lacağız» diyordu. Donatım kredisi sahip kılmaya 
yetecek bulunan bir sözün ifadesi değildir. 

3. Sosyal Sigortalar genel fonundan bir kı
sım Devlet bankalarına yaltırılmaktadır. Bu pa- 1 
raların Halk Bankasına yatırılması suretiyle bir 
imkân sağlanacaktır. Hayır, bu imkânlarla da 
programda yer almış bulunan her şoförün kendi 
aracına sahip kılınması gerçekleşemez. 

Binaenaleyh, sözümü noktalıyacağım. Hükü
met programlarına vatandaşlar gerçekleşeceğine I 
inandıkları birer taahhüt değeri ile bağlanırlar. 
Yeter ki bir muayyen zümrenin gönlünü almak I 
üzere söylenmiş sözler nazarı ile bakılmasın. I 
Öyle ise bir Hükümet iki seneyi geçmiş, yani, 
normal devrenin yarısını geçmiş olduğu bir za
manda, suretle gerçekleştireceğim diye taahhüdet-
tiği bu noktada şimdiye kadar aldığı tedbirler bu 
kadar küçük, alacağı tedbirler de bu kadar ye
tersiz olursa, bu program maddesinin gerçekleşe
ceğine inanmaya imkân yoktur. I 

Binaenaleyh Sayın Çalışma Bakanı tekrar 
kürsüye çıkacaklarına göre konuyu program taah-
hütlerindeki istikamete ve ona deva olabilecek öl
çüde Hükümet tedbiri almışlarsa bunu ifade 
ederlerse memnun olurum. Bunun ötesi boş yere 
polemik olur. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANİ ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; 1961 senesi seçimlerini mütaakıp Par
lâmentoya geldiğimiz günlerde fevkalâde hara
retli bir celsede, bir sayın milletvekili kürsüye 
gelerek şunları dile getirmişti. Parlâmento kür
süsünde zati meşeler bir tarafa bırakılır, zati 
meseleler sadece bir nokta olarak belirtilir, ama 
etrafına garnütoür mahiyetinde politikanın icabı 
olarak kabul edilen mevzular ortaya getirilirse 
orada zati meseleler değil, politikanın icabı ol
duğu zannedilen polemikler yapılır, demişti. 

Bendeniz konuşmamda, teknik olarak, rakam
ları ortaya koydum ve mevzuatı dile getirdim. 
Ne şoförlerin fakir ve zaruret içerisinde olduğun
dan, ne şoförlerin Adana'dan kalkıp İstanbul'a 
gidinceye kadar, sahibi olmaması neticesi, uyku-' 
suzluk tevlidetmesi neticesi meydana gelecek teh
likeli hâdiselerden, ne gaza yapılan zamdan, ne 
Hükümet programında yer almış taahhütlerin bir 
kısmının sürat kazanmasından, bir kısmının ka
zanmamasından, şeklinde hiçbir konuşmanın içe
risine girmedim. 

Evvelâ sayın soru sahibi arkadaşıma, aziz 
Hıfzı Oğuz Bekata'ya bir şeyi batırlaitırırn; mut
laka çok okuyan bir insandırlar. Söyliyeceğibı 
ciheti de derhal hatırlıyacaklardır. Alfred De. 
V'igni bir kitabında karşısında bulunan şahsa 

.şunları söyler; «Konuşmanızı 'dikkatle dinle
dim gördüm !ki, bu verdiğiniz cevaplar benim 
konuşmamla her hangi bir ilgisi olan şeyler 
değil. Anladım ki, sizler o anda beni dinlemekle 
meşgul değildiniz, bana söyliyeçeklerini düşün
mekle meşguldünüz.» der. Sayın Hıfzı Oğuz 
Belkata'nın kürsüde getirdiği şjeyler de, bende
nizin ortaya koyduğum ve Muhterem Heyeti
nize arz 'ettiğim hususat değil, doğrudan doğ
ruya o anda vereceği cevapları düşünmekle 
meşgul olduğunun neticesi olduğu anlaşılmakta. 

Anlatmak istediğim şey şu idi : 
1967 senesine kadar 'küçük esnaf İçerisinde 

yer alan şoförler donatma kredisi denen kredi-
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den istifade etmemekte idiler. Sayın Hıfzı 
Oğuz Rekata da Hükümet devrelerinde vazife 
almış bir arkadaştır. Acaba o devrelerinin içe
risinde bir tek defa şoförler de donatma kre
disinden istifade edebilirler mi idi diye düşün
müşler imidir1? Düşünmüşlerse niçin gerçekleş
tirmemişlerdir? Ortaya koymak istediğim şey; 
şoförün, programa koyduğumuz zaman mütla-
Ika vasıta sahibi olması hususunu taahhüdetti-
ğiniz anda, programa koymamış olsanız dahi 
madem ki, vasıtasına sahibolmıyan bir şoförün 
o vasıtaya sahibolmayışji neticesinde birbiri pe
şi sıra bir yığın tehlike arz ettiği vakıadır. 
Öyle ise o tehlikeleri azaltmanın yolları eğer 
onu bir vasıta sahibi kılmakla mümkün olacak
sa,, programınıza ister koyunuz, ister koymayı
nız, aslolan o tehlikenin ortadan kaldırılması
nın yollarını aramaktır. Diyarum ki ; 5 bin lira, 
10 bin lira, 15 bin lira araısında kredi alacak 
değil, 1967 yılına kadar 1 000 lira. 5 000 lira 
kredi alan şoför, donatma kredisinden bugüne 
kadar istifade etmemiştir. Bu defa ve ilk defa 
1967 senesinde donatma kredisinden istifade 
etme imkânını sağlıyoruz. Bu miktar 15 bin 
liradır. 15 bin lira bir şoför için ufak rakam 
değildir. Bu imkân kendisine verilecektir. 
İkincisi; diyorum iki, Sosyal Sigortalar Kurumu 
genel fonundan istifade edeceklerdir. Yine bu 
suali kendilerine tevcih ediyorum, diyorum ki, 
HükümeLieri zamanında Sosyal Sigortalar ge
nel fonunun hepsinin Devlet Yatırım Bankasına 
yatırılması yanında, kapitalle emek arasındaki 
muvazene unsuru bulunan orta tabakanın güç
lenmesi ve demokratik nizamın tam ve mütekâ
mil anlamda gerçekleşmesi hususunda, kredi 
nisb etlerinin nasıl artırılması icabedeceği hu
susunda, Sosyal Sigortalar genel fnoundan aca
ba bir miktarın Halk Harikasına intikal ettiril
mesi şeklini düşünmüşler midir? Düşündülerse 
niçin gerçekleştirememişlerdir. 

Konuşmalarında bir hususu da.ha tesbit et
tim, Hükümetlerinin yarı devirlerini geçirdiler 
dediler. 16 ncı ayı idrak ettik. Acaba seneler 
kendi hesaplarına göre sekiz ay mıdır? Onu 
bilmiyorum ama, sene öyle zannediyorum ki 
12 ay. Şu hale göre konuşmalarına kısa hat
larıyla cevapta bulunmak işitiyorum. 

Bu imkânların bir günde, bir sabahta halli
ne imkân yoktur. Ama bu bir adımdır ve bu 
gerçekleşecektir. Zannediyorum ki şu anda 

1969 senesinin seçim arifesinde de değiliz. Şu 
hale göre, ortaya .koyduğum net ölçüler içeri
sinde Sosyal Sigortalar genel fonundan bir ak
tarma, donatma 'kredisinden 'istifade, bunun ya
nında Merkez Bankasının kredi imkânlarını 
arama keyfiyeti devanı etmektedir ve öyle zan
nediyorum ki, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata önü
müzdeki zaman içerisinde bu konudaki çalışma
larımızı memnuniyetle karşılıyacaklar ve yine 
öyle zannediyorum ki, bize bu hususta teşekür-
leriııi esir gemiye çeklerdir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, buyurun. 
Yalnız Sayın Bekata, biliyorsunuz ki, Tüzü

ğümüze göre soruların cevaplandırılması ve 
fikir beyanı 15 er dakikayı geçemez. Bu itibar
la kısa olmasını rica ediyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar çoktandır sorulara sıra gel
mediği için sorular biraz cazibesini kaybetmiş 
idi. Biliyorsunuz ki, Anayasamıza göre sözlü 
sorular Hükümeti denetleme müessesesidir. 
Denetlemeyi çoktandır sorular suretiyle yapa
mama durumunda oluşumuz, denetlemeyi yap
maya başladığımız zaman Hükümette görüyo
rum ki, fazla memnunluk uyandırmıyor. Bu
nunla beraber ben polcaııik kısmına geçmeden 
kendilerinin sorumun hudutları içinde verdik
leri cevaplar ile, bu cevapların maddi değerini 
huzurunuzda kısaca açıklıya cağını. 

Hükümet Programında yer alan yani, Mec
lisin Hükümete: «Ben bu programını tasvibede-
rek itimat oyu veriyorum» dediği hükümlerin 
içinde şu Hükümet taahhüdü var: «Her şoförün 
kendi vasıtasına sahib olabilmesi için gerekli 
malî destek ve kredi temini işini süratle ele 
alacağız.» Şu halde benim, Hükümet progra
mında dayandığım taahhüt bu taahhüttür. 

Sene 8 ay, 12 ay konusu. Konuşulurken bir-
buçuk seneyi geçti mi iki seneye vardı, derler. O 
manâda söylenmiştir. Yoksa seneler benim inhi
sarımda değildir. Şimdi bu iki seneye yakın süre 
içinde Hükümetin bu süratle gerçekleştirilecek 
program taahhüdünde yaptığı ise, Sayın Baka
nın buradaki dilinden ifadesi şudur: Ankara'da 
50 bin lira ayrılmış, Adana'da 100 bin lira ayrıl
mış, Diyarbakır'da 100 bin lira ayrılmış. Bu pa
ralarla da 92 bin sadece otomobil şoförü ile diğer 
şoförlere pardım ediliyormuş. Şimdi bir zihniyeti 
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de bu kürsünün bir tarafına koyup sözümü to-
parlıyacağım. 

Ben buraya eski Hükümetin bir mensubu ola
rak çıkmadım. Bu itibarla bizim Hükümet za
manında şu olmuş, bu olmuş kısmı işte bütçe ko
nuşmaları vesilesi ile dile getirdiğimiz hususlar
dır. Ben buraya bir senatör olarak çıktım ve su
al sorma hakkı benim, vekilin bana sual sorma 
hakkı yoktur. Onun için bunu bir yana itiyorum. 
Zira bu müessesenin çalışma tarzı, sen vaktiyle 
Hükümette idin ne yaptın kısmı ile başlamaz. Ben 
burada senatörüm. Hükümete bir sual tevcih 
ediyorum. Sizin bana sual tevcih etme hakkınız 
yoktur. Dcnetliyen siz değilsiniz, biziz. Bu kısmı 
da böyle ayırdıktan sonra, son verdikleri cevapla
ra göre de bir iki cümle arz edeyim: 

Muhterem arkadaşlarım, benim maksadım 
tenkid dahi değildir. Maksadım; bir Hükümet 
programına bir taahhüdü yazarken, bu taahhüdü 
Millet Meclisinde kabul ettirip itimat oyu alırken 
bunun ağırlığını hissetmelidir. Yapamıyacağı 
sözü verdi mi diğer taahhütler de ciddiyetini 
kaybeder. Şimdi işte ilân ediyorum ve zapta ge
çiyor: Demirel Hükümeti bu taahhüdünü asla ye
rine getiremez. Neden? Şimdi onu da isbat ede
yim de arkadaşımız zahmete girmesin. Çünkü; 
benim sorduğum sual Halk Bankasının esnafa 
ayıracağı kredi moiktarı nedir, değil. Şoförlere 
ayıracağı fon nedir?, budur. Halk Bankasının ser
mayesinin bir milyara çıkması demek şoföre bu
radan ciddî bir para ayrılacak manâsına gelmez. 
600 milyonun içinde 250 bin lira ancak ayrılmış 
bulunan bir kredi ile bu konu halledilemez. Şim
di, öyle ise, bana diyebilir mi ki, Sayın Bakan, 
hazırsa çok memnun olurum ve Yüce Senato da 
zannederim ki, tatmin edilmiş olur, bugüne ka
dar Ankara'da şu kadar şoföre şu kadar para ve
rilmiştir. Şu donatım kredisi dediğimiz şeyin 
içinde de, şoförlere münhasır olmak üzere, şu ka
dar para ayrılmıştır ve şu kadar para verilecek
tir. Miktar zikrederek, ki kontrole imkân olsun. 

Sosyal sigortalar fonundan bir kısmı Devlet 
bankalarına verilecek, oradan diyor bu istikamete 
para vereceğiz. Bunun miktarını ifade edebilirler 
mi? Göreceksiniz ki, sarahatle ifade edemezler. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı hakkın

daki çalışmalara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/411) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ekrem Öz
den müracaatle sorusunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasını talebetmiştir. Soru yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dmı ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. Sayın som 
sahibi Alpaslan?.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/413) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Burada, Soru sa
hibi Sayın Alpaslan? Yok. Soru, bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/415) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. 
Ticaret Bakanı? Yok. 
;Soru igelece'k 'birleşime bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Yok. 
Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, öğretmenlerin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soruus (6/420) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. 
Saym Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. 
Cevaplandıracak mısınız efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Evet, 

BAŞKAN — Bu sözlü sorunuzu Genel gö
rüşmeden önce mi vermiştiniz Sayın Atmaca? 
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Genel Görüşmeden sonra tekrar sözlü sorunu
zun bu celsede görüşülmesini istiyor •• musunuz ? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli — Yeni 
Millî Eğitim Bakanının cevap vermesinde fay
da mülâhaza ederim, öğretmenlere huzur temi
ni bakımından. 

BAŞKAN — Pekâlâ, soruyu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Atatürkçü, ülkücü öğretmenlere baskı gün 

geçtikçe şiddetini artırmaktadır. Aralık 1966 
ayı içinde (56) öğretmenin sudan sebeplerle, 
Nakil ve 'Tahvil Yönetmeliğine aykırı /olarak 
nakledilmesi, Bakanlık emrine alınması ve işten 
•elç ektir ilmesi yapılan baskının son günlerde 
daha da dehşet verici hale geldiğinin delilidir. 

Türk çocuğunu eğitip, öğretmekle görevli 
iöğretmenlerin seJbepsiz mağdur edilmesi, Ata
türk'ün istediği «Fikıri hür, vicdanı hür» genç
lik yetiştirmeyi önleyici mahiyet almıştır, öğ
retmenin sınıf içi ve sınıf dışı çalışma <ve davra
nışlarına Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim ta
rihinin hiçlbir devrinde bu kadar müdahale edil
diği, baskı yapıldığı görülmemiştir. Öğretmen
lere yapılan bu haksız ve kanunsuz baskının, 
(sindirime ve ezme çabalarının birtakım yan te
sirlerle yapıldığı kanaati öğretmen toplumunda 
.'güvensizliği artırmaktadır. Bundan da en çok 
•zararı yarına güvencimiz, inancımız olan çocuk
larımız görecektir. Millî Eğitim Bakanlığı bak
ışız işlemler harmanı haline gelmiştir. 

Denizli ili ıöğredinenlerinden Avni Aytan 
Yozgat iline, Emin Aytan Rize iline, Yusuf Kor
kut Adıyaıman iline, Mustafa Üste Siirt iline se
bepsiz olarak nakledilmişlerdir. 

Öğretim yılının ortasına geldiğimiz bir za
manda ve Nakil Tahvil Yönetmeliğine aykırı ola
rak yapılan bu islamlerin nedenlerinin Millî 
Eğitim Bakam tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına (müsaadelerinizi saygiyle rica 
ederim. 9 Ocak 1967 

Hüseyin Atmaca 
C. Senatosu Denizli Üyesi 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı 11-
hami Ertem buyurun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Cumhuriyet (Senato
sunun çok sayın üyeleri, biraz evvel de belir
tildiği üzere çok kısa ibir süre evvel Yüksek 
Heyetinizde Millî Eğitim Politikası günler

ce genel .görüşme konusu yapılmış ve fbu hu
susta iddialar, mukabil iddialar cevaplar uzun 
uzun .orta yere konmuştur. 

Ben yeni vazifeye başladığım bu sırada 
bunların içine girersem sayın soru sahibi de 
kabul ederler ki; Millî Eğitimimiz ve öğretmen
lerimiz için hayırlı ve huzurlu biir yola girme
miş olurum. Onun için ben sözlü sorudaki me
seleleri ne olmamıştır, ne de olmuştur tarzı ile 
ele a'lmıyacağım. Kendilerinden istirham edi
yorum; bu mesele genel görüşmelerden sonra 
her taraf fikirlerini söylemek suretiyle umu
mi efkârda mâkesini bulmuş ve notunu almış
tır. Ben yalnız vazifeye başladığım şu anda 
ve daha evvelce de yani, muhtelif gazetelere 
yaptığım beyanlarla da ve bugün yaptığım 
bir genelge ile de belirttim ki; Türk öğretme
ni mutlak bir huzur içinde olmalıdır. Aydın 
kimseler mutlak objektif kıstaslara tabi karar
larla yönetilmek zorundadır. Öğretmenlerimiz 
vazifelerine bağlı kaldıkları ve öğretmenlik 
ödevinin kutsiyetinin icabettirdiği tarzda şe
ref ve haysiyetlerini korudukları müddetçe 
hiçbir şekilde baskı altına alınamazlar, baskı 
altında olmıyacaklardır. Hiçbir keyfî tasarru
fa da muhatabolmıyacaklardır. Tek değer öl
çümüz, mutlak surette, başarı olacaktır. Hiz
metine bağlılık ve başarı öğretmenlerin taltifin
de, bunları başarmamak ise onların tecziyesinde 
yegâne kıs'iciısııııız olacaktır. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan 
Millî Eğitim Bakanlığı ödevine yeni başiıyan 
Sayın ve gerçekten değerli İlhamı Ertem'in öğ
retmenlere huzur getireceği inancındayım. Bu
radaki biraz evvelki beyanları ve bugün saat 
13,00 ajansında okunan genelgesi, bizim bu inan
cımızı kuvvetlendirmiştir. Bu bakımdan şim
dilik sözlerimin ve tenkidlerimin kendisi ile 
iigili olmadığını arz ederim. 

Ayrılan hakkında söz söylemek doğru olma
dığı için Sayın Dengiz için de konuşmıyacaq,ım. 

Öğretmenlik, huzur istiyen bir meslektir, 
Türk çocuğunun beden ve ruh gelişimini sağ
lamak, Türk çocuğunu gerçek vatansever, bil
gili, yapıcı ve yaratıcı gücde yetiştirebilmek 
için feragatle çalışan ülkücü öğretmen yarı
nından emin olmalıdır ve huzur içinde bulun-
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m ah d ir. Bu ortam yaratılmadıkça, öğretmenin 
sınıf içinde ve sınıf dışında Türk çocuğuna 
yararlı olabilmesine imkân yoktur. Öğretmen
leri; kökü dışarda olan birtakım sapık fikir
lerle, tahkik etmeden, suçlamak Türk millî eği
timine en büyük kötülüğü yapmak olacaktır 
ve olmaktadır. Biz, hangi yönden gelirse gel
sin, Türk miillî birliğini bozucu, çürütücü fi
kirlerin daima karşısında olacağız. Ancak dar 
bir açıdan bakarak birtakım geri niyetleri 
maskelemek için yapılan jurnalleri de asla 
tasvibetmediğimizi ifade etmek isterim. Mes
lek huzurunu kaçıran, öğretmeni tedirgin eden, 
hattâ bir baskı aracı haline getiren jurnallar 
Türk millî eğitimini kökünden sarsmaktadır. 

Şunu ifade edeyim ki, ben öğretmeni müda
faa için söz almış ve bu sözlü soruyu vermiş 
değilim. Tüsk öğretmeni kendisini müdafaa 
edebilecek güçtedir. O, cesaretini Türk. milliyet
çiliğinden, vatan bağlığından, çocuk sevgisin
den almaktadır. Kaynağı millet sevgisine da
yanan idealler, hiçbir zaman ülküler baskı al
tında tutulamaz ve tutulmamıştır. Üzerinde dur
mak istediğimiz, Türk çocuğunun zihninde bu
lantı yaratacak müdahalelerin kaldırılmasıdır. 
Millî Eğitim Bakanlığının bundan böyle birta
kım yan tesirlerden kurtulmak suretiyle daha 
müspet bir yola gireceği güvenimizi tekrar 
ifade ederim. Bir yıldır öğretmenlere yapılan 
baskıların misallerini Sayın Bakanın buradaki! 
konuşmasından sonra tekrar dile getirmeye 
lüzum görmüyorum. Bu misalleri arzu buyu
rurlarsa Sayın Bakana tetkik etmek üzere de
lilleri ile yazılı olarak arz ederim. 

Sayın Bakandan tarafsız bir kadro ile arap
saçına dönen, kör düğüm haline gelen eğitim 
problemlerini çözmesini bekliyoruz. Kanıyan 
yaralar sarılmalı, haksızlıklar giderilmelidir. 
Millî eğitim hizmetleri, milletçe üzerine titredi
ğimiz ve özlemini duyduğumuz millî birliği sağ-
lıyacak hizmetlerin başındadır. Bu önemli ko
nunun, yeni Bakanımızdan rayına oturtulma

sını istirham ediyorum. Geniş bir tecrübe sahi
bi yeni Millî Eğitim Bakanımızın bu güçlükle
ri yeneceği inancındayım, müspet icraatında 
daima yanında olacağımızı1 ifade ederim. Son 
olarak, temennim şudur: Yeni Bakanımız Türk 
Millî Eğitim Tarihine müspet icraatı ile geçsin-
ler, günün birinde ayrıldıkları zaman arkala
rında gönüllerde iz etmiş eserler bırakmış bir 
bakan olarak huzur duysunlar. Temennim bu
dur, saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. Sayın soru 
sahibi? Yok. gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok, Sayın soru 
sahibi? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/423) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? İzinli oldu
ğu için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli şehrinin telefon 
santraline dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/424) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

Gündemimizin tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler kısmına geliyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

4. — Cumhuriyet Senatostu Başkanlığının 
1964 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapların İnceleme Komisyonu ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Komisyon yok 

efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüzün 170 
nei maddesine göre, müzakeresi Umumi Heyetin 
bilgisine arz edilecek bir husus olduğu için ko
misyonun bulunmasına lüzum görmüyoruz. 

FERİD MELEN (Van) — Soru sorulursa. 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün sadece Umumi 
Heyetin bilgisine sunulur denmektedir. Binaen
aleyh, soruya da cevap vermiyor. 

Bu rapor 45 nci Birleşimde okunmuştu. 
Aradan zaman geçtiği için tekrar okutuyoruz. 

(Rapor tekrar okundu) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının 1964 yılı kesinhepları hakkında Cumhu
riyet Senatosu kesinhesaplarmı İnceleme Ko
misyonu raporu, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 175 nci maddesi gereğince Yüksek He
yetin bilgilerine arz olunur. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

(1) Rapor 889 S. Sayılı basmayazı ile bir
likte 16 . 3 . 1967 t ar dili 45 nci Birleşim tutanağı 
sonuna bağlıdır. 

1965 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) (2) 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Usul bakımın

dan bir hususu arz etmek istiyorum. 
Efendim, inceleme yapan sayın komisyon 

nerededir!? 
BAŞKAN — Efendim, demin arz ettim. Tü

züğümüzün 175 nci maddesine göre, komisyon 
raporu sadece müzakeresiz Umumi Heyetin bil
gisine arz olunmaktadır. Bu ilk tatbikat değil
dir. Müzakeresiz olarak bilgiye arz olunacağı 
cihetle komisyonun burada bulunmasına lüzum 
görmemekteyiz. Bu itibarla raporu okundu, 
Yüksek Heyetin bilgilerine arz ediyoruz efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1965 yı-
yı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu' raporu 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 175 nci mad
desi gereğince Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
olunur. 

Gündemimizde başka görüşülecek madde 
kalmadığı cihetle 6 . 4 . 1967 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

(Kapanma saati : 17,35) 

(2) ve (2) 886 S. Sayılı basmayazı ve rapor 
tutanağın sonundadır. 

— 566 — 



C. Senatosu B : 48 4 . 4 . 1967 O : 1 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) " YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Öz-
güneş'in, ortaokul ve liseler için ders araçları 
bakımından standart bir seviyenin tesbit edilip 
edilmediğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/299) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 

Soru : 1 
Ortaokul ve liseler için, ders araçları bakı

mından, standart bir seviye tesbit edilmiş mi
dir? 

Soru : 2 
Tesbit edilmişse; 
a) Ortaokul ve liselerimizin yüzde kaçı bu 

seviyede veya bu seviyenin üstündedir? Bu or
taokul ve liseler hangi illerimizdedir? 

b) Standart seviyenin altında kalan orta
okul ve liselerin, yüzde oranı nedir, 

Tesbit edilmemişse; 
c) Böyle bir seviyenin tesbitinde fayda gö

rüyor musunuz? Görüyorsanız bu tesbiti ne za
man yaptırmayı düşünüyorsunuz? 

Soru : 3 
Ders aracı noksan olan ortaokul ve liseleri

mizin ders aracı seviyesini tatminkâr bir sevi
yeye getirmek için bir zaman plânınız var mı
dır? 

a) Varsa, bu plânm bir kopyasını cevap 
yazınıza ekliyebilir misiniz? 

b) Yoksa, böyle bir plânın hazırlanmasını 
faydalı bulur musunuz? Faydalı buluyorsanız 
ne zaman hazırlatmayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29.3.1967 

Talim ve Terbiyesi Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 968 

Konu : ıSenalto Üyesi Mehmet Öz-
güneş'in ders araçlarına dair ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1966 gün ve 6925/2741/7/ 

299 saıyılı Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazınız: 
Cumihuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet 

Özgüneş'in, ortaokul ve liselerin ders araçları
na dair olan ya'zılı soru önergesi cevap notu
nun ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi ıSaym Mehmet Öz
güneş'in, ders araçlarına dair yazılı soru 

önergesi cevap notu : 

1. Ortaokul ve liseler için, ders araçları 
bakımından, standart 'bir seviye tesbiti henüz 
mümkün »olamamıştır. Ancak, fizik, kimya ve 
biyoloji dersleri için standart ders aracı liste
leri hazırlanmıştır, 

2. 585 ortaokul ve 149 lisede fizik, 150 or
taokul ve 126 lisede kimya, 15 'ortaokulda ta
biat (bilgisi ders aracı takımı vardır. Buna 
göre, 1 003 ortaokul ve lisede 744 fizik, 276 
kimya, 100 tabiat bilgisi ders aracı takımı bu
lunmaktadır. 

3. Bakanlıkça okullara verilen çeşitli ders 
araçlarının sayısı belli ise de, okullar tara
fından çeşitli kaynaklardan sağlanmış 'olanla
rın da tam bir sayımını yapmak üzere anket
ler hazırlanmıştır. Bu anketlerin yapılmasın!-
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dan ve aracı eksik okullara birer takım araç 
verilmesinden sonra standart seviyeler teshili
ne başlanabilecektir. Eksikleri tamamlamak 
için sarf edilen çabalar, bütçe imkânları ile sı
nırlı olmaktadır. 

4. Ders aracı eksik olan ortaokul ve lise
lerimizin ders aracı seviyesini tatmin edici bir 
seviyeye getirmek için İkinci 5 Yıllık Plân dö
neminde ders aletleri yapımına ait plân ilişik 
olarak sunulmuştur. 

İkinci 5 Yıllık Plân Döneminde Ders Aletleri Yapım va Onarım Merkezinde imali öngörülen çeşitli 
ders araçlarının dökümü 

Yıllar : c 1968 1969 1970 1971 1972 

Tk. Tk. Tk. Tk. Tk. 
1. Hedefler 

15 000 takını ilkokul ders aracı 
1 500 takım ortaokul fizik aracı 
750 takını lise fizik 
1 000 takım lise kimya 
500 takını meslekî ve teknik Öğ. Ok. fen 
dersleri aracı 
1 000 takım lise biyoloji ders aracı 

2 000 
200 
100 
150 

100 
150 

2 500 
250 
100 
150 

100 
150 

3 ooo 
300 
150 
200 

100 
200 

3 500 
350 
200 
250 

100 
250 

4 000 
400 
200 
250 

100 
250 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker'in, orman içi artıkların
dan faydalanmak üzere Dursenbey'de bir 
kontralit fabrikası kurulmasına dair soru 
önergesi, ve Tarım Bahanı Bahri Dağdaş'ın ya
zılı cevabı (7/317) 

17 . 1 . 1967 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına' 
Aşağıdaki sorumun 'Tarım [Bakanı tarafın

dan ya'zılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi saygı ile arz ederim. 

CumOruniy ot S e n afosıı 
Dlikeisdr Üyesi 

Hasan Ali Türker 

1. Balıkesir'in Dunsunbey ilçesi ve civarı 
'Orman bölgesidir. İlgililerce orman içi artık
larından faydalanmak üzen'e Dursuıibey'de bir 
kontralit fabrikası kurulduğu takdirde ibir ta
raftan çürümeye terk edilen bu orman içi en
kazın değerleneceği, igeniş ölçüde orman içi 
'köylülerine dş sahası açılacağı ve ımemleketin 
kontralit ulhtiyacı karşılanacağı (ifade edilmek
ledir. 

Bu ıgibi İbir falbrikanm 'kurulması düşünül-
aıiök'te imidir ? 

2. Balıkesir'in 1 hırsunbey, Kepsut, İvrindi, 
Balya, Havran ve iSavaştepe ilçeleri tarımsal 
kalkınma lbalkımından 'geri kalmış durumdadır
lar. Bu (ilçelerde itan m. 'orman ve 'hayvancılık 
yönünden Tanım 'Bakanlığınca yeni tesisler ku
rulması hususunda teşebbüs var mıdır? Varsa 
nelerdir ? 

T. C. 
Taılm Bakanlığı 31 . 3 . 1967 

Özel Kalem Müdürü 
Şb. Md. Bakanlık 

Müşavirliği 
35/24782 

Konu : Önergıe 'hakkında 

•Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 1 . 1967 gün Kanunlar Müdür

lüğü 7133/3312 - 7/317 sayılı yazı. 

Cumhuriyet 'Senatosu Bahkesir Üyesi Sa
yın Hasan Ali Türker'in 'orman içi artıkların
dan faydalanmak özere 'Dursunhey'de bir kont
ralit fabrikası kurulmasına 'dair yazılı soru 
önergesi tetkik edildi buna dair 'cevaplarımız 
asa âldadır.-
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1. Bakanlığımızın onman ürünleri sanayi 
politikası, ön safta özel sektöre yer vermek 
olup özel sektörce gerek sermaye ve gerekse 
işletme Ibaıkımından fazla ilgi gör'miyen ve fa
kat 6831 sayılı Kanunun 28 nci ımaddesinde de 
'belirtildiği gl'lbi ormancılık tekniği ve kıymet
lendirme ziorunluğu ısdbelbi ile yapılmasında za
ruret bulunan sanayi tesislerinin Onman Genel 
Müdürlüğünce ele alınmasıdır. 

Memleketimizde yekûn kapasitesi 35 000 
ton olan ve ikisi özel sektöre ait ibulunan 3 lif 
levha fabrikası mevcuttur. Onman Genel Mü
dürlüğünün ilik Beş Yıllık Plân .devresinde baş
layıp 1909 yılında ikmal 'edeceği lif levha fab
rikası ile kapasite 65 000 tona yükselecektir 
Halen çalışmakta olan 3 fabrika 'tüketilme pa
ralel üretim yapmakta ve 35 000 ıfcon kapasiteye 
mukaibil, pazarlama imkânları dolayısiyle an 
ca'k 20 000 ton dmal etmektedir. 

Yonga levha falbrikası olarak özel teşebbü
se ait mevcut ibir tesisin yanma ikinci (bir te
sis daha kurulmuş ve 3 000 ton olan kapasite 
15 tona yükselmiştir. Diğer blir müteşebbis de 
yıllık 10 000 'ton kapasiteli ibir yonga levha fab • 
rikasmı yakında işletmeye aç'mak üzeredir. Ay
rıca Orman Genel Müdürlüğü İlk (Beş Yıllık 
Plân dâhilinde hulunan yıllık 1:5 000 ton kapa
siteli bir 'teisis projesini ıtahakkulk ettirmek için 
çalışmaktadır. Yine aynı Genel Müdürlük ta
rafından İkinci Beş Yıllık Plân devresinde 
•bir yan tesis olarak 'kuracağı fabrika ile ka
pasite 45 000 'tona yükselecektir. 

Memleketimiz onman envanter çalışmaları
na süraitle devam edilmektedir. Üretim projek
siyonunun (teshilinden sonra oıriman ürünleri 
işleme sanayii tesislerinin nenelerde ne za
man, ne çeşit ve ne kapasitede kurulacağı hu
susları daha isabetli 'şekilde taayyün etmiş bu
lunacaktır. 

Bu arada Duusunibey ve civarında (bu konu 
ile ilgili 'dtü'tler de ikmal edillmiş olacaktır. 
Memleket çapında yapılacak bütün çalışmala
rın ikmalini ımütaakııp malî imkânlar da göz 
önünde 'bulundurularak lüzumlu tesisler pri-
yorite sırasına ıgore nazarı itibara alınacak ve 
plânlaması yaptırılacaktır. 

2. 1967 yılı yaitınım programlarına 
göre Dursunlbey ilçesinde 1 500 adDd vnib-mi 
Antepfıstığı aşılama, 20 dekar yoncalık te
sisi 200 dekar fiğ ıtesdsi, 2 aded sıvat tesisi, 

1 250 aded meyve ağaçları aşılanması, 20 de-
1 ;ar toplu meyvelik, 

Kepsut ilçesinde 1 000 aded yabani Antep 
astığı aşılaması, 25 dekar yoncalık tesisi, 5 de
kar ''korungalık tesisi, 250 dekar fiğ tesisi, 15 
dekar hayvan pancarı .gösterisi, 1 aded sıcak 
yastık testisi, 1 250 aded 'meyva ağaçları aşı
lanması, 20 dekar toplu îmeyvalık, 

İvrindi ilçesinde 300 aded yabani Antep 
fıstığı aşılama, 15 dekar yoncalık tesisi, 100 de
kar fiğ tesisi, 1 aded sıvat (tesisi, 1 000 aded 
yabani aneyva ağaçlarının aşılanması, 20 de
kar toplu îmeyvalık, 

Balya ilçesinde 2 000 aded yabani Antep 
rstığı aşılaması, 30 dekar yoncalık tesisi, 250 
dekar fiğ tesisi, 3 dakar hayvan pancarı gös
terisi, 1 aded sicak yastık tesisi, 13 dekar top-
'u -bağ tesisi, 1 '300 aded yalbani ımeyva ağaç
l ı rmın aşılanması, 20 dekar 'toplu meyvelik, 

Havran »ilçesinde 15 000 aded yabani 
oytinlik tesisi, 2 000 aded yalbani Antep fıs

tığı aşılaması, 10 000 aded 'Zeytin aşılama ve 
geliştirme, '25 dekar yoncalık ıtesisi, 1 aded 

yeşil yem silosu, 13 dekar ıtoplu (bağ tesisi, 
1 400 aded yabani ımeyva ağaçlarının aşılan
ması, 70 dekar 'toplu meyvalık, 

Savaştepe ilçesinde ise, 2 000 aded yabani 
Antep fıstığı aşılama, 50 de'kar yoncalık te
sisi, 20 dekar korungalık tesisi, 1 aded sıvat 
tesisi, 13 dekar ıtoplu 'bağ tesisi, 1 200 aded ya
bani meyva ağaçlarının aşılanması, 20 de'kar 
toplu meyvalık 'tesisleri ikmal edilecektir. 

Diğer taraftan Balıkesir ili dâhilinde hay
vancılığın gelişıtirlllmesi amaciyle üretim, ıslah 
ve diğer temel hâzmetler 'bölgenin taibiî ve eko-
".ı mıîk şartları göz önünde 'bulundurulmak su-
•etiyle hir program 'dâhilinde yenine ıgetiril-
;ı ektedir. 

Bu cümleden olarak: 
a) Kepsuıt ilçesi hayvanlarının ıslahı 'ama

ciyle ilçede İbir Iboğa deposu (kurulmasına ka
rar verilmiş ve Millî Savunma Bakanlığınca 
kullani'lmıyan 149 146 M2 lik arazinin bu 
amaçla Bakanlığımıza devri 'konusunda yazış-
ımalar devam etmektedir. 

Arazi 't'e'min edildikten sonra adı 'geçen te
sisin kurulmasına 'başlanacaktır. 

b) Körfez bölgesi hayvanlarını ıslah ama
ciyle 'bölgede yapılan etütler sonuçlandırılmış 
ve 'bölgede 1 Nisandan itibaren suni tohumla-
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'ma faaliyetlerinin baş laması hususu programa 
alınmıştır. 

c) Bunlara ilâveten Dursunbey, Kepsut, 
Balya, Havzan ve Savaştepe ilçelerimde de böl
ge hayvancılığını (geliştirmeye matuf 'hizmetle
rin ve (bunlarla ilgili yatırımların ıtesibifci konu
sunda uzmanlardan kurulu 'bir heyetin Nisan 
sonunda 'bölgeye gönderilmesi 'kararlaştırılmış. 
bulunmaktadır. 

Bilgi 'edinilmesine müsaadelerini arz ede
rim. 

Tari'm Bakanı 
Bahri Dağdaş 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Saduk Artukmaç'ın, hayvan ypMstiriciliainin ?i-
raatçüere verileceğine dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı 
(7/326) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hayvan yetiştiriciliği hakkındaki aşağıdaki 

yazılı sorularımın, Tarım Bakanınca yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâlet fouyumlmasını 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

15 . 2 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmaç 

Veteriner Öğretiminin ]24 ncü yıldönümü 
münasebetiyle düzenlenen tören de, Veteriner 
r SivUIiesi jJCıvai-L-ı ou^ m x ı ı>x. _ı_yı. o t u a - n a n m 
Gürtürk bir konuşma yapmıştır. 

Bu konuşmaya göre, memleketimizin tarıın-
ıgelişmesi ile ilgili kısa ve uzun vadeli meseleler 
üzerinde gerekli temaslarda bulunmak üzere. 
Tarım Bakanlığı Plânlama ve Ekonomik Araştır
malar Dairesi Başkanının riyasetinde ve yerli 
ve yabancı ziraat uzmanlarından dört kişilik bir 
heyet fakülteye gelmiştir. Bu heyet, fakültece 
seçilen beş kişilik bir komisyon ile 8. 12. 1966 
günü müşterek bir toplantı yapmıştır. Sözü geçen 
heyet görüşmeye başlarken, esas gayeden uzak
laşarak, ilk önce hayvan yetiştiriciliğinin zira-
atçilere verilmesi lüzumu üzerinde İsrarla durmuş 
ve Veteriner adedinin azaldığından dolayı Tarım 
Bakanının (bu fikri benimsediğini ve bu ısebeple 
buna ait bir kanun tasarısının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunmak kararında 'bulunduğunu 
da dermeyan etmiştir. Bu tutum karşısında, Fa
külte mensupları toplantıya devam etmemişler
dir. 

1. Veteriner, bir taraftan hayvan yetiştiri
ciliği ve diğer taraftan hayvan ve insan sağlığını 
tehdit eden hastalıklar hakkında yeterli bilgiye 
sa'h'p bu* fen ve nihıfreaıs öİFnıanı <-ıYIu",n/na o'ö^e 
hayvan yetiştiriciliğini veteriner adedinin azal
dığından bahisle, böyle bir ihtisasa sahip bulun
mayan başka personele verilmesini icaibettiren 
lsdber^ıe,, nelerdir? 

2. Bakanlık, bir .ihtisas mesleğinin diğeri ta
rafından temessül edilmesine hangi sebeplerle 
muvafakat edecektir? 

3. Bu tutumu, Sayın Bakanın; «ıher mesleğin 
kendi bünyesi içinde yeniden teşkilâtlanması» 
hususundaki direktifi ile bağdaştırmak mümkün 
olacak mıdır? 

4. Veteriner adedinin artırılması için ne 
ıgilbi tedbirler alınmıştır? Alınmamışsa sebebi ne
dir? 

5. Veteriner adedinin ihtiyaca yetecek dere
cede ve kısa zamanda artırılması düşünülmekte 
midir? Düşünülmekte ise ne ıglbi tedbirler alı
nacaktır. 

• T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 31 . 3 . 1967 
Şlb. Md. : ıBakanilılk Müşavirliği 

Konu : Önerge hakkında 24781 -141 

ıCu'ml'h'urivet Senatosu Balkanlı*?]TIR 
İlgi : 21 . 2 . 1967 gün Kanunlar Müdür

lüğü 7312/3604 - 7/326 sayılı yazı. 
Cmmihuriyöt 'Senatosu Yozgat Üyesi Sayın 

iSadık Artukmaç'm hayvan yetiştiriciliğinin 
ziraatçilere verileceğine dair yazılı soru 'öner
gesi tetkik edildi. Konuya -ait cevapl anımız aşa
ğıdadır. 

Türkiye'nin tarımsal gelişmesi imkânlarını 
tetkik dfcm.dk üzere memleketimize davet edilen 
6 kişilik Amerikan Uzmanları Heyeti 13 Ka
sım 1966 tarihinden 17 Aralık 1965 tarihine 
kadar gerek Bakanlığımız ıgerekse tanımla ilgili 
diğer resmî teşekküllerle bilgi almak nıa'ksa-
diyle temasta (bulunmuşlardır. 

Aynı düşünce ile Heyet Ziraat ve Veteriner 
fakültelerini ziyaret e'tmeyi ve fakültelerin 
tarımsal kalkınmaya ne gibi hizmette bulun
duklarını öğrenmeyi, arzu ettiğinden durum her 
iki Fakülte Dekanlığına 11 Kasım 1966 tarih
li yazı ile intikal ettirilmiş ve her iki Fakülte 

http://dfcm.dk
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mensupları ile yapılacak müşterek toplantı
nın önceden mıuitabık kalındığı üzere 25 Ka
sım 1966 'günü 'saat 10 da Ziraat Fakültesi De
kanlık toplantı 'salonunda yapılacağı bildiril
miştir. 

Adı geçen gum.de Ziraat Fakültesi profesör
leri ile bildirilen (mahalde toplantı yapılmış fa
kat Veteriner Fakültesi Dekanı mazaret sıöyli-
yerek bu toplantıya ne kendisinin ve ne de 
profesörlerinin katılamıyacağmı ve kendileri 
ile ayrı Ibir toplantı yapılmasını istemiştir. 

Bunun üzerine 6 kişilik heyetlten yalnız iki
si, Bakanlığımız Plânlatma ve Ekj.momik Araş
tırmalar Dairesi Başkanı ve AID Ankara mıis-
yonu temsilcisinin katıldığı bir grup halinde 
Veteriner Fakültesi Dekanını yanında bulunan 
profesörlerle (birlikte Dekan 'odasından 8.12.1066 
i günü ziyaret etmiştir. 

Bu ziyarette iki eksper Fakülte profesör
lerine 'soru sormak suretiyle bilgi almışlar ve 

•kendilerine profesörler tarafından sorulan soru
lara ıda cevap vermişlerdir. Dıur.um bundan iba
rettir. 

Ekonomisi gelişmiş ve ibür rejim altındaki 
ıbütün 'medeni al emde .-olduğu gibi. memleketi-
mizde tarım isekltöründe .her meslekin, o mesle
kin emrettiği ve Türk Millettinin o meslekten 
Ibeklediği esaslara ıgöre rasyonel ve en faydalı 
şekilde ıhizimet görecek tarzda yeniden düzen
lenmesi çalışmalarına başlanmış ve devam et
mektedir. 

Bilgi ledinilmiesine müsaadelerini arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul gümrüklerine gelen 42 
vagon tutarındaki porselen eşyaya dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in yazık cevabi (6/329) 

3 Maıt 1967 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Te

kel (Bakanı tarafımdan yazılı olarak 'cevaplandı
rılmasına tavassutunuzu istirham ederim. 

Derin saygılarımla. 
Cumlhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 
1. 'İstanbul gümrüklerine hariçteki vbir fir

manın imemleketimizde yapılacak ıbir (tesise iş

tirak payının aynî kısmına karşılık .olarak 42 
vagon tutarında Porselen eşya geldiği haberi 
doğru mudur? 

2. Bu miktarda bir mal gelmişse gelen ma
lın 'Orijinal fatura tutarı (CİF) nedir. Mal ki
min adına gelmiş ve hariçte hangi firma tara
rından gönderilmiştir. Beyan olunan (bedel ile 
hakiki değeri arasında büyük farklar olduğu 
iddia olunan mezkûr eşyanın Bakanlığınızca 
ekspertizi yaptırılmış mıdır? 

3. Mezkûr eşya kotalarda mevcut olmadı
ğına göre yurda ne suretle ithal olunacaktır. 
Keza kota dışı 'bir tahsisle gelmişse gelen 'eşya 
üzerinde kullanılacağı yerin amblemi mevcut 
omdur? 

4. Daha önce yurda usulsüz olarak eşya it
hal ettiği Bakanlığınızca beyan olunan Hotel 
Boğaziçi, Biyerloti ve İzmir Ankara Palas Ote
li mesulleriyle ithalata aracılık eden mutemet 
ve Gümrük memurları hakkında ne oıuamele 
yapılmıştır. Bu movzudaki so^u^turma sonunda 
mevzu adlî mercilere intikal ettirilmiş midir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 29-31 . 3 . 1967 

Sayı : 1177 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 3 .1967 günlü ve 7426-7/329-3807 

sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Yiğit Köker'in yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği önergesine verilen cevap ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Sayın Yiğit Köker 
Ankara Senatörü 

3 Mart 1967 günlü önergenizde cevaplan
dırılması istenilen hususlarla ilgili malûmat 

aşağıda arz edilmiştir. 

1) Tesbit edilebilen kayıtlara göre, İstan
bul'da «Laveks Nakliyat Şirketi» adına Sirke-
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oi'deki Devlet Demiryolları gümrüklü eşya am
barlarına 11 . 12 . 1986 - 20 . 1 . 1967 tarihleri 
arasında, 28 vagon porselen eşya getirilmiştir. Bu 
eşya için ithalâtçısı tarafından, Gümrük Kanu
nu hükümlerine göre, her hangi bir rejim beya
nında bulunulmadığı gibi giriş beyannamesi de 
verilmemiştir. 

2) Malumları olduğu üzere yurda ithal 
edilmek üzere getirilip henüz ithal muamelesine 
başlanılmamış, yani gümrüğe giriş beyannamesi 
verilmemiş ticari eşya için; Gümrük İdaresine 
verilen manifestolarımda, malın göndereni ekse
riya nakliye şirketi ve alıcısı da ya o şirketin 
Türkiye'deki şubesi ya bir banka veya emre 
olarak gösterilmektedir. Bu sebeple, mezkûr 
porselenler için Gümrük İdaresine henüz giriş 
beyannamesi verilmediğinden ve dolayısiyle fa
tura, ithal müsaadesi gibi belgeler ibraz edilme
diğinden, eşyanın orijinal fatura tutarı ile ma
lın hakiki ithalâtçısının kim olduğu gümrükçe 
bilinememektedir. Gümrük Kanununda ithalât 
eşyasının soruda bahsedilen şekilde bir eksper
tiz işlemine tâbi tutulmasına dair her hangi bir 
hüküm bulunmadığından Bakanlığımca böyle 
bir ekspertiz yaptırılmamıştır. 

3) Bahsi geçen porselen eşyanın, hariçteki 
bir firmanın memleketimizde yapılacak bir te
sise iştirak payının aynı kısmına karşılık ola
rak getirilebilmesi mümkün olduğu gibi, kota-

4 . 4 . 1967 0 : 1 

ların muhtelif faslından turistik tesislerin ih
tiyacı için lüzumlu maddeler olarak da yurda 
sokulmaları muhtemel bulunmaiktadır. Eşyanın 
ithali için gümrüğe beyanname verilmediğin
den bunların üzerinde kullanılacağı tesisin 
ambleminin mevcudolup olmadığı bilinımemek-
tedir. 

4) Otel Boğaziçi ve Pıiyerloti Otelleri, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı emrindeki 13 ncü 
Kotanın muhtelif faslından aldıkları 8394 do
larlık tahsisle 246 aded Philco marka havagazı 
ve bütangazı ile çalışır fırınları ithal ederek 
piyasaya sattıkları anlaşıldığından, yapılmakta 
olan tahkikat sonucu yakın bir zamanda adli
yeye intikal ettirilecektir. 

Ankara Palas Otelcilik T. A. Ş. ne 15 nei 
kotanın, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrin
deki muhtelif faslından verilen tahsisle; gaye 
dışı usulsüz olarak eşya ithal ettikleri anlaşıl
mış olup, yapılan inceleme ve soruşturmalarda; 
olayın geniş ve şümullü bulunduğu ve muhtelif 
gümrüklere bu yolla eşya getirildiği tesbit edil
miştir. Olayın genişlemesi neticesinde soruştur
ma safhası henüz bitmemiş olduğundan iş adlî 
mercilere intikal ettirilememiştir. 

Bilgilerine sunarım. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

/ . Tekin 

. . . .>. . . >9< 



Cumhuriyet Senatomu 
GÜNDEMİ 

48 NCÎ BİRLEŞİM 

4 . 4 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Zi
ya Nami Şerefhanoğlu'na izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkalığı tezkeresi. 
(3/555) 

B - İKlNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nrn, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında içişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/404) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisi

ne kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/408) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/411) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alparslan'ın, Rusya'dan ithal edüip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/413) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Muımcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/415) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, öğretmenlerin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/420) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 



18. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli şehrinin telefon 
santraline dair, Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/424) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1964 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1965 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi .-
26 . 1 . 1967] 

3. — Maliye eski Bakam İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. Sa

yısı : 771 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not : Ulaştırma Bakanlığı ile il
gilidir) 

4. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. 
Sayısı : 773 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not : Maliye Bakanlığı ile ilgi
lidir) 

5. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu' Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/73) (S. 
Sayısı : 772 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not : Maliye Bakanlığı ile ilgi
lidir) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 6 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : / / | w £̂ I İt*I 

Maliye Bakam İhsan Gürsan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3856 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 

Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4 /71) 

(Not : Ulaştırma Bakanlığı ile ilgilidir.) 

(3656 numaralı Karar) 

2486/248(3 - 12 . 2 . 1962 (Dilekçi : Eşi Durru Bankoğlu'nun uzun za-
. ^ man T. C. Devlet Demiryollarında muhtelif vazi-
t - , ~, " ".' , ~J~„ . T, , ^T ^ ^ . . feler ifa etmekte iken 5 Mayıs 1961 tarihinde qe-
Baheehevler 17 noı sokak No. 52 Daire 4 . ,. " . T „ . . . ^. . 7 , , , , . „ . . 

çırdıgı bir kalb krizi neticesinde vefat ettiğini ve 
ANKAEA geride esi olarak kendisi ile en büyüğü 13 yaşında 

iki oğlunu bıraktığını, mütevaffa eşinin 24 sene 10 
ay hizmeti olduğundan emekli ikramiyesi alamadıklarını, bundan evvel T. B. M. Meclisinin bu du
rumda olanların emekli ikramiyesinden faydalanmalarını sağlıyan mütaaddit kararlar verdiğini 
bildirmekte ve emsal olarak Meclisin 18 . 1 . 1960 tarih ve 2192 sayılı, 18 . 10 . 1960 tarih ve 8 sa
ydı kararını zikretmekte ve kendilerinin de bu haktan faydalandırılmalarını istemektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının eevaıbi yazılarında: Durru Bankoğlu'num ölüm tarihine kadar geçen 
emekliye tabii hizmetinim 24 seme, 8 ay 9 günden ibaret olduğu, bu hizmetine mukabil dul ve yetim
lerine emekli aylığı bağlanmış ise de emekliye tabi hizmeti 25 yılı doldurmadığından 5434 sayılı Ka
nunun 89 ııcu maddesi gereğince dul v.e yetimlerimin emekli ikramiyesinden istifade öttirilîmeleırine 
imkân bulunmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü: Ölüm, maluliyet ve yaş haddi gibi ahvalde emeklilik aylığımın hesabında 
6 ay re daha fazla yıl kesirlerinin tam sayılacağı kamun hükmü icabı olduğu halde emekli ikrami
yesinin hesabında bu hususta bir sarahat mevcmıdo'lmadığındam hâsıl alam boşluğun KomisyonumTiz 
kararları ile doldurulması öteden beri devam ede^e'len tatbikatla teamül halline gelmiştir. 5434 sa
yılı Kamumun maksat ve ruhuna uygum olarak teıis olunmuş bulunan teamül gereğince dilekçinin 
eşi Durru Bankoğlu'nun 24 yıl, 8 ay, 9 günden ibaret olan müddeti hizmetimin 25 sene addolun
mak suretiyle dul ve yetimlerinim emekli ikramiyesinden istifade ettirilmelerıi lüzumuma karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

3656 17 . 6 . 1965 
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T. C. 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mail Kontrol Genel Md. Dilekçe Karma Kom. No: 5 

EmeMilik Şb. Tarih : 2 . 9 . 1965 
Sayı: 115601 - 3377/15070 

Konu: Emekli ikramiyesi verilmesine ait kararlar 
Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekç3 Karma Komisyonu Başkanlığına 

24 . 6 . 1965, 25 . 6 . 1965, 9 . 7 . 1965 tarihlerinde tevzi olunan ve henüz itiraz süresi geçme
miş bulunan 82, 83 ve 86 sayılı haftalık karar cetvellerinde yazılı kararlardan: 

1. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3309, 3312, 3363, 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3656, 3657, 3658 sayılı ka
nunlarla, ilgililerin fiilî hizmet süreleri emekli ikramiyesi verilmesine müsaidolmadığı halde, emekli 
ikramiyesi verilmesine, 

2. 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı Kararda gösterilen Şevki Tunceric emekliye ayrıldığı 
1 . 8 . 1953 tarihinde emeıklıi ikramiyesi verildiği halde, adı geçenin 29 yıl 8 ay 11 gün hizmetinin 
30 yıl itibar edilerek kendisine emekli ikramiyesi ödenmesine, 

3. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararla, İsmail Zühtü Tanın emekliye ayrıldığı 13.7.1950 
tarihinde fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmadığı ve o tarihteki hükümlere göre emekli ikramiyesi
ne müstahak bulunmadığı halde emekli ikramiyesi ödenmesine, 

karar verildiği görülmüştür. 
Bu kararların aşağıda açıklandığı üzere, kanuni mesnedi bulunmamaktadır. 
1. 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahate göre, bu kararlara konu olan talepler bir 

kanun mevzun okluğundan, Yüksek Komisyonları nen, incelenmesi mümkün değildir. 
2. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi ile, fiilî hizmet müddetleri 

30 yılı doldurmuş buulnanlara, emekli ikramiyesi ödenmesi kabul edilmiş iken, bilâhara 6122 sayılı 
Kanunla bu müddet 25 vıla indirilmiş sonradan 1 , 3 , 1959 tarihinden itibaren vüriirlü^e °"iren 
7242 sayılı Kanunla, tekrar 30 yıla çıkarılmıştır. Ancak, bu kanunun ve 19 . 9 . 1963 tarihli ve 
334 sayılı Kanunun geçici maddeleri hükümlerine göre, 20 yılını doldurmuş olanların 25 yılını ik
mal ettiklerinde emeldi ikramiyesinden faydalanmaları kabul edilmiştir. 

Bu sebeple; 
a) Fiilî hizmet süreleri, 25 yılı doldurmamış, ol er hıra, 27 . 5 . 1965 tarihli, 3309, 3312 sayılı 

ve 17 . 6 . 1965 tarihli, 3656, 3657, 3658 sayılı kavav>ria. yıl kesirlerinin tama iblâğı ve 27 .5 .1965 
tarihli ve 3363 sayılı Kararla, 23 yıl 11 ay 25 gün olan hizmet süresinin 25 yıl ka.bul edilmesi sure
tiyle ikramiye verilmesi, kanunun sarih hükümlerine aykırıdır. 

b) 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı Kararda, yazılı Şevki Tunçer 1 . 8 . 1953 tarihinde 
emekliye ayrıldığı sırada yürürlükte bulunan 6122 sayılı Kanun hüîrümlerine göre, emekli ikramiyesi 
almış olduğu anlaşılmış bulunmakta ve emekli ikramiyeleri ele kanunen bir defa verilmekte oldu
ğundan, ikinci defa ikramiye ödenmesine imkân bulunmamaktadır. 

e) 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararda yazılı İsmail Zühtü Tan'ın, yaş haddine uğra
dığı 13 . 7 . 1950 tarihinde fiilî hizmet süresi her ne kadar 29 yıl 6 ay 22 gün ise de, o tarihte yü
rürlükte bulunan hükümlere göre, fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmamış olduğundan, emekli ikra
miyesi verilmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla, iSÖzü geçen kar arların kanuni mesnedi bulunmadığından iptaline karar verilmesini 
arz ve rica ederim. 

Maliye Bakanı 
Ilışan Gürsan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 771 e 2 nci ek) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28 . 2 . 1966 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. 5 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmeti henüz 25 yılı doldurmadan vefat öden Duru Bankoğlu'nun eşi Muazzez Bankoğlu 
hakkında Komisyonumuzca ittihaz olunan 17 . 6 • 1965 tarih 3656 sayılı Karara Maliye Bakanlığı
nın 1 . 11 . 1965 gün ve 115601 - 337/15070 sayı1! Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. lüğü Emeklilik 
Şubesi yazısiyle itiraz ve gerekçesi incelendikten sonra Komisyonca ittihaz edilen kararda ısrar edil
mesine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesi : 
I - 334 sayılı T. C. Anayasası 62 nci maddesiyle vatandaşlara, kendileriyle veya kamu ile il

gili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahibolduğu hükmünü vaz'etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince bu müracaat ve şikâyetleri incelemek ve bir karara bağla
mak üzere Karma Dilekçe Komisyonu teşkil olunacak bu komisyonun çalışma ve karara varma 
sistemlerini düzenlemek üzere 140 sayılı Kanun çıkarılarak yetki mevzuu halledilmiştir. 

II - 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Komisyon icalbında gelen dilekçeler için 
ilgili Bakanlığın da görüşünü almak veya bir 'temsilcisini çağırmak suretiyle karara bağlar. 

İtiraz mevzuu olay; ölüm veya sair kaçınılması mümkün olmıyan sebeplerden biriyle 24 se
ne 6 aydan fazla 5434 sayılı Kanunla emekliliğe tabi "hizmeti bulunan bir memurun 25 fiilî hiz
met yılını dolduramaması halinde kanuni mirasçılarına Emekli Sandığınca ikramiye verilmeme-
sidir. 

5434 sayılı Kanunun vaz'ettiği hükümlerle emekliliğe tabi hizmet sürelerinin hesaibmda 6 ay 
veya küsurlarım seneye iblâğ ettiği halde aynı şekilde ikramiye mevzuunda hesabedilecek 25 yı
lın son altı ayı için özel bir hüküm vaz'etmemiştir. 

Bu noksanlıktan bilistifade Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi almaktan mahrum bıra
kılanlardan bir kısmı, Büyük Millet Meclisinin her mevzuda millete şefkat ve atıfetle hizmet 
edecek bir kuruluşa sahibolduğunu bilerek müracaatta bulunmuş ve kaide noksanından uğranılan 
hak ziyamın Büyük Meclisin yetkili organının vereceği bir kararla düzeltilmesi yolunu ara
mıştır. 

Böylece Millet Meclisi, Kurucu Meclis ve daha sonra kurulan Meclisler işin önemini teemmül 
suretiyle vardıkları vicdani kararlarla 24 yıl 6 aydan fa-zla hizmeti olanların ikramiye almala
rını teslim ve tescil etmişlerdir. 

III - Bu kararlarla bir kanun hükmü veya kaide vaz'edilmediği gibi; Medeni Kanunun 2 nci 
maddesinde, hâkim uygulama yapacağı bir işe uygun kanunun hüküm bulamadığı takdirde örf 
ve âdete içtihatlara müracaata yetkili kılındığı ve bu sahalarda meseleyi halle yarar müsteni-
dat bulamadığı ahvalde de kendisine arz edilen iş için kendisi vâzıı kanun olsaydı ne şekilde 
kaide vaz'ederse aynı düşünce ile hükme varma yetkisinin bir zaruretin ifadesi olarak verildiği 
aşikârdır. 

Komisyonumuz da kaza organları dışında kanuni kuruluşu olan bir merci olarak müracaat-
leri Anayasa ve 140 saydı Kanunla hâdiselerin tabi olacağı kanunları nazarı itibara alarak hük
me bağlarken bu kanunlarda mevcut boşluklardan muhik menfaati haleldar olanların teslimi za
ruri haklarını vermek suretiyle 5434 sayılı Kanunun ruh ve maksadına, ha'k ve nasafete en ya
kın şekilde karar verdiği kanısındadır. 
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Mut eriz Maliye Bakanlığı bundan evvel verilen kararlara süresinde itiraz etmeden infaz et

tiği gibi tarafları aynı mevzuu ve tabi oldukları kanun aynı olan itiraz mevzuu kararı da infaz 
etmesi gerekmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu Bu Rapor Sözcüsü 
Başkanı 

Urfa Senatörü 
Muhalifim 

Vasfı Gerger 

Gümüşane Milletvekili 
Necati Akagün 

Sözcü 
Mardin Senatörü 

Çekinserim 
AbdurraJıman Bay ar 

Sözcü 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Hatay Milletvekili 
Abdullah Çilli 

Malatya Milletvekili 
Muhalifim 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Uysal 

Bolu Senatörü 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Lûtfi Evliyaoğlu 
İmzada bulunamadı 

Gaziantep Milletvekili 
Süleyman ünlü 

Gaziantep Milletvekili 
Hüseyin Yılmaz 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Dilekçe Kar. Koni. Rapor No : 5/1 
Dilekçe Kar. Kom. Md. No : 2486-2486 

(II) 

27 . 12 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Vâki itiraz üzerine selef Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca tanzim edilmiş bulu
nan 28 . 2 . 1966 tarihli ve 5 sayılı rapor 140 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince Komisyo
numuz Genel Kurulunun 14 . 12 . 1988 tarihli toplantısında yeniden görüşülmüş ve aynen ka
bulüne ve işbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulma
sına ittifakla karar verilmiştir. 

Keyfiyet arz olunur. 
Dilekçe Kar. Komisyonu 

Başkanı! 
Bolu Senatörü 

S. Uzunlıasanoğlu 

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete 

Sözcü 
İzmir Milletvekili 

O. Z. Efcoğlu 
Adıyaman Milletvekili 

N. Bayühoğlu 

Ağrı Mili etvekili 
K. Küfrevi 

Antalya Milletvekili 
B. Eker 

İstanbul Milletvekili 
A. Yalcın 

Konya Senatörü 
M. Dinekli 

Malatya Milletvekili 
H. Doğan 

Trabzon Milletvekili 
Ö. Usta 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
II. Ay diner 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 28 . 2 . 1967 

Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. : 5/2 (III) 
Dilekçe Kar. Kom, M d. No. : 2486-2486 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmeti henüz 25 yılı doldurmadan TCDD. nde görevli iken geçh'diği bir kalb krizi sonucu 
vefat eden Duru Bankoğlu'nun eşi Muazzez Bankoğlu halikında Dilekçe Karma Komisyonunca itti
haz olunan 17 . 6 . 1965 gün ve 3656 sayılı Karara Maliye Bakanlığınca süresinde 1 . 11 . 1965 
gün ve 115601-3377/15070 sayılı Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Emeklilik Şubesi yazısiyle 
yapılan itiraz Karma Komisyonun 28 . 2 1966 gününde yaptığı toplantısında incelendikten sonra 
5 sayılı raporla evvelce Komisyonca verilen kararda ısrar edilmesine ekseriyetle karar verilmişti. 

İşbu karar, gerekçesiyle birlikte 27 . 12 . 1966 gün ve 517 sayılı raporla Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sunulmuş ve Cumhuriyet Senatosunun 10 . 1 . 1967 gündeminde, Komisyon Sözcü
sünün öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi kabul buyurular ak aynı mevzudaki üç rapor 
üzerinde müzakere açılmıştı. 

Devam eden görüşmeler sonunda aynı Sözcü Senatör tarafından kararın bir defa daha incelenmesi 
için verdiği önergesinin de kabulü ile Komisyona gelen dosya, kararlar ve Senato zabıtları 19.1.1967 
günü Komisyonda yeniden incelendikten sonra Yüksek Cumhuriyet Senatosunun görüşünün de ışığı 
altında eski kararda ısrar edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesi : 
Ölüm, mfılûliyet, yaş haddine tabi tutulma gibi şahsın ihtiyarı dışında cereyan eden olaylarla 

ifa ettiği görevde 25 fiilî hizmet yılını doldurmaya kısa bir süre kalan ve bu hizmetleri 24 yıl 6 aydan 
fazla bulunan pek mahdut adeddeki zevatın veya dul ve yetimlerinin Emekli Sandığınca 5434 sayılı 
Kanuna göre emekli ikramiyesinden mahrum bırakılmaları üzerine Yüce Millet Meclisinin lütuf ve 
atıfetine sığınarak dilekçe ile başvurmaktadırlar, 

Filhakika; Büyük Millet Meclisi, Millî Birlik Komitesi, daha sonra kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisleri işin önemini ve 25 yılı ikmal hususunda, hiçbir mücbir sebep kabul etmiyen 5434 
sayılı Kanunun katı hükmü karşısında; hiçbir müracaat yeri kalmıyan bu kabîl hallerde aynı 
Meclisler üyelerinden teşekkül eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına onun tasvibiyle ancak 
kesinlesebilocek kararlar veren bir kurul olarak verdikleri kararlarla bu mağdur vatandaşların 
dertlerine deva olacak atıfetlerini esirgememişler ve ilk fıkrada belirtilen mücbir sebeplerle 25 
fiilî hizmet yılının ikmal edilememesi hallerinde 24 yıl 6 aydan fazla hizmet edenlerin 25 yılı 
dolduranlar gibi işleme tabi tutulmalarına karar vermişlerdir. 

Şimdiye kadar, kanuni süreleri içinde bu kararları infaz ile ilgili ve yetkili Maliye Bakanlı
ğına tebliğinden sonra itiraz edilmeden infaz edilenler olduğu gibi birkaçına süre dışı itirazda 
bulunulmuş ve Komisyonca verilen son üç karara da süresinde itiraz edilmiştir. 

Bu suretle aynı Komisyonun kararlarına müsteniden bâzı dilekçiler ikramiyelerini almış - ve 3 
dilekçi itiraz sebebiyle bundan mahrum bırakılmışlardır. 

Böylece, Maliye Bakanlığınca vâki uygulamada; bâzı kararlara süresinde itiraz etmiyerek ka
bul ve infaz, bâzılarına süre dışı itiraz (neticede infaz) ve belirtilen 3 karara da süre içinde iti
razla yerine getirmeme gibi eşitsizlikler husule gelmektedir 

Dilekçe Karma Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin lütuf ve atıfetine lâyık gördüğü 
kimselerden bulunan dilekçinin müracaatını da kabule mazhar görerek kalb kriziyle vefat eden eşi
nin mevcut 24 sene 8 ay 9 günlük hizmetinin 25 yıla iblâğ ederken bir kanun hükmü inşa etmediği 
gibi, mevcudolmıyan bir şeyi de ihdas etmemekte sadece lütuf ve atıfet duygusiyle bir vatandaşın 
mağduriyetinin izalesine (açıklanan mücbir sebebe istinaden) karar vermiş bulunmaktadır. 
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Nitekim Yüce Meclis, Senato ve yetkili komisyonlarda sosyal veya ferdî menfaat mülâhazasiyle 

özel veya genel af, vergi cezalarının affı, vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi gibi mevzuat çıkarır
ken de aynı düşünceler ve atıfet duygusu hâkim olmaktadır. 

Bu görüş ve oluşun ışığı altında Komisyonumuz ittifakla ittihaz ettiği ısrar karariyle hak ve nasa-
fete en yakın şekilde hareket ettiği kanısındadır. 

Maliye Bakanlığının itirazı düşüncelerimiz karşısında tervice lâyık görülmiyerek kararın infazı 
gerekmektedir. 

İşbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmasına ittifak
la karar verildi. 

Dilekçe Kanma Komisyonu 
Başkanı 

Bolu Senatörü 
»Sv. Vzunhasaııoğlu 

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete 
1)iya rbakır Milletvekili 

II. Değer 
Konya Senatörü 

M. Dineldi 

Kütahya Milletvekili 
II. Er doğmuş 

Malatya Milletvekili 
/ / . Doğan 

Manisa Milletvekili 
M. Dirik 

Trabzon Milletvekili 
Ö. Usta 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
/ / . Ay diner 

ı ı ı<o^ »m 

C. Senatosu (S. Sayısı : 771 e 2 nci ek) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 772 ye 2 nci ek 
Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3658 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 

Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4 /73) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115601 - 3377/15070 
Dilekçe Karma Koni. No. : 7 

Tarihi : 2 . 11 . 1965 

1 . 11 . 1965 

Konu : Emeklilik ikramiyesi verilmesine 
ait kararlar Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

24 . 6 . 1965, 25 . 6 . 1965, 9 . 7 . 1965 tarihlerinde tevzi olunan ve henüz itiraz süresi geç
memiş "bulunan 82, 83 ve 86 sayılı Haftalık Karar cetvellerinde yazılı kararlardan : 

1. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3309, 3312, 3363, 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3656, 3657, 3658, sayılı ka
rarlarla, ilgililerin fiilî hizmet süreleri emekli ikramiyesi verilmesine müsaidolmadığı halde, 
emekli ikramiyesi verilmesine, 

2. 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı Kararda gösterilen Şevki Tunçer'e emekliye ayrıldığı 
1 . 8 . 1953 tarihinde emekli ikramiyesi verildiği halde, adı geçenin 29 yıl 8 ay 11 gün hizmeti
nin 30 yıl itibar edilerek kendisine emekli ikramiyesi ödenmesine, 

3. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararla, İsmail Zühtü Tan'm emekliye ayrıldığı 
13 . 7 . 1950 tarihinde fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmadığı ve o tarihteki hükümlere göre 
emekli ikramiyesine müstahak bulunmadığı halde emekli ikramiyesi ödenmesine, 

Karar verildiği görülmüştür. 
Bu kararların aşağıda açıklandığı üzere, kanuni mesnedi bulunmamaktadır. 
1. 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahate göre, bu kararlara konu olan talepler bir 

kanun mevzuu olduğundan, .Yüksek Komisyonlarınca incelenmesi mümkün değildir. 
2. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi ile, fiilî hizmet müddetleri 

30 yılı doldurmuş bulunanlara, emekli ikramiyesi ödenmesi kabul edilmiş iken, bilâhara 6122 
sayılı Kanunla bu müddet 25 yıla indirilmiş , sonradan 1 . 3 . 1959 tarihinden itibaren yürür
lüğe giren 7242 sayılı Kanunla, tekrar 30 yıla çıkarılmıştır. Ancak, bu kanunun ve 19 . 9 . 1963 
tarihli ve 334 sayılı Kanunun geçici maddeleri hükümlerine göre, 20 yılını doldurmuş olaınların 
25 yılını ikmal ettiklerinde emekli ikramiyesinden faydalanmaları kabul edilmiştir. 

Bu sebeple; 
a) Fiilî hizmet süreleri 25 yılı doldurmamış olanlara 27 . 5 . 1965 tarihli, 3309, 3312 sayılı 

ve 17 . 6 . 1965 tarihli, 3656, 3657, 3658 sayılı kararlarla yıl kesirlerinin tama iblâğı ve 
27 . 5 . 1965 tarihli ve 3363 sayılı Kararla, 23 yıl 11 ay 25 gün olan hizmet süresinin 25 yıl ka
bul edilmesi suretiyle ikramiye verilmesi, kanunun sarih hükümlerine aykırıdır. 

b) 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı Kararda yazılı Şevki Tunçer 1 . 8 . 1953 tarihinde 
emekliye ayrıldığı sırada yürürlükte bulunan 6122 sayılı Kanun hükümlerine göre, emekli ikra-
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miyesi almış olduğu anlaşılmış bulunmakta ve emekli ikramiyeleri de kanunen bir defa veril
mekte olduğundan, ikinci defa ikramiye ödenmesine imkân bulunmamaktadır. 

c) 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararda yazılı İsmail Zühtü Tan'm, yaş haddine uğra
dığı 13 . 7 . 1950 tarihinde fiilî hizmet süresi her ne kadar 29 yıl 6 ay 22 gün ise de, o tarihte 
yürürlükte bulunan hükümlere göre, fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmamış olduğundan, emekli 
ikramiyesi verilmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla, sözü geçen kararların kanuni mesnedi bulunmadığından iptaline karar verilme
sini arz ve rica ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

(3658 numaralı Karar) 

12686/12686 - 1 . 11 . 1964 (Dilekçi : Eşi Orman Mühendisi Mustafa Ce-
o A -r>T^^T-, » T^ * T^ malettin Apak'm 24 sene 11 ay hizmetten sonra 
SABRI^E APAK l , , _ „ . . . . , , . _ . 
-n-ı.ı »T ı • -ıı - x - *n ,ı genç yasta vefat ettiğim, müddeti hizmeti 25 sene-
Bulbulderesı caddesi İN o. 36/1 . , , , , - , , , . . 

yi doldurmadığından kendisine ikramiye verilme-
ANKARA diğini beyanla emsali misillû kendisinin de bu hak

tan faydalandırılmasını talebetmektedir.) 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında : Orman Genel Müdürlüğü, 

Eskişehir Orman Başmüdürlüğü 3 ncü smıf Orman Başmühendisi iken 22 . 9 . 1958 tarihinde vefat 
eden Mustafa Cemalettin Apak'm, 24 yıl, 10 ay, 7 gün fiilî hizmetine karşılık dul ve yetimle
rine cem'an 281 lira emekli aylığı bağlandığı, fiilî hizmeti 25 yılı doldurmadığından dul ve ye
timlerine emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmesine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmiştir. 

O ereği düştürüldü : ölüm, maluliyet ve yaş haddi gibi ahvalde emeklilik aylığının hesabında 
6 ay ve daha fazla yıl kesirlerinin tam sayılacağı kanun hükmü icaibı olduğu halde, emekli ik
ramiyesinin hesabında bu hususta bir sarahat mevcudolmadığmdan hâsıl olan boşluğun komis
yonumuz kararlariyle doldurulması öteden beri devam edegelen tatbikatla teamül haline gel
miştir. 5434 sayılı Kanunun maksat ve ruhuna uygun olarak tesis olunmuş bulunan teamül 
gereğince dilekçinin eşi 22 . 9 . 1958 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Başmü
dürlüğü 3 ncü smıf Orman Başmühendisi iken vefat eden Mustafa Cemalettin Apak'm 24 yıl, 
10 ay, 7 günden ibaret olan müddeti hizmetinin 25 yıl sayılmak suretiyle dul ve yetimlerinin 
emekli ikramiyesinden istifade ettirilmeleri lüzumuna ittifakla karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

3658 17 . 6 . 1965 
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(I) 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu , 28 . 2 . 1966 

Dilekçe Kar. Koni. rapor\ No. : 7 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmeti henüz 25 yılı doldurmadan vefat eden Mustafa Cemalettkı Apak eşi Sabriye Apak 
hakkında komisyonumuzca ittihat olunan 17. 6 .1965 tarih ve 3658 sayılı Karara Maliye Bakanlı
ğının 1.11.1965 gün ve 115601-3377/15070 sayılı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Emek
lilik Şubesi yazısiyle itiraz ve gerekçesi incelendikten sonra komisyonca ittihaz edilen kararda 
ısrar edilmesine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesi : 
I - 334 sayılı T. C. Anayasası 62 nci maddesiyle vatandaşlara, kendileriyle veya kamu ile ilgili 

dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahib olduğu hükmünü vaz'etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince bu müracaat ve şikâyetleri incelemek ve bir karara bağlamak 
üzere Karma Dilekçe Komisyonu teşkil olunarak bu komisyonun çalışma ve karara varma sistem
lerini düzenlemek üzere 140 sayılı Kanun çıkarılarak yetki mevzuu halledilmiştir. 

I I - 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince komisyon icabında gelen dilekçeler için ilgili 
Bakanlığın da görüşünü almak veya bir temsilcisini çağırmak suretiyle karara bağlar. 

İtiraz mevzuu olay; ölüm veya sair kaçınılması mümkün olmıyan sebeplerden biriyle 24 se
ne 6 aydan fazla 5434 .sayılı Kanunla emekliliğe talbi .hizmeti bulunan bir memurun 25 fiilî hiz
met yılını dolduramaması halinde kanuni mirasçılarına Emekli Sandığınca ikramiye veriknemc-
sidir. 

5434 'sayılı Kanunun vaz'ettiği hükümlerle emekliliğe tabi hizmet sürelerinin hesabında 
6 ay voya küsurlarını seneye iblâğ ettiği hakle aynı şekilde ikramiye mevzuunda hesa/bedilecek 
25 yılın son altı ayı için özel bir hüküm vaz'etmemiştir. 

Bu noksanlıktan bilistifade Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi almaktan mahrum bıra
kılanlardan bir «kısmı, Büyük Millet Meclisinin her mevzuda millete şefkat ve atıfetle hizmet 
edece'k bir kuruluşa sahiibolduğuııu bilerek müracaatta bulunmuş ve kaide noksanından uğra
nılan hak ziyamın Büyük Meclisin yetkili 'Orvganınm vereceği bir kararla düzeltilmesi yolunu 
aranmıştır. 

Böylece Millet Meclisi, Kurucu Meclis ve daha 'Sonra kurulan Meclisler işin önemini teem
mül suretiyle Tardıikları vicdani kararlarla 24 yıl 6 aydan fazla hizmeti olanların ikramiye alma
larını teslim ve tescil etmişlerdir. 

III - Bu kararlarla 'bir kanun hükmü veya kaide vaz'edilmediği giıbi; Medeni Kanunun 2 nci 
maddesinde, hâkim uygulama yapacağı hir işe uygun kanunun hüküm bulamadığı takdirde ör i 
ve âdete, içtihatlara müracaata yetkili kılındığı ve bu sahalarda 'meseleyi halle yarar müsteni-
dat bulamadığı ahvalde de kendisine arz edilen iş için kendisi vâzıı kanun olsaydı ne şekilde 
kaide vaz'ederse aynı düşünce ile hükme varma yetkisinin bir zaruretin ifadesi olarak verildiği 
aşikârdır. 

Komisyonumuz da kaza 'organları dışında kanuni kuruluşu olan bir merci olarak müracaat
ları Anayasa ve 140 sayılı Kanunla hâdiselerin talbi olacağı kanunları nazarı itibara alarak hük
me bağlarıken bu kanunlarda mevcut boşluklardan muhik menfaati.haleldar olanların teslimi 
zaruri haklarını venmek suretiyle 5434 sayılı Kanunun ruh ve maksadına, hak ve nasafete en ya
kın gökilde karar verdiği kanısındadır. 

C. Cen'atosu (S. Sayısı : 772 ye 2 nci ek) 
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Mut eriz Maliye Bakanlığı bundan evvel verilen kararlara süresinde itiraz etmeden infaz et

tiği gibi tarafları aynı mevzuu ve tabi oldukları k-anun aynı olan itiraz mevzuu 'kararı da infaz 
etmesi gerekmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu Bu Rapor Sözcüsü 
Başkanı 

Urfa Senatörü 
Muhalifim 

Vasfı Gerger 

Cfümüşane Milletvekili 
Necati Akagün 

Sözcü 
Mardin Senatörü 

Çekinserim 
Abdurrdhman Bay ar 

Sözcü 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Hatay Milletvekili 
Abdullah Çilli 

Malatya Milletvekili 
Muhalifini 

Lûtfi Evliyaoğlu 
İmzada 'bulunamadı 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Uysal 

Bolu Senatörü 
Sırrı Uz-unhasanoğlu 

Gaziantep Milletvekili Gaziantep Milletvekili 
Süleyman Ünlü Hüseyin Yılmaz 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. M. 
Bilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 7/3 

Dilekçe Kar. Kom. Md. No. : 12686 - 126R6 
27 . 12 . 1966 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

İzmir Milletvekili İhsan Gürsan tarafından 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3658 numaralı Karara karşı 
vâki itiraz üzerine selef Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca bu hususta tanzim edilmiş 
bulunan 28 . 2 . 1966 tarihli ve 7 sayılı rapor. 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Ko
misyonumuz Genel Kurulunun 14 . 12 . 1966 tarihli toplantısında yeniden görüşülerek aynen kaibul 
edilmiş ve işbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmasına 
ittifakla karar verilmiştir. 

Keyfiyet arz olunur. 
Dilekçe Kar. Komisyonu 

Başkanı 
Bolu Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu 

Sözcü 
Adana Senatörü 

31. Y. Mete 

Sözcü 
İzmir Milletvekili 

O. Z. Efeoğlu 
Adıyaman Milletvekili 

N. Bayıllıoğlu 

Ağrı Millet vekil i 
K. Küfrevi 

Antalya Mili et vekili 
R. Eker 

İstanbul Milletvekili 
A. Yalcın 

Konya Senatörü 
M. Dinekli 

Malatya Milletvekili Trabzon Milletvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
/ / . Doğan Ö. Usta II. Ay diner 

C. Ceıvatosu (S. Sayısı : 772 ve 2 ııci ek) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bilekçe Karma Komisyonu 28 . 2 . 1967 

Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. : 7/4 
Dilekçe Kar. Kom. Mü. No. : 12686 -12686 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmeti henüz 25 yılı 'doldurmadan âni bir hastalıkla genç yaşında vefat eden Tarım 
Bakanlığı 3 ncü Şube Orman Başmühendisi M. Cehalettin Apafc'm eşi Sabriye Apak hakkında 
Dilekçe Karma Komisyonunca ittihaz olunan 17 . 6 . 1965 gün ve 3658 sayılı Karara Maliye Ba
kanlığınca süresinde yapılan 1 . 11 . 1965 gün ve 115601-3377/15070 sayılı Bütçe Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü Emeklilik Şubesi yazısiyle yapılan itiraz Karma Komisyonunun 28 . 2 . 1966 
gününde yaptığı toplantısında incelendikten sonra 7 sayılı raporla evvelce Komisyonca verilen 
kararda ısrar edilmesine ekseriyetle karar verilmiştir. 

İşbu karar gerekçesiyle birlikte 27 . 12 . 1966 gün ve 7/3 sayılı raporla Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sunulmuş ve Cumhuriyet Senatosunun 10 . 1 . 1967 gündeminde Komisyon Sözcüsü
nün öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi kabul buyurularak aynı mevzudaki üç ra
por üzerine müzakere açılmıştı. 

Devam eden görüşmeler sonunda aynı sözcü Senatör tarafından kararın bir defa daha ince
lenmesi için verdiği önergesinin de 'kabulü ile Komisyona gelen dosya, kararlar ve Senato zabıt
ları 19 . 1. 1967 günü Komisyonda yeniden incelendikten sonra Yüksek Cumhuriyet Senatosu
nun görüşünün de ışığı altında eski kararda ısrar edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesi : 
Ölüm, maluliyet, yaş haddine tabi tutulma gibi şahsın ihtiyarı dışında cereyan eden olaylar

la ifa ettiği görevde 25 fiilî hizmet yılını doldurmaya kısa bir süre kalan ve bu hizmetleri 24 yıl 
6 aydan fazla bulunan pek mahdut adeddeki zevatın veya dul ve yetimlerinin Emekli Sandığın
ca 5434 sayılı Kanuna göre emekli ikramiyesinden mahrum bırakılmaları üzerine Yüce Millet 
Meclisinin lütuf ve atıfetine sığınarak; dilekçe ile başvurulmaktadır. 

Filhakika; Büyük Millet Meclisi, Millî Birlik Komitesi, daha sonra kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisleri işin önemini ve 25 yılı ikmal hususunda hiçbir mücbir sebep kabul etmiyen 
5434 sayılı Kanunun katî hükmü karşısında; hiçbir müracaat yeri kalmıyan bu kaıbîl hallerde 
aynı Meclisler üyelerinden teşekkül eden ve Türkiye Büyük,Millet Meclisi adına onun tasvibiyle 
ancak; Ikasinleşebilecek kararlar veren bir Kurul olarak verdikleri kararlarla bu mağdur vatan
daşların dertlerine deva olacak atıfetlerini esirgememişler ve ilk fıkrada belirtilen mücbir se
beplerle 25 fiilî hizmet yılının ikmal edilmemesi hallerinde 24 yıl 6 aydan fazla hizmet edenle
rin 25 yılı dolduranlar gibi işleme tabi tutulmalarına karar vermişlerdir. 

Şimdiye 'kadar, kanuni süreleri içinde bu kararları infaz ile ilgili ve yetkili Maliye Bakanlı
ğına tebliğinden sonra itiraz edilmeden infaz edilenler olduğu gibi bir kaçma süre dışı itirazda 
bulunulmuş ve Komisyonca verilen son üç karara da süresinde itiraz edilmiştir. 

Bu suretle aynı Komisyonun kararlarına müsteniden bâzı dilekçiler ikramiyelerini almış ve 3 
dilekçi itiraz sebebiyle bundan mahrum bırakılmışlardır. 

Böylece, Maliye Bakanlığınca vâki uygulamada; bâzı kararlara süresinde itiraz etmiyerek ka
bul ve infaz, bâzılarına süre dışı itiraz (neticede infaz) ve belirtilen 3 karara da süre içinde iti
razla yerine getirmeme gibi eşitsizlikler husule gelmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin lütuf ve atıfetine lâyık gördü
ğü kimselerden bulunan dilekçinin müracaatım da kabule mazhar görerek vefat eden eşinin mev
cut 24 yıl 10 ay 7 günlük hizmetini 25 yıla iblâğ ederken bir kanun hükmü inşa etmediği gibi. 

C. Cenatosu (S. Sayısı : 772 ye 2 nci ek) 
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mevcudolmıyan bir şeyi de ihdas etmemekte, sadece lütuf ve atıfet duygusuyla hir vatandaşın 
mağduriyetinin izalesine (açıklanan müctoir sebebe istinaden) karar vermiş bulunmaktadır. 

Nitekim Yüce Meclis, Senato ve yetkili komisyonlarda sosyal veya ferdî menfaat mülâha-
zalariyle özel veya genel af, vergi cezalarının affı, vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi gi'bi 
mevzuat çıkarırken de aynı düşünceler ve atıfet 'duygusu hâkim olmaktadır. 

Bu görüş ve oluşun ışığı altında Komisyonumuz ittifakla ittihaz ettiği ısrar karariyle hak ve 
nesafete en yaikm şekilde hare/ket ettiği kanısındadır. 

Maliye Bakanlığının itirazı düşüncelerimiz karşısında tervice lâyık görülmiyerek kararın infazı 
gerekmektedir. 

İşbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunaılmasma ittifak
la karar verildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

Bolu Senatörü Adana Senatörü Diyarbakır Milletvekili Konya Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu M. Y. Mete Tl. Değer M. Dinekli 

Kütahya Milletvekili Malatya Milletvekili Manisa Milletvekili Trabzon Milletvekili 
H. Er doğmuş H. Boğan M. Dirik Ö. Usta 

Cumhurbaşkanınca seçilen 
Senatör 

/ / . Aydmer 

1 ^ 1 

C. Cenatosu (S. Sayısı : 772ye 2 ne i ek) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı : 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 

Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4 /72) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 1 . 11 . 1965 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md. 
Emeklilik Şb. 

Sayı : 115601 - 3377/15070 Konu : Emeklilik ikramiyesi verilmesine 
Dilekçe Karma Kom. No. : 7 ait kararlar H'k. 

Tarihi :2 .1 . 1965 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

24 . 6 . 1965, 25 . 6 . 1965, 9 . 7 . 1965 tarihlerinde tevzi olunan ve henüz itiraz süresi geçme
miş bulunan 82, 83 ve 86 sayılı Haftalık Karar cetvellerinde yazılı kararlardan- : 

1. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3309, 3312, 3363, 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3656, 3657, 3658 sayılı ka
rarlarla, ilgililerin fiilî hizmet süreleri emekli ikramiyesi verilmesine müsaidolmadığı halde, emek
li ikramiyesi verilmesine, 

2. 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı Kararda gösterilen Şevki Tunçer'e emekliye ayrıldığı 
1 . 8 . 1953 tarihinde emekli ikramiyesi verildiğihalde, adı gerenin 29 yıl 8 ay 11 gün hizmetinin 
'30 yıl itibar edilerek kendisine emekli ikramiyesi ödenmesine, 

3. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararla, îsmail Zühtü Tan'm emekliye aynldıgı 13.7.1950 
tarihinde fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmadığı ve o tarihteki hükümlere göre emekli ikramiye
sine müstahak bulunmadığı halde emekli ikramiyesi ödenmesine, 

Karar verildiği görülmüştür. 
Bu kararların aşağıda açıklandığı üzere, kanuni mesnedi bulunmamaktadır. 
1. 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahate göre, bu kararlara konu olan talepler bir 

kanun mevzuu olduğundan, Yüksek Komisyonlarınca incelenmesi mümkün değildir. 
2. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi ile, fiilî hizmet müddetleri) 

30 yılı doldurmuş bulunanlara, emekli ikramiyesi ödenmesi kabul edilmiş iken, bilâhara 6122 sa
yılı Kanunla bu müddet 25 yıla indirilmiş, sonradan 1 . 3 . 1959 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
ren 7242 sayılı Kanunla, tekrar 30 yıla çıkarılmıştır. Ancak, bu kanunun ve 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 334 sayılı Kanunun geçici maddeleri hükümlerine göre, 20 yılını doldurmuş olanların 25 yılını 
ikmal ettiklerinde emekli ikramiyesinden faydalanmaları kabul edilmiştir. 

Bu sebeple : 
a) Fiilî hizmet süreleri 25 yılı doldurmamış olanlara, 27 . 5 . 1965 tarihli, 3309, 3312 sayılı 

ve 17 . 6 . 1965 tarihli, 3656, 3657, 3658 sayılı kararlarla yıl kesirlerinin tama iblâğı ve 27. 5 . 1965 
tarihli ve 3363 sayılı Kararla, 23 yıl 11 ay 25 gün olan hizmet süresinin 25 yıl kabul edilmesi 
suretiyle ikramiye A^erilmesd, kanunun sarih hükümlerine aykırıdır. 

b ) 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı Kararda yazılı Şevki Tumçer 1 . 8 . 1963 tarihinde emek
liye ayrıldığı sırada yürürlükte bulunan 6122 sayılı Kanun hükümlerine göre, emekli ikramiyesi 

773 e 9 nci ek 
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almış olduğu anlaşılmış bulunmakta ve emekli ikramiyeleri de kanunen bir defa verilmekte oldu
ğundan, ikinci defa ikramiye ödenmesine imkân bulunmamaktadır. 

c) 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararda yazılı İsmail Zühtü Tan'm, yaş haddine uğra
dığı 13 . 7 . 1950 tarihinde fiilî hizmet süresi her ne kadar 29 yıl 6 ay 22 gün ise de, o tarihte yü
rürlükte bulunan hükümlere göre, fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmamış olduğundan, emekli ik
ramiyesi verilmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla, sözü geçen kararların kanuni mesnedi bulunmadığından iptaline karar verilme
sini arz ve rica ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

(3657 numaralı Karar) 

3690/3690 - 5 . 5 . 1 9 6 1 (Dilekçi : 24 sene 9 ay 22 günlük hizmeti bulu
nan eşinin ölümünden sonra kendisine ikramiye 
verilmediğinden müşteki.) MELİHA OZATA 

Varlık mahallesi Beypazarı caddesi No. 30 

ANKARA Maliye Bakanlığı revabi yazısında : Mer'i 
5434 sayılı Kanuna göre yapılan tatbikat yerinde 
olduğu 25 fiilî hizmet yılı tanıalannıadan ikra

miye verilemiyeceği bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : ölüm. maluliyet ve yaş haddi gibi hallerde emeklilik aylığının hesabında 

6 ay ve daha fazla yıl kesirlerinin tam sayılacağı kanun hükmü icabı olduğu halde, emekli ikra-
miyesinin hesabında bu hususta bir sarahat mevcudolmadığından hâsıl olan boşluğun Komisyo
numuz kararlariyle doldurulması öteden beri devam edegelen tatbikatla mümkün olmaktadır. 

5434 sayılı Kanunun maksat ve ruhuna uygun olarak tesis olunmuş bulunanı bu uygulama ge
reğince dilekçinin 3 . 3 . 1963 tarihinde Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürü iken vefat eden 
eşi Suat özata'nm 24 sene 9 ay 22 günlük hizmetinin 25 sene addolunmak suretiyle dul ve ye
timlerinin emekli ikramiyesinden istifade ettirilmesi lüzumuna karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

3657 17 . 6 .1965 

Diüekçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 28 . 2 . 1966 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor. No. : 6 

(I) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmeti henüz 25 yılı doldurmadan vefat eden Suat özata'nm eşi Meliha Özata hakkında 
Komisyonumuzca ittihaz olunan 17 . 6 . 1965 tarih 3658 sayılı Karara Maliye Bakanlığının 
1 . 11 . 1965 gün ve 115601 - 3377/15070 sayılı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Emeklilik 
Şubesi yazısiyle itiraz ve gerekçesi incelendikten sonra Komisyonca ittihaz edilen kararda ısrar 
edilmesine ekseriyetle karar verilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 773 e 2 nci ek) 
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Kararın gerekçesi : 
I - 334 sayılı T. C. Anayasası 62 nci maddesiyle vatandaşlara, kendileriyle ve kamu ile il

gili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahibolduğu hükmünü vaz'etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince bu müracaat ve şikâyetleri incelemek ve bir karara bağ
lamak üzere Karma Dilekçe Komisyonu teşkil olunacak bu komisyonun çalışma ve karara var
ma sistemlerini düzenlemek üzere 140 sayılı Kanun çıkarılarak yetki mevzuu halledilmiştir. 

II - 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Komisyon icabında gelen dilekçeler için 
ilgili Bakanlığın da görüşünü almak veya bir temsilcisini çağırmak suretiyle karara bağlar. 

İtiraz mevzuu olay; ölüm veya sair kaçınılması mümkün olmıyan sebeplerden biriyle 24 se
ne 6 aydan fazla 5434 sayılı Kanunla emekliliğe tabi hizmeti bulunan bir memurun 25 fiilî hiz
met yılını dolduramaması halinde kanuni mirasçılarına Emekli Sandığınca ikramiye verilmeme-
sidir. 

5434 sayılı Kanunun vaz'ettiği hükümlerle emekliliğe tabi hizmet sürelerinin hesabında 
6 ay veya küsurlarını seneye iblâğ ettiği halde aynı şekilde ikramiye mevzuunda hesabedilecek 
25 yılın son altı ayı için özel bir hüküm vaz'etmemiştir. 

Bu noksanlıktan bilistifade Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi almaktan mahrum bıra
kılanlardan bir kısmı, Büyük Millet Meclisinin her mevzuda millete şefkat ve atıfetle hizmet 
edecek bir kuruluşa sahibolduğunu bilerek müracaatta bulunmuş ve kaide noksanından uğra
nılan hak ziyamın Büyük Meclisin yetkili organının vereceği bir kararla düzeltilmesi yolunu 
aramıştır. 

Böylece Millet Meclisi, Kurucu Meclis ve daha sonra kurulan Meclisler işin önemini teem
mül suretiyle vardıkları vicdani kararlarla 24 yıl 6 aydan fazla hizmeti olanların ikramiye alma
larını teslim ve tescil etmişlerdir. 

III - Bu kararlarla bir kanun hükmü veya kaide vaz'edilmediği gibi; Medeni Kanunun 2 nci 
maddesinde, hâkim uygulama yapacağı bir işe uygun kanunun hüküm bulamadığı takdirde örf 
ve âdete içtihatlara müracaata yetkili kılındığı ve bu sahalarda meseleyi halle yarar müsteni-
dat bulamadığı ahvalde de kendisine arz edilen iş için kendisi vâzıı kanun olsaydı ne şekilde 
kaide vaz'ederse aynı düşünce ile hükme varma yetkisinin bir zaruretin ifadesi olarak: verildiği 
aşikârdır. 

Komisyonumuz da kaza organları dışında kanuni kuruluşu olan bir merci 'olarak müracaat-
leri Anayasa ve 140 sayılı Kanunla hâdiselerin tabi olacağı kanunları nazarı itibara alarak hük
me bağlanken bu kanunlarda mevcut boşluklardan muhik menfaati haleldar olanların teslimi 
zaruri haklarını vermek suretiyle 5434 sayılı Kanunun ruh ve maksadına, hak ve nasafete en ya
kın şekilde karar verdiği kanısındadır. 

Muteriz Maliye Bakanlığı bundan evvel verilen kararlara süresinde itiraz etmeden infaz et
tiği gibi tarafları aynı mevzuu ve tabi oldukları kanun aynı olan itiraz mevzuu kararı da infaz 
•etmesi gerekmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu Bu Rapor Sözcüsü 
Başkanı 

Urfa Senatörü 
Muhalifini 

Vasfi Gerger 
Hatay Milletvekili 

Abdullah Çilli 

Gümüşane Milletvekili 
Necati Akagiin 

Malatya Milletvekili 
Muhalifim 

Lûtfi Evliyaoğlu 
imzada bulunamadı 

Sözcü 
Mardin Senatörü 

Çekinserinı 
Abdurrahman Bayar 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Uysal 

Sözcü 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Bolu Senatörü 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
Siileyma?ı Ünlü 

Gaziantep Milletvekili 
Hüseyin Yılmaz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 773 e 2 nci ek) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. Mü. Rapor No : 6/2 27 . 12 . 1966 
Dilekçe Kar. Kom. Evrak No : 3690(11) (II) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İzmir Milletvekili İhsan Gürsan tarafından vâki itiraz üzerine selef Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunca bu hususta tanzim edilmiş bulunan 28 . 2 . 1966 tarih ve 6 sayılı rapor, 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Komisyonumuz Genel Kurulunun 14 . 12 . 1966 ta
rihli toplantısında yeniden görüşülerek aynen kabul edilmiş ve işbu raporun Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmasına ittifakla karar verilmiştir. 

Keyfiyet arz olunur. 
Dilekçe Kar. Komisyonu 

Başkanı Sözcü Sözcü 
Bolu Senatörü Adana Senatörü İzmir Milletvekili Adıyaman Milletvekili 

S. Uzunhasanoğlu M. Y. Mete O. Z. Efeoğlu N. Bayühoğlu 

Ağrı Milletvekili Antalya Milletvekili İstanbul Milletvekili Konya Senatörü 
K. Küfrevi R. Eker A. Yalçın M. Dinekli 

Malatva Milletvekili Trabzon Milletvekili Cumhurbaşkanınca S- Ü. 
H. Doğan Ö. Usta H. Ay diner 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma, Komisyonu (IH) 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 6/3 
Di. Kar. Kom. ve Evrak No. : 3690/3690 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmeti henüz 25 yılı doldurmadan ani bir kalb krizi neticesi vefat eden Ankara Defter
darlığı Muhasebe Müdürü Suat özata'nm eşi Meliha özata hakkında Dilekçe Karma Komisyonun
ca ittihaz olunan 17 . 6 . 1965 tarih ve 3657 sayılı Karara Maliye Bakanlığınca süresinde 
1 . 11 . 1965 gün ve 115601 - 3377/15070 sayılı Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Emeklilik 
Şubesi yazısiyle yapılan İtiraz Karma Komisyonunun 28 . 2 . 1966 gününde yaptığı toplantısında 
incelendikten sonra 6 sayılı rapor ile evvelce komisyonca verilen kararda İsrar edilmesine ekse
riyetle karar verilmiştir. 

İşbu karar gerekçesiyle birlikte 27 . 12. 1966 gün ve 6/2 sayılı raporla Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına sunulmuş ve Cumhuriyet Senatosunun 10 . 1 . 1967 gündeminde Komisyon Sözcü
sünün öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi kabul buyurularak aynı mevzudaki üç 
rapor üzerine müzakere açılmıştı. 

Devam eden görüşmeler sonunda aynı sözcü senatör tarafından kararın bir defa daha incelen
mesi için verdiği önergesinin de kabulü ile komisyona gelen dosya kararlar ve Senato zabıtları 
19 . 1 . 1967 günü komisyonda yeniden incelendikten sonra Yüksek Cumhuriyet Senatosunun gö
rüşünün de ışığa altında eski kararda İsrar edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 773 e 2 nei ek) 
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Kararın gerekçesi : 
ölüm, maluliyet, yaş haddine tabi tutulma gibi şahsın ihtiyarı dışında cereyan eden olay

larla ifa ettiği görevde 25 fiilî hizmet yılını1 doldurmaya kısa bir süre kalan ve bu hizmetleri 24 
yıl 6 aydan fazla bulunan pek mahdut addettiği zevatın veya dul ve yetimlerinin Emekli Sandı
ğınca 5434 sayılı Kanuna göre emekli ikramiyesinden mahrum bırakılmaları üzerine Yüce Mil
let Meclisinin lütuf re atıfetine sığınarak dilekçe ile başvurmaktadırlar. 

Filhakika; Büyük Millet Meclisi, Millî Birlik Komitesi, daha sonra kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisleri işin önemini ve 25 yılı ikmal hususunda hiçbir mücbir sebep kabul etmiyen 5434 
sayılı Kanunun kati hükmü karşısında; hiçbir müracaat yeri kalmıyan bu kabîl hallerde aynı Mec
lîsler üyelerinden teşekkül eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına onun tasvibiyle ancak 
kesinleşebilecek kararlar veren bir kurul olarak verdikleri kararlarla bu mağdur vatandaşların 
dertlerine deva olacak atıfetlerini esirgememişler ve ilk fıkrada belirtilen mücbir sebeplerle 25 
fiilî hizmet yılının ikmal edilmemesi hallerinde 24 yıl 6 aydan fazla hizmet edenlerin 25 yılı dol
duranlar gibi işleme tabi tutulmalarına karar vermişlerdir. 

Şimdiye kadar, kanuni süreleri içinde bu kararları infaz ile ilgili ve yetkili Maliye Bakanlığı
na tebliğinden sonra titiraz edilmeden infaz edilenler olduğu gibi birkaçına süre dışı itirazda bu
lunulmuş ve komisyonca verilen son üç karara da süresinde itiraz edilmiştir. 

Bu suretle aynı Komisyonun kararlarına müsteniden bâzı dilekçiler ikramiyelerini almış ve 3 di
lekçi itiraz sebebiyle bundan mahrum bırakılmışlardır. 

Böylece; Maliye Bakanlığınca vâki uygulamada; bâzı kararlara süresinde itiraz etmiyerek kabul 
ve infaz, bâzılarına süre dışı itiraz (neticede infaz) ve belirtilen 3 karara da süre içinde itirazla yeri
ne getirmeme gibi eşitsizlikler husule gelmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin lütuf ve atıfetine lâyık gördüğü kim
selerden bulunan dilekçinin müracaatını de kabule nıazlıar görerek kalb kriziyle vefat eden eşinin 
mevcut 24 yıl 9 ay 22 günlük hizmetinin 25 yıla iblâğ ederken bir kanun hükmü inşa etmediği gibi, 
mevcudolınıyaıı bir şeyi de ihdas etmemekte sadece lütuf ve atıfet duygusiyle bir vatandasın mağdu
riyetinin izalesine, açıklanan mücbir sebebe istinaden karar vermiş bulunmaktadır. 

Nitekim Yüce Meclis, Senato ve yetkili komisyonlarda sosyal veya ferdî menfaat mülâhazalaıiy-
ie özel veya genel af, vergi cezalarının affı, vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi gibi mevzuat çıka
rırken de aynı düşünceler ve atıfet duygusu hâkim olmaktadır. 

Bu görüş ve oluşun ışığı altında Komisyonumuz ittifakla ittihaz ettiği ısrar karariyle hak ve nesa-
fete en yakın şeklinde hareket ettiği kanısındadır. 

Maliye Baikanlığımn itirazı düşüncelerimiz karşısında tervice lâyık görülmiyerek kararın infazı 
gerekmektedir. 

İşbu raporun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmasına ittifak
la karar verildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı * Sözcü 

Bolu Senatörü Adana Senatörü Diyarbakır Milletvekili Konya Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu M. Y. Mete II. Değer M. DineMi 

Kütahya Milletvekili Malatya Milletvekili Manisa Milletvekili Trabzon Milletvekili 
/ / . Erdoğmus II. Doğan M. Dirik Ö. Usta 

Cumhurhaşikanmea seçilen 
Senatör 

77. Ay diner 

Senatosu (S. Sayısı : 773 e 2 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1965 yılı kesinhesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporu (5 /18 ) 

Cumhuriyet Senatosu 29 . 12 . 1966 
Genel Sekreterliği 

Saymanlık Müdürlüğü Konu: 1965 yılı kesMıesafoı hakkında. 
No: 25524 - 4080/03215 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

Cuımhuriyeıt Senatosunun 1905 yılla Ikıelsinlhesap cetveli tanzim edilmiş olup ekli olaralk gönde-
rillmfilştir. 

Gereğinin yapıkmalsani rica edlerim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 





CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞININ 1965 
YILI KESİNHESAPLARI CETVELİ ve ÖDENEKLER -
HARCAMALAR CETVELİ TARANAMAMIŞTIR. 

CİLT NÜSHASmDA ASLI MEVCUTTUR. 




