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1.— G E C E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Giresun Üyesi Sabahattin Orhan; Karadeniz 
bölgesinin ekonomik konuları üzerinde beyan
larda bulunarak, fındık taban fiyatlarının biran 
evvel açıklanmasını istedi. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı; fındık taban 
fiyatlarının bir iki gün içinde ilân edileceğini 
açıkladı. 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna; Hü
kümetin, Parlâmento tatile girmeden, başta 
Anayasa olmak üzere bâzı kanunlarda tadilât 
yapılacağını bildirdiği halde bunların Meclise 
intikal etmediğini, tadil teklif ve tasarılarının 
biran ewe getirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Karayigit; 
haşhaş ekiminin yasaklanmasında acele edildi
ğini bunda haşhaş ekicisi ile birlikte haşhaş 
yağı müstahsıllarını ve bu konu üzerinde çalı
şan işçi ve sair kimselerin de dikkate alınması 
gerektiğini beyan etti. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı; Kastamonu 
Üyesi A. Nusret Tuna ve Afyon Karahisar Üyesi 
Ahmet Karayigit'e cevaben; Anayasa tadili tek
lifinin partilere verildiğini, kısa zamanda sonuç
lanacağını umduğunu, diğer kanunların da bu
na göre şekillendirileceğini; haşhaş ekimi tah
didinin bütün cepheleriyle ele alındığını, müs
tahsilin Hükümet tebliğlerine riayet etmeleri 
halinde zarar görmiyeceklerini belirtti. 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hakkın
daki Başkanlık yazısı okundu ve izinler kabul 
olundu. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
«geçici protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalan 
mış olan katma protokol ve ekleri ile malî pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik topluluğu yetki 
alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve son 
senedin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının 
havale edildiği komisyonlardan beşer üyenin iş
tirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair 
Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın önergesi okun
du ve Komisyonun kurulması kabul edildi. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 
1258 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi ve 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka 
nun tasarıları görüşüldü ve kabul olundu. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının görüşül 
mesi bitirildi. Yapılan açık oylamada salt çoğun
luk sağlanamadığından, gelecek Birleşimde tek
rar oya sunulacağı bildirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
nun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla de 
ğişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin, 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasana. 
görüşüldü ve kabul olundu. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi, Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır bulun
madığından, görüşülemedi, 

7 Temmuz 1971 Çarşamba günü, Birleşik 
toplantının bitiminden 15 dakika sonra toplan
mak üzere Birleşime saat 18,55 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

Mehmet i1, naldı Orhan Kür Um oğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürlı 

SORULAR 
Yazdı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Nuri Ademoğlu'nun. Televizyonda kalkın

ma sorunları mevzuunda yapılan açık oturum
lara dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlı
ğına gönderilmiştir (7/809) 

— 802 — 
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2. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

, Tasan 
1. — Tüukiye ile Avrupa Ekonomik Toplu

luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma
ya ekli «geçici protokol»ün birinci maddesi 
uyarınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de 
imzalanmış olan katma protokol ve ekleri ile 
malî protokol, Avrupa Kömür ve Çelik toplulu 

ğu yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaş-
ma ve son senedin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/406; 
O. Senatosu 1/1246) (Malî ve İktisadi İşler 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Flân 
Komisyonlarına) (Müddet : 5 er gün) 

BİRİNCİ OTUEUM 

Açılma saati : 16,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğiu (Bitlis), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN 85 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Kanunlar Müdürlüğümüzden 

öğrendiğime göre bir geçici komisyon ve bir 

Karma Komisyonumuz halen çalışma halinde, 
bu itibarla yeter sayı vardır, müzakerelere baş
lıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 27 .7 . 1967 tarih ve 926 samlı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve 

Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiy
le kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi : 1/479; Cumhuriyet Senatosu : 1/12"s i) 
(S. Sayısı : 1611) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının açık oyla
masına geçiyorum. Küreler dolaştırılsın. 

14. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
arı:ımak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 2/230; Cumhuriyet Sena
tosu 2/322) (S. Sayısı : 1607) (1) 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı. Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin, önemine ve mahiyetine 
binaen, gündemdeki diğer işlere takdimen, önce-

(1) 1607 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
nundadır, 

(1) 1611 S. Sayılı basmayazı 6 . 7 . 1971 ta
rihli 84 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

— 803 - , 
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lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Keker 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz; kanım tasa
rısının öncelikle görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hükü
met, Hükümet nerede? 

BAŞKAN — Hükümet?.. Maliye?.. Zatıâli-
niz mi temsil ediyorsunuz Sayın Bayındırlık 
Bakanı? 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Hamdi özer, 
Sayın Mebrure Aksoley söz istemişlerdir. Baş
ka söz istiyen sayın üye var mı efendim? Sa
yın özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — A. P. Grupu 
adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Grup adına mı konuşacaksı
nız? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet efendim. 
A. P. Grupu adına Sayın Haindi özer buyu

run efendim. 
A. P. GRUPU ADINA HAMDİ ÖZER (Ma

latya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; bu 
kanun teklifi 11 yıldan beri süregelen bir ıstı
rabı dindirmek için huzurunuza getirilmiştir. 
Bu ıstırap binlerin, onbinlerin değil, milyonla
rın ve tüm milletin ıstırabı olmuştur. Adalet 
Partisi kurulduğu günden bu yana bu ıstırabı 
vicdanında duymuş ve onun giderilmesi yolun
da sürekli gayretler göstermiştir. Ancak en 
olumlu ve bütün mağdurları kapsamına alacak 
bir çözüm yolunu bulmak için bugüne kadar 
beklemiştir. Bu bekleyiş de mağdurların kendi 
aralarında bulabilecekleri en uygun şeklin ta-
hakikuıku içindi. 

Sayın senatörler, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden 
sonra ve Millî Birlik Komitesinin tasarrufları 
arasında, 42 sayılı Kanunla, üst rütbeli subay
lar ve generaller emekli edildiler. 147 profesör 
görevlerinden uzaklaştırıldı. Bâzı vatandaşlar 
mecburi iskâna tabi tutuldu. Bunların hepsi 

yerlerine, görevlerine döndü ve af suretiyle de 
kendilerine hakları iade edildi. Ancak, 4 500 
subay, Eminsu adı altında toplanarak vicdan
lara saygılı bir alışkanlıkla Yüce Meclise ve 
onun hak ve adalet duygusuna gönül ve umut 
bağlıyarak vakur bir inançla beklediler. Artık 
bu meşakkat tiryakisi, feragatli ve şerefli kim
selerin affedilmiyen bir kütle olmaktan kurta
rılarak itibarlarını iade etmek zamanı gelmiştir. 
Bir tensikat dolayısiyle de olsa 42 sayılı Kanun 
bir zorlayıştır. Bunu kabul eden de, etmiyen de 
beş yıl içinde ikramiye verilerek bir nevi ceza
ya çarptırılacaktı. İster istemez herkes kalbi 
yanarak dilekçe verdi, belki emekli edilmem di
ye de bir ümitle birkaç gün daha bekledi. So
nunda emeklilik isabet edenler, ağır bir töhmet 
içinde kaldılar. Halk efkârında itibarlariyle oy
nanmış kimseler gibi görülür hale geldiler. Bir 
çokları felçten, kalb sektesinden genç yaşta 
hayata gözleririi kapadılar. Birçokları hayata 
kahrederek mecnunane bir yaşantı içine sürük
lendiler. Çünkü onlar için askerlik mesleki ya-
şıyabilecekleri gerçek dünya idi. Onlar, bu dün
yalarını yitirmişlerdi. Hemen hepsi ve aile ef
radı aylarca kimsenin yüzüne bakamaz birer 
suçlu haleti ruhiyesi içinde kimse ile muhata-
bolmamak için insanlardan kaçar hale geldiler. 
Buna rağmen Türk Milletinin demokratik vic
danından yarınların ışığı doğacak diye bekle
diler. Bu ışık doğmuştur ve mağdur görülenlere 
hakları iade edilmiştir. Bunlara da iade edil
melidir, Bunlar da bizimdir. Eminsu mensup
larının mağduriyetleri inkâr kabul etmez bir 
hakikattir. O halde hakikati teslim etmek üs
tün bir meziyetse, ona dayalı hakkı teslim et
mek de büyük bir fazilettir arkadaşlar. 

Gerçek anlamı ile bu mağduriyet bir facia 
şeklinde tezahür etmiştir. 13 Kasım 1960 günü 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel bir basın toplan
tısında, «Ordunun kolunu, kanadını kırdık, bu 
hatadır. Hatadan dönmek fazilettir» diye ikrar
da bulunmuştur. 30 ilâ 45 yaşları arasında bin
başı ile albaylar emekli edildiler. Orduda nor
mal sicil alan bir subayın kıdemli albay ve bâ
zı hallerde de general olmamalarına hiçbir 
sebep yoktur. Şu halde bugünkü emsalleri gibi 
olamıyacaklarını gösterecek hiçbir sebep ve de
lil de bulunamaz. Generallik müstesna tutula
rak her subayı, emsalinin normal üst kademe 
rütbeleri olan emekli kıdemli albay olarak ka-
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bul etmek zarureti vardır. Bunlardan bir çok
ları esasen Devlet hizmetlerinde bu seviyeye 
yükselmişlerdir. Ancak, açıkta kalan, bir iş bu-
lamıyan ve bu suretle miktarları da az olan 
Eminsu'lar bundan daha çok faydalanacaklar 
ve haklarını almaş olacaklardır. Anayasanın 
2 nci maddesiyle, «Türkiye Cumhuriyetinin in
san haklarına dayandığı» belirtilmekte, 10 ncu 
maddesinde, «Devlet, insanın maddi ve mânevi 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır
lar» ve 14 ncü maddesinde, «Herkes, yaşama, 
maddi ve mânevi varlığını geliştirme hakkına 
sahiptir.» 11 nci maddesinde, «kanun, hiçbir 
sebeple bir hakkın ve hürriyetin özüne dokuna
maz,» denilmektedir. Şu halde bunlar genç yaş
larında yükselme haklarından mahram, edilmiş
lerdir. Her ne sebeple olursa olsun dokunulmı-
yan haklarının özüne dokunulmuştur. Bunlar 
sayısız meşakkat ve feragatla yetişmiş olduk
ları mesleklerinden koparılmak suretiyle, mad
di ve mânevi gelişme haklarından yoksun bıra
kılmış ve bu hak ellerinden zorla alınmıştır. 
Devlet bunlar için başka bir gelişme şartı da 
hazırlamamıştır. Çünkü bir insan ancak yetiş
miş bulunduğu bir meslekte gelişebilir. Eğer 
bunlar bu meslekte bırakılsalardı ne maddi ve 
ne de mânevi çöküntü içinde kıvranamıyacak-
lardı. Bu tutuma sebebiyet veren devlete kar
şı kişi, maddi ve mânevi tazminat talebinde de 
bulunabilir. Fakat Anayasamız bunlar için o 
hakkı da tanımamaktadır. 

Esasen bunların böyle bir talepleri de yok
tur. Eğer emekli olmasalardı, bugüne kadar 
bunların hepsine milyonlarca lira Devlet Hazi
nesinden maaş ödenecekti. Bütün bu hakların
dan mahrum edilmelerini millî bir feragatla 
kabul eden bu mağdur vatandaşlara telâfisi 
artık mümkün olmıyan o kutsal mesleklerine 
dönemeyişleri karşısında hiç olmazsa, Yüce 
Meclis itibar elini uzatarak bu kanun teklifini 
kabul etmelidir. Bütün hakların tevziini yapar
ken bu şerefli kütleyi bir kenara atmamalıdır. 
Bunun gerekçesi, sosyal adalet ve hukuk dev
leti ilkelerine'dayanmaktadır. Bunun gerekçesi, 
toplumun huzur ve refaJhını öngören, hak ve 
hürriyetlerde bütün vatandaşlar eşit, kaderde, 
kıvançta ve tasada bütün fertlerini ortak kabul 
eden bir Anayasanın söz ve ruhuna dayanmak
tadır. Bunun gerekçesi, millî şuur ve ülküler et
rafında bütün fertleri gönüllü ve barışık bir 
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kütle halinde toplanması amacına da dayan
maktadır. Bu kanun teklifinin kabulü, bir 
hakkın sahibine teslimi olacaktır. Bu teklifin 
kabulü, yaralı gönülleri tedavi edecek ve top
lumun yüzlünü güldürecektir. Yüce Parlâmen
tosundan bunu Yüce Türk Milleti beklemekte
dir. 

Muhterem senatörler, şu anda dağılmış yu
valar, sönmüş ocaklar ve yıkılmış kalibler huzu
runuza gelmiş, kararınızı bekliyor. Olumlu ka
rarınız, bu şerefli afetzedelere yalnız hayatla
rını değil, onlar için hayattan da çok değerli 
olan haysiyetlerini iade edecektir. Adalet Par
tisi olarak inanıyor ve güveniyoruz ki, Yüce 
Senato kendisine yaraşan kadirşinaslıkla bu şe
refli mağdurların haklarını iade edecektir. Bu 
umut ve bu temenni ile Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley. 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler huzurunuza önemli bir 
görev yapmak için geldim. Aradan 11 yıl geç
miş olmasına rağmen Eminsu dâvası hâlâ cemi
yetin kanıyan bir yarası olmakta devam edegel-
mektedir. Bugün Yüce Senato bu dâvaya bir 
çözüm yolu bulacaktır. Bildiğiniz gibi, 27 Ma
yıs devriminde orduda büyük bir tasfiye yapıl
dı. 42 sayılı Kanunla binbaşı dâhil, üst subay
lar ve askerî memurlar emekliye sevk edildi. 
En yaşlısı, 10, en genci 25 yıl daha orduya hiz
met edecek durumda bulunan emekli inkilâp 
subayları, mânevi ve maddi bakımdan 11 yıl
dan beri ıstırap içindedirler. Düşünün bir kere 
aziz arkadaşlarım, 10 yaşında askerî üniforma
yı sırtına giymiş, subay olunca yıldızları omuz
larına takmış olan bu subayların §enq yaşında 
şerefli giysilerini çıkarmaları hava gibi, su gibi, 
ekmek gibi yaşamalarının en mühim unsuru 
olan vatan görevinden uzaklaşmaları, çok sev
dikleri mesleklerinden ayrılmaları, şanlı Türk 
ordusuna hizmetten mahrum kalmaları, Emin-
su'ların onarılması asla mümkün olmıyan en de
rin mânevi yaralarıdır. 

Örneğin, Eminsular emekli olduktan sonra, 
bir gün Atatürk Bulvarında vasıta bekliyor
dum, yağmur yağıyordu. Önümde yepyeni bir 
otomobil durdu, kapısı açıldı, tok bir ses, taksi 
buyurun efendim dedi. Hayret ettim, bu terte
miz arabayı kirletmemek için büyük bir itina 
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ile içine girdim. Adresi söyledim. Şoförün başı 
süratle bana döndü, emredersiniz efendim dedi. 
Aziz arkadaşlarım, bu bir şoför değildi. Ameri
ka'da staj görmüş, uçuş brövesi almış, kör uçuş 
yapan jet pilotu hoca, havacı 36 yaşında bir 
kurmay yarbaydı. Anlatıyordu : Emekli olunca 
bu arabayı aldım, bir şoför tuttum, piyasaya çı
kardım. Fakat bir hafta evde oturabildim. On
dan sonra şoförü savdım, direksiyon başına geç
tim. Şimdi kendimi göklerde uçuyorum farzede-
rek avutuyorum. 

îşte sayın arkadaşlarım, o günden bu yana 
benim de yüreğimde bir Eminsu yarası açıldı. 
Üzülerek ifade edelim M, bu tasarruf sadece 
Eminsuların aleyhinde değil, ordunun da aley
hinde oldu. Çünkü bir uçucu subayın yetişmesi 
için birkaç milyon lira, bir mühendis subayın 
da yetişmesi için birkaç yüzbin lira sarf edil
mek lâzımgelir. Gene esefle ifade edelim, bu seç
kin subaylar arzuları hilâfında göz yaşlan ile 
yabancı memleketlere gitmek zorunda kaldılar. 
Bir havacı generalimiz, Sayın Suat Eraybar bir 
yabancı memlekette mesleği ile geçimini temin 
etmekle meşgul. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 
Her ata binişini birincilikle bitirerek Devlet 
Başkanının elinden diploması ve altın kol saati 
hediyesini alan genç bir kurmay binbaşıya er
tesi gün emeklilik tebligatı yapılmıştır. Radar 
yüksek mühendisi bir albay, emekliye sevk edil
miş, fakat orduya ait radarların montesi için 
5 600 lira ücretle tekrar hizmete alınmıştır. Bu 
radar mühendisi bugün Belçika'da görevlidir. 
40 yaşında bir kurmay albay, emekliye ayrıl
mış, 46 yaşında bir binbaşı orduda bırakılmış
tır. 

Eminsuların en yaşlısı on ve en genci yir-
mibeş yıl daha Orduda hizmet imkânına sahip 
iken bu haktan mahrum edilerek çoğu yirmi 
yılını dahi ikmal etmeden emekli edilmişler
dir. Bunların zararını gidermek için 42 sayılı 
Kanunla % 70 üzerinden kendilerine emekli 
aylığı 'bağlanmıştır. Çoğunun hizmet süresi 
az olduğundan bu tedbir hiçbir fayda sağ
lamamış ve 1101 sayılı Kanunla % 70 emekli 
hakkı bütün emeklilere teşmil edilmiştir. Otuz 
ilâ kırk yılını dolduran bir ilkokul mezunu 
bile Eminsuları geçmiş, Eminsular Devletin 
en az aylık alan zümresi haline gelmiştir ve 
mağduriyetleri daha da ziyade artmıştır. Emin

sular yargı organlarına başvurmaktan mahrum 
olduklarından ancak bunların çözüm yolu 
T. B. M, M. dir. 

işte, bugün müzakere etmekte olduğumuz 
teklif Eminsuların asla ve asla mânevi yara
sını saracak değil, ancak, maddi yarasına 
merhem, olacaktır. Esefle ifade etmek lâzım-
geîirse bu teklifin Millet Meclisindeki müza
keresi bir talihsizliğe gelmiştir, iyi savu-
nulamamıştır. Senato Geçici Komisyonu teklifi 
aynen kabul etmiş ve bugün huzurunuza ge
tirmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Yüce Senato, Meclisten 
gelen kanun tasarısı veya teklifinin âdil bir 
süzgecidir. Yıllardan beri devam edegelen 
bu yarayı olumlu oylarla saracağından hiç şüp
he etmiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Eminsular hizmette kal
mış olsalardı, emekli olmasalardı en azından 
albaylık rütbesine kadar yükseleceklerdi. O 
zaman maddi ve mânevi zarara uğramıyacak-
lardı. Emeklilik işlemi tamamlandıktan sonra 
bu tasarrufu yapanlar neler söylediler, bir, iki 
örnek vermek isterim. 

Orgeneral Cemal Gürsel : «Zaten Ordunun 
kolunu, kanadını kırmışız. Daha ne tasfiyesi 
yapacağız? Orduyu tasfiye değil, tahribetmi-
şiz. Hata yaptık. Hatadan dönmek fazilettir» 
13 Kasım 1960 günü basma verdiği demeçten. 

Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu : 
«Bir kere oldu, bu hatayı yaptık. Nasıl dü
zelteceğiz? Sineye çekeceğiz. Siz, bu ihtilâlin 
şehitlerisiniz» 

Merhum Tümgeneral irfan Baştuğ : «Ne 
diyorsun, yoksa sende mi emekli oldun? Neler 
yapmışız? inan, karşında şu Tümgeneral üni
formasından utanıyorum.» 

Emekli Kurmay Albay Osman Kö'kssl : 
Ağabeylerimizi böyle gördükçe üzülmemek 
mümkün mü?» 

Sayın senatörler, görüyorsunuz ki, tasar
rufu yapanlar da yaptıkları işi benğenmemiş-
tir. Şimdi, Yüce Senato bu haksızlığı telâfi 
ederek haklarını teslim edecek, ben buna ina
nıyorum. Teklifin kabulünü arz ve teklif edi
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan; benden 
evvel iki arkadaşım konuştu, her ikisini de 
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dinledim. Bana göre, tek taraflı konuştular. 
Hakikaten 27 Mayısın mağdur olan kimseleri
dir, bu beş bin subay. Bunların hakkı ihlâl 
edilmiştir ve bugüne kadar da bu ihlâl devam 
etmektedir. Ama, ne yazık ki, bugüne kadar 
değişen hükümetler bunu bir türlü ele alama
mış, almamış ve bu kanayan yaranın tedavi 
ve çaresini bulmamış, getirmemiştir. Bu, tees
süfe şayan bir haldir, ihtilâlciler diğer adıyla 
inkilâpçılar da bu tasarrufu zaman zaman, 
müdafaa etmek mecburiyetinde kalmışlarsa da 
mukni bir izah tarzı bugüne kadar yapılama
mıştır çünkü, esası belli olmamıştır bu tasarru
fun. Yani, bunlar sicilen mi tekaüt edilmiştir? 
Sıhhatleri müsaidolmadığı için raporla mı te
kaüt edilmiştir? Nedir, msçhülât içinde kal
mıştır; ihtilâlin esprisi denmiştir, üstü bugüne 
kadar kapanmıştır. 

Her ne hal ise. Olan olmuş ve bugüne kadar 
da bu yara kapanmamış arkadaşlar; arz ettiğim 
gibi, hiçbir Hükümet de bir tedbir almamış bu
na, bir çare düşünmemiş. Ve gel gör zaman içe
risinde arkadaşlarımızdan birkaçı kanun tekli
finde bulunmuş ve huzurunuza gelmiş. Tetkik 
ettim, baktım teklife. Meclis reddetmiş. Burada 
muhterem arkadaşlar «rey veriniz ve bunu çı
karalım bu şekilde» diyorlar. Biraz zor gibi ge
liyor, bana. Yani, bir hak verilirken tekrar ye
niden bir haksızlığın sebebi var gibi görünüyor. 
Çünkü, arkadaşlar «birinci dereceden» diyor. 
Hepsi albaylığın son rütbesine gidiyor, bu arka
daşlar. Birinci dereceden Devletin müsteşarı, 
umum müdürü gibi vazife görmüş olarak telâk
ki edeceksiniz ve birinci dereceden emekli maa
şı bağlıyacaksınız. Hem de nasıl bağlıyacaksı
nız? Sizler ve bütün memurlar, kendi maaşları 
üzerinden iştirakçi payı ödedikleri halde bun
lar tekaüt oldukları tarihteki rütibe maaşı esası 
üzerinden iştirakçi payı ödiyecekler ve albayın 
sen kademesi olarak yani, bin üzerinden, birin
ci derecenin son kademesinden tekaüt olacak
lardır. E.. Burada yeni bir haksızlık doğmuyor 
mu? Hükümet ne diyor?.. Yok... Bakalım, Sayın 
Bakanımız Hükümet adına ne söyliyecek? 
Emekli ISandığı her seferinde çırpınır, buraya 
gelir «aman, aman yüklenmeyiniz, ben bu yükü 
taşıyacak halde değilim, iştirakçilerin yükü 
gittikçe azalıyor, iştirakçilerin yükü azaldıkça 
Emekli Sandığının yükü çoğalıyor, devlet de 
cdiyenriyor» diye. iki igün evvel bir kanun ka

bul ettiniz, burada. Emekli Sandığını ve Maliye 
Vekilini sorguya çektiniz. Günlerce müzakere 
ettik, 1101 sayılı Emekli (Sandığı Kanununun es-
pirisini sırf bu esas üzerinden bozduk, arkadaş
lar. Yani, 1101 sayılı Kanunun emeklilere daha 
evvel tanımış olduğu hakkı biz, son tekaüt ka
nunuyla ortadan kaldırdık ve bu da Anayasa 
Mahkemesine dâva mevzuu oldu gitti. Daha ev
vel % 50 bütçeden yapılan zamlar muvacehe-
siyle 1101 sayılı Kanunun müktesep bir hak ol
duğunu kabul ile Anayasa Mahkemesi bu tasar
rufu, bu kanunda bozdu. Maliye Vekâletinin 
vaziyeti müsait değil. Memurların dünden bu 
güne birikmiş, yeni kanuna göre kabul ettiği
niz maaş farklarını Maliye Vekili ben ödiye-
mem diyor. Tazminatlar ödenemiyor, ahar ta
rihlere bırakılıyor. Hükümet müşkül vaziyette, 
Hazine yük altında... Arkadaşlarımız buraya 
geliyor, bir hakkın istihsali zımnında bu dere
cede ileriye giden bir metinle huzurunuza bu 
geliyor ve arkadaşlarım da burada nutuk çeki
yorlar «kabul edelim» diyorlar, iyi, edelim. 
Bu değirmenin suyu nereden gelecek diyen yok, 
bu kürsüden anlamıyorum. Nereden gelecek bu 
değirmenin suyu? Akmaz, arkadaşlar, bu mus
luklar bir gün kurur. Devleti de düşünmeye 
mecburuz. 

Bugünkü Hükümeti düşünmeyin ama Dev
leti düşünün. Çok özür dilerim, arkadaşlarım
dan. Geliyorlar, «Bunlar mağdur oldu.» Doğru, 
oldu. Ben de bu mağduriyete sizin kadar inan
mış bir arkadaşınızım. On senedir maatteessüf, 
sözüme başlarken arz ettim, değişen dört, beş 
tane Hükümetin hiçbiri bu mevzuu ele alıp da 
bugüne kadar bir tasan halinde gelmemiştir, 
huzurunuza. Hakikaten bu, haksızlıktır ve bu 
kimseler mağdur olmuştur, yüzde yvz inanıyo
rum. Az evvel de arz ettiğim gibi, ihtilâli ya
panlarda bunun felsefesini izah edemediler. Et
seler de ne olacak? Gelmiş, geçmiş. Aradan yıl
lar geçmiş. Biz bunlara bir hak vermiyelim mi? 
Verelim arkadaşlar. Yerden göğe kadar bu beş 
bin subay, EMİNSU haklıdır,» bunlara bir hak 
tanınsın. Mağdur olmuştur. Ben buna inanan
lardanım. Ama, böyle binbaşı üzerinden, yüz
başı üzerinden tekaüt olan insanların, o zaman
ki maaşına nisbetle, o yüzde itibariyle iştirakçi 
olacaklar ve albay maaşını almış gibi kabul edi
lecek, birinci derecenin son kademesine göre te-
kaüdedilecek ve yüzde on da maaşlarından ke-
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silmek suretiyle bu muamele tamamlanacak. 
Burada bir haksızlık yok mu, peki? Bihakkın 
terfi edenlerle, terfi edemiyenler nerede kaldı? 
Bu tefriki nasıl yapacağız? Elimizde kıstas da 
yok. Metinde görüyorsunuz, çalışanlara da ay
nı hak veriliyor, çalışmıyanlara da aynı hak 
veriliyor. Devlet kadrosuna geçip de o günden 
bugüne çalışanlara da nihayet aynı hak verili
yor. On senedir çalışan adamla, çalışmıyana da 
aynı hak veriliyor, burada. Bunun izahı müm
kün değil. Zannediyorum, bu esbabı mucibeyle, 
burada elimizdeki metinde yok, Meclis ret et
miş. Burada arkadaşlarımız, «Bunlara büyük 
haklar verilsin.» diye gelecekler, rey verecek
ler. Tekrar, Senatonun kabul ettiği, Meclise gi
decek reddedilecek. Ve bu sefer bunların hak
ları büsbütün çıkmaz hale gelecek. O halde ne 
yapalım? yapacağımız şu. Buraya kadar gel
miş, havayı da teneffüs ediyor gerek Hükümet, 
gerek Komisyon. Yani, bunların lehine bir ha
va teşekkül etmiştir, Yüksek Senatoda. Ben de 
taraftarım bunlara bir şey verilsin. Haksızlığa 
uğradıklarına yüzde yüz kaaniim. Ama bu de
rece değil, böyle değil. Kesenin ağzım bu ka
dar açmaya da mezun değiliz. Ricam, Komis
yondan ve Hükümetten; bu meseleyi alsınlar, 
şu havanın, lehe teşekkül etmiş şu havanın içe
risinde, kendileri de Hükümet olarak düşün
sünler, Komisyon ,Hükümetle temas etsin, Ma
liye ile görüşsün, Emekli Sandığı ile görüşsün, 
buna daha güzel bir tarzı hal bulsunlar ve hu
zurumuza dört gün sonra gelsinler. Benim ri
cam bu. Ya Hükümet yahut Komisyon kürsüye 
gelsin ve «Arkadaşlar, biz bunu geri alıyoruz, bi
ze birkaç gün müsaade ediniz, biz bunu düzelte
lim getirelim, güzel bir hal tarzına bağlıyayım.» 
desin. Ben bunlara rey vermeye hazırım. Ama, şu 
haliyle müsaade edin zorlamıyalım, mesele kötü
ye gitmesin. Sonra, biz nihai karar veren merci 
değiliz, Mecliste tekrar reddolması da, ortada
ki havanın icabı aleyhe dönebilecek hali de esi
yor. Böyle bir hava var. Benim istirhamım, Hü
kümetin ve Komisyonun bu işe bugüne kadar 
eğilmemeleri muvacehesinde, şu güzel havanın 
içerisinde meseleyi Hükümet olarak ve Komis
yon olarak tekrar tezekkür etsinler. Burada me
seleyi bugün nihai hale bağlamıyalım, bu ar
kadaşlar da mağdur olmasınlar. 

Teşekkürlerimi arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa

yın Yiğit Köker. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YidiT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; benden önce konuşan Sa
yın Kalpaklıoğlu arkadaşımm temas ettiği bir 
hususu cevaplandırmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum: 

«42 sayılı kanunla emekliye ayrılanların ne 
sebeple ayrıldıkları bugüne kadar meydana çık
mamıştır, belli olmamıştır, gelen Hükümetler 
bu mevzuun üzerine eğilmemişlerdir» şeklinde 
bir beyanda bulundular. Ben 20 Ağustos 1960 
tarihinde emekliye ayrılan bir zata, o zaman
ki Millî Savunma Bakanı Sayın özdilek'in imza
sı ile yazılmış bulunan bir mektubu, ki bu mek
tuplar matbudur, komisyonumuzda da okuyup 
zabıtlara tescil ettirmiştik, bu hususta umumi 
efkârda ve Sayın Kalpaklıoğlu'nun da ifade 
ettikleri istifamı ortadan kaldırmak maksadı 
ile bu mektubu, okuyorum. 

Emeklilik işlemleri hakkında, 20 Ağustos 
1980 personel 4184 - 39 - 60 sayılı karar: 

1. 2 Ağustos 1960 gün ve 42 sayılı Kanun 
gereğince 20 Ağustos 1960 gün ve personel 
4184 - 39 - 60 sayılı karar ile emekliye ayrılmış 
bulunuyorsunuz. 

2. Bugüne kadar yapmakta olduğunuz gö
rev icabı uhtenizde bulunan ve vazife ile ilgili 
her türlü kıymetli evrakı mutemet, muhasip ve
ya mümasili görevlerin bütün mal, para ve ve
sikalarını, vazifenizi devralacak olan sorumlu
ya âmirlerinizin tâyin edeceği en kısa zamanda 
yürürlükte bulunan emir ve talimatlar çarçevesi 
içerisinde devir ve teslim edecek ve kıta veya 
kurum âmirleriniz tarafından tasdik edilerek 
size verilecek olan ilişiğinizin kalmadığını gös
teren belgeyi aldıktan sonra ayrılacaksınız. 

3. Emekli ikramiyeniz olan lirayı iş 
Bankasına müracaat edip ilişik kesilme belgesi 
ve hüviyetinizi ibraz eder etmez alacaksınız. 
Emekli maaşınızın bağlanmasını çabuklaştır
mak için aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri en 
kısa zamanda ve noksansız olarak kuvvet ku
mandanlığınızın personel başkanlığına gönde
riniz. 

4. Şanlı ordumuzun «Emeklilik sebebi bu
rada anlatılıyor.» Necip Türk Milletinin tarihi
ne lâyik ve istikbaline güven verecek şekilde 
dinamik bir duruma gelmesini sağlamak mak-
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sad .̂ ile gösterdiğiniz büyük feragati takdirle 
karşılar, her zaman olduğu gibi bundan sonra
ki çalışmalarınız da milletimize ve memleketi
mize faydalı olmanızı dilerim, 

Millî Savunma Bakanı Fahri özdiiek.» 
Keza yine bununla alâkalı olarak Sayın öz-

dilek'in imzası ile «niçin emekliye ayrıldıkları, 
ordu içinde albay ve yarbay adedlerinin fazla 
olması sebebiyle ordu mahrutunun tesisi bakı
mından bâzı kıymetli subayların emekliye ayrıl
maları lüzumunun hissedildiği ve bu feragati 
göstereceklerinden emin bulunduğu» şeklinde 
kendilerine tebligat yapılmıştır. Bu tebligatın 
tarih numarası da, 4 Ağustos 1960. 4184 - 39 - 60 
dır. Dosyada bulunduğu ve uzun olduğu için 
okuyup Yüce Senatonun vaktini almak istemi
yorum. Bunların emekli ediliş sebepleri budur. 

İkinci bir husus: Muhterem arkadaşım« bu 
kanunla binbaşıları birinci derecenin dördüncü 
kademesine getiriyorsunuz, hepsini albaylığa 
yükseltiyoruz, bu değirmenin suyu nereden ge
lecek.» dediler. 

Çok değerli arkadaşlarım, 1960 ve 1961 se
nelerinde 42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrı
lanların durumu şöyle : Kıdemli Albay, 1 nci 
derecenin 4 ncü kademesini alacak olanlardır. 
Bunların Albaylıkta bekleme süresi 3-yıldır. 
Ondan sonra Kıdemli Albay olunur. 

Albay sayılarını söylüyorum: 
Kara Kuvvetleri Kumandanlığında 1080 ta 

16G5, 1961 de 108, 
Deniz Kuvvetleri Kumandanlığında 1960 ta 

140, 1961 de 8. 
Hava Kuvvetleri Kumandanlığında 1960 ta 

115, 1981 de 14. 
Harita Genel Müdürlüğünde 1960 ta 38, 

1961de 3. 
Yarbay : Kara Kuvvetlerinde 1960 ta 1 048, 

1961 de 86. 
Deniz Kuvvetlerinde 1960 ta 34, 1981 de 5. 
Hava Kuvvetleri Kumandanlığında 1969 ta 

67, 1961 de 8. 
Harita Genel Müdürlüğünde 1960 ta 7, 1961 

de yok. 
Kıdemli Binbaşı : Kara Kuvvetleri Kuman

danlığında 1960 ta 638, 1961 de 87. 
Deniz Kuvvetleri Kumandanlığında 1960 ta 

25, 1981 de 2. 
Hava Kuvvetleri Kumandanlığında 1960 ta 

40, 1961 de 8. 

Harita Genel Müdürlüğünde 1960 ta yok. 
1981 de 1. 

Binbaşı : Kara Kuvvetleri Kumandanlığm-
dr, 1960 ta 305, 1961 de 18. 

Deniz Kuvvetlerinde 1960 ta 21, 1961 de 
yok. 

Hava Kuvvetlerinde 1980 ta 15, 1961 de 
yok, 

Harita Genel Müdürlüğünde 1960 ta 8, 1961 
de yok. 

Yekûn 4 259 Binbaşı, Kıdemli Binbaşı, Yar
bay ve Albay 1960 ve 1961 yıllarında 42 sayılı 
Kanun gereğince emekliye sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Ook değerli arkadaşlarım, biraz önce tarih 
ve numarasını zabıtlara tescil ettirdiğim genel
genin üçüncü maddesinin (A) fıkrasında şöyle 
denilmektedir: «Fiilî ve itibari hizmet yekûnu 
30 yıl olanlar için keseneğe esas aylıklar üze
rinden eskiden % 50 olan nisbet % 70 e çıkarıl
mıştır. Fiilî ve itibari her hizmet yılı için bu 
nisbet % 1 olarak artacak veya ekilecektir. 
Ancak bağlanacak emekli aylığı, emekliliğe 
esas aylığın % 80 ini geçnıiyeeektir. Bu esasa 
göre bir Albaya takriben 1 100 - 1 200 Tl. civa
rında. Bir Yarbaya takriben 875 Tl. civarında. 
Bir Kıdemli Binbaşıya takriben 725 Ti. civa
rında, Bir Binbaşıya takriben 575 Tl. civarın
da emekli aylığı bağlanmış olacaktır.» 

Aynı maddenin (Ö) fıkrasında, «Bu defaya 
mahsus olmak üzere emekli ikramiyesi olarak, 
halen almakta olduğu maaşın iki yıllık tutarı 
personele kesintisiz ödenecektir. Buna göre 
emekli ikramiyeleri; Albaylar için 36 000 Tl. 
Yarbaylar için, 30 000 Tl. Kıdemli Binbaşı için, 
26 400 Tl. Binbaşılar için, 22 800 liradır. 

Yani 42 sayılı Kanuna göre emekliye sevk 
edilmiş bulunan bir Binbaşıya 22 800 lira ikra
miye ve ayda 575 Tl. maaş bağlanmış bulun
maktadır. 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımın iddia ettiği 
gibi, şimdiki kanun ile biraz önceki detaylı ra
kamlarını verdiğim 42 sayılı Kanuna göre emek
liye ayrılmış 4 259 EMİNSU mensubunun birin
ci derecenin 4 ncü kademesine gelmesi diye bir 
husus mevzuubahis değildir. Bunların içinde 
belki muayyen miktarda birinci derecenin dör
düncü kademesine, belki ikinci kademesine, bel
ki üçüncü kademesine, belki ikinci derecenin 
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üçüncü veya beşinci kademesine gelecekler ola
caktır. Yalnız verilen, borçlanma suretiyle 
EMİNSU mensuplarına tanınan bu haklar, hiç
bir suretle rütbe verilmesi demek değildir. Ya
ni 1960 yılında Binbaşı iken emekliye ayrılmış 
bulunan bir EMİNSU mensubu subay, bu kanun 
kabul edildiği takdirde maaşı ikinci derecenin 
biı inci kademesine gelir ise hiçbir surette o de
recenin tekabül ettiği rütbeyi de ihraz etmiye-
cektir. Bu sadece kendilerini borçlandırmak 
suretiyle, arada geçen 11 yılın borçlandırılması 
suretiyle, maaşlarının tashihi mahiyetindedir. 

Arkadaşlarımın reylerini kullanırken bir 
hususu da dikkate almalarını bilhassa istirham 
ediyorum. Malûmları olduğu veçhile, 42 sayılı 
Kamın 1961 Anayasamızın kabulünden önce 
Millî Birlik Komitesi tarafından neşredilmiş 
bulunan bir kanun olması hasebiyle bu kanu
na istinaden yapılan tasarruflar aleyhine idari 
yargı organlarına müracaat imkânı da bulun-
mdığı ve bu suretle emekliye ayrılanların hiç
bir surette idari yargı organına gidememiş bu
lunduklarım da nazarı dikkate almalarını muh
terem arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Ka-
anatimiz odur ki, bu suretle bir borçlanma ile 
EMİNSU mensuplarına tanınacak ve hiç olmaz
sa 1960 yılında bir binbaşıya bağlanmış bulu
nan 575 lira aylığı, kendisinin ödiyeceği borç
lanma aidatlariyle bir miktar artırabilmeye bü
tün arkaadşlarımızın iştirak edeceği düşüncesi 
ile Yüce Heyetinize saygılar sunarım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun 
komisyona sualinizi sorunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Komisyon Başkanı, «Bunların bu kanun
la terfi etmeleri, bir binbaşının kıdemli bir al
bayın derecesine, rütbesine yükselmesi bahis 
mevzuu değildir» dediler. Yani bununla bir 
rütbe yükselmesi bahis mevzuu olmadığı mey
dandadır. Bu kanunda da mevcuttur. Sayın 
Komisyon Başkanı, bir EMİNSU tekalifti bu 
kanunun kendisine tatbiki halinde, birinci de
receyi, yani kıdemli bir albayın derece maaşı
na yükselmiyecek mi demek istiyor. Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Onu izalh ettiler, fakat tek
rar izahat istiyelim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Kalpaklıoğlu'nun aydın

lanması bakımından arz ediyorum. Meri kanun
larımıza göre binbaşılıkta bekleme süresi 3 yıl, 
kıdemli binbaşılıkta bekleme müddeti 3 yıl. 
Yani ceman binbaşılıkta bekleme süresi 6 yıl
dır. Yarbaylıkta 3 yıl beklemenin ilâvesi ile 9 
yıl. Ondan sonra 3 yıl albayık süresinin ilâvesi 
ile yani 12 nci senenin sonunda ancak bir subay 
kıdemli albay olabilir. Bu kanuna göre EMİN
SU'ya mensubolan emekli subayların ancak 10 
yıllık hizmetleri nazarı itibara alındığına göre, 
bir binbaşının kıdemli albay maaşı almasına 
müddetler bakımından imkân yoktur, tekra-
ren arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Yüce'nin 
bir suali daha var efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
EMİNSU mensuplarının 42 sayılı Kanunun yar
gı organlarına konuyu götürmesine imkân ver
memiş olması muvacehesinde, haklarının temi
nini imkân dâhiline sokan bu kanunla elde ede
cekleri kıdem, 42 sayılı Kanunun çıktığı tarih 
ile bu tarih arasındaki zamanın borçlanması su
retiyle mi teessüs edecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Maruzatımda 

bunu arzı cevabettim. Her halde Sayın Demir 
Yüce'yi tatmin edememiş bulunuyorum. Sor
dukları gibi olacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özdilek buyurun. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 1960 senesi ihtilâlinin 
tasarrufu ile 1960 senesinde emekliye sevk edil
miş, bilâhara topluluğu EMİNSU adını almış 
olan teşekkülün bir numaralı üyesi bendim. Bu 
arkadaşların ordudan emekli olmalarına dair 
biraz evvel Millî Savunma Bakanı olarak vazife 
gördüğüm sırada yazılmış olan bir yazıyı Sa
yın Köker huzurunuzda okudular. Ancak bu 
resmî bir ifade idi. Bunun bir de hususi 
veyahut hususi demeyelim resmî ifadeye gire-
miyecek tarafı da vardı. Zaman zaman gerek 
Millî Savunma Bakanlığı hizmetimde, gerekse 
ona tekaddüm eden müsteşarlık hizmetimde 
bâzı toplantılara gittiğimiz anda, diğer bakan
lıklar teşkilâtından arkadaşlarımızın devamlı 
olarak bize ifade ettikleri, «ikinci dere
cede askerlik şube başkanları albay olu
yor, teşkilâtınızda evrak müdürleri albay 
oluyor, bizde sizin albay arkadaşları-
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nızın aldığı maaşı ancak müsteşar veya yardım
cıları alabiliyorlar, kadrolarınız şişkin olduğu 
için mi acaba bu arkadaşları istihdam ediyor
sunuz» diyorlardı. Takdir buyurursunuz ki, bu 
sözlerin delâlet ettiği mâna nasıl bir tepki vü-
cude getirebilir. Bu arada subay mevcudunun 
7Ö 1 nislbeti ile alâkalı generalliğe terfi mese

lesi de daha evvelki bâzı tasarruflarla hüsnü 
istimal edilemedi. Kendimi bir misal olarak, 
tatbik edilmiş bir kimse olarak arza çalışayım. 
Ben 1949 senesi general olduğum sene dört al
bay tuğgeneral olduk. İki tuğgeneral tümgene
ral oldu. Hiçbir kişi korgeneral veya orgeneral 
rütbesine terfi ettirilmedi. Benim terfi ettiğim 
seneden evvel 42 arkadaş albaylıktan tuğgene
ral olmuştu. Bizden bir sene sonra 48 arkadaş 
tuğgeneral oldu. Burada kanun müzakere edi
lirken, «bu nisbet bir daha olmasın» diye arka
daşlarımız yana yakıla çıkıp size de arza çalış
tıkları zaman siz, iyi bir düşüncenin tatbikatçısı 
olabilmek emeliyle 1,5 nisbetinde kabul buyur
dunuz, bunu. Bugün göreceksiniz kısa bir müd
det sonra bu nisbetin l'e indirilmesi için bir 
çaba sarfedilmekte ve böyle bir teklif huzuru
nuza gelecektir. Sözüme başlarken ifadeye ça
lıştığım askerlik şube başkanlarının, evrak mü
dürlerinin büyük rütbeli arkadaşlar tarafından 
ifa edilmesi ihtilâlde kadrodaki fazla arkadaş
ların ordudan çıkarılması ve bir tasarrufa 
rvayet edilmesi lüzumunu bize ihsas etti. Bu ara
da sicille orduda durmaması, hizmete kifayet 
gösterememiş arkadaşların ayrılmasını da arzu 
ettik idi. Buna zamimeten bir sene de bir üst 
rütbeli subaylar mütaakip senede de ast rüt
beli subaylar ahvali sıhhiye muayenesinden ge
çirilir ve onların orduda durmamaları için, te
kaütlüklerinin yapılmaları için raporlar veri
lir. Emekliliğine bir iki sene kalmış arkadaşlar 
nihayet mü'temarız dahi olsa bir doktor arka
daşın gayet garip bir düşüncesinin tesiri altın
da kalarak ahvali sıhhiyesi muhtell olmadığı 
veya muhtell değildir şeklinde kendisine böyle 
biı rapor verilememişti. Biz müşahademizle ra
porluları biliyorduk. Hastaneye iki büklüm 
gidip doktora emekliliğime bir iki sene kaldı, 
doktor idare et falan deyip doktorun bunu hüs
nü telâkki etmesi halinde kendi şahsına ait ra
por verilemiyenleri de tefrik etmiştik. Komis
yonlar teşekkül ettiği zaman ben Millî Savun
ma Bakanı olarak arkadaşlarımdan rica ettim; 

üç komisyon Kara Kuvvetleri için, bir komisyon 
Deniz Kuvvetleri için, bir komisyon da Hava 
Kuvvetleri için kuruldu ve bu arkadaşlar ko
misyon olarak çalıştılar. Sicille veya ahvali sıh
hiyesi muhtell olanlar bu arkadaşlar ayrılsın, 
bir de şahsına ait velevki hudus bulması bile, 
lüzumsuz bâzı şayiaların muhatabı olan arka
daşlarımızın orduda kalmamalarında fayda mü
lahaza ettiğimizi ben bu komisyon üyelerine 
ve hattâ başkanlarına ifade etmiştim. Komis
yon faaliyeti neticeye vardıktan sonra, bu ar
kadaşların komisyonlarca yapılmış olan bir tet
kikin hâsılası iyi kanaatiyle hepsini şahsan ben 
kendi imzamla emekliye şevkettim. O günlerde 
tek bir bakanın imzası kararname mahiyetinde 
telâkki ediliyordu. Huzurunuzda arz ediyorum 
ki, bu yaptığımız tasarruftan dolayı bâzı hak
lı, belki de haksız muameleler olmuştur. Böyle 
lür şey varsa şahsan muhatabı benim. 

Arkadaşlarımızın ordudan ayrılmaları mev-
zuulbaJhsolurken, 42 sayılı Kanunla emekli olduk
ları takdirde alacakları ikramiyenin bir misli-
lini kendilerine vermek suretiyle bir nebze tat
min edilmelerini mümkün kılacağımıza kaani 
olduk. Hattâ daha ileri giderek ayrılan arka
daşlarımızdan istiyenlere ordu haricinde va
zife verebileceğimizi de kendilerine bildirdik. 
'Birçokları Millî Eğitim teşkilâtında vazife 
istediler. Muahharen bu arkadaşlar için de her 
'bakanlıkta sivil savunma teşkilâtı vücude ge
tirdik. Kendilerini bu vazifelere verdik. Millî 
Eğitim Bakanlığı teşkilâtında vazife istiyen ar
kadaşlarımızın bâzıları vazifeye devam etti, ha
len devam edenleri de vardır. Bir kısmı vazi
fenin bir müddet devamından sonra ayrıldılar. 
Bir kısmı da kendi arzu ettikleri yerde vazifeye 
mulhataibolmadıkları için vazifeyi tekabbül et
mediler. Şimdi huzurunuzdaki kanun, Devlet 
hizmetinde çalışmış, muahhar hizmetle emekli
lik hakkını diğer bir suretle ihraz etmişler var, 
bir de hiç vazifeye gitmemiş olan arkadaşları
mız var, gayet insanî ve haklı olarak (Seçici 
Komisyonumuzun hazırladığı ve huzurunuza 
getirilen bu metin, arkadaşlarımızın muhata-
boldukları bir haksızlığı belki telâfi edecektir. 
Ama, haksızlık kelimesi ile ifade edilen bu du
rumun daha eski bir maziye rücu etmek sure
tiyle bir benzerinden de bahsetmek isterim. 

Balkan Harbini takiben Harbiye Nazırı En
ver Paşa orduda büyük bir tasfiye yaptı. Birin-
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ci Cihan Harbine girdiğimiz zaman altı albay, 
oniki yarbay ve ondan' sonraki büyük rütbeli
ler binbaşı idi. Tümen kumandanllıklaruıa bin
başıları verdiler. Biz orduyu tahribetmek için 
değil, orduda vazifeyi daha sıhhat ve selâmetle 
ifa edebilmek, şişkin olan kadroyu ordu lehine 
kıymetlendirmek için azaltma teşebbüsüne geç
tik. Hiçbir arkadaşımızın şahsına müteveccih 
her hangi bir şey yoktur. Kaldı ki, arkadaşlara 
emekliliği tebliğ etmeden evvel evvelâ ben ken
dimi emekli ettim. Biraz evvel arz etmiştim, 
bir bakanın imzası ile kararname tahakkuk edi
yordu. Ben kendimi emekli ettim, ondan sonra 
bu arkadaşların emekliliklerini tebliğ ettim. 
Şimdi beraberimizde, burada tabiî senatör ola
rak bulunan arkadaşlarımızı da birbuçuk ay 
sonra yine ben emekli ettim; hepsi de orduya 
dönmek arzu ediyordu. 

Şimdi huzurunuzda müzakere edilen kanun
dan yalnız Eminsu diye ifade edeceğimiz arka
daşlar değil. Senatoda bulunan tabiî senatör 
arkadaşlarımızın da mühim bir kısmı istifade 
edecektir. Ben tamamen objektif olarak huzu
runuzda «bunun neden yapıldığını izah etme
diler, bugüne kadar açıklanmamıştır» şeklinde
ki konuşmaya kısmen olsun cevap verebilmek 
ümidi ile söz aldım. 

Gayet insanî, gayet haklı bir talebi is'af da 
fayda vardır. 1960 dan bugüne kadar beş Hü
kümet vazife görmüştü. Hiç birisi bu arkadaş-
larımızm hakkını ihkak edecek her hangi bir 
teşebbüse girmemiştir. Şahsan kendilerine te
minat verilmiştir, fakat tatbikata girişilmemiş-
tir. Bugün böyle bir tatbikata girişiliyorsa ar
kadaşlar her halde müstefidolacaklardır. Bir 
hakkı teslim ediyorsunuz, bunu is'af etmenizi 
ben de sizden diliyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, buyurun. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar; ben bir konu üze
rinde tenevvür etmek istiyacını duydum ve sa
dece bu nedenle söz aldım. Teklifin karşısında 
olduğum anlamına alınmamasını bilhassa rica 
ederim. Komisyonun raporunda deniliyor ki... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Betil. 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 'Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına açık 
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oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. Buyurun Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, komisyonun raporunda deniliyor M, 
«ilgili Maliye Bakanlığı ve T. C. Emekli San
dığı temsilcileri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu.» Komisyon rapo
runda ilgili Maliye Bakanlığı temsilcileri ile 
T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin bu kanun 
teklifi karşısında hangi görüşe sahibolduklart 
hakkında kayıt yok. Rapor eksik. Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin görüşünü komisyonun ka
bul etmesi zorunlu değil; eğer Maliye Bakanlığı 
temsilcileri bu kanun teklifinin karşısında ise 
komisyona düşen görev Maliye Bakanlığı görü
şünün bu kanun teklifinin karşısında olduğunu 
belirtmektir; bundan sonra gerekçesini göste
rerek Maliye Bakanlığı temsilcisinin görüşüne 
katılmadığını söylemektir. Keza Emekli Sandı-» 
ğı temsilcisi için de komisyon aynı şeyi yapmak 
mecburiyetinde idi. Biz bunu görüşürken Ma
liye Bakanlığı temsilcisi vardı, Emekli Sandığı 
temsilcisi de vardı, demek asla yeterli değildir. 
O temsilcilerin ne dediğini de raporda belirt
mek gerekirdi. Oy kullanacağız, kimsenin mağ
dur olmasından yana olmayız. Ama vicdan ra
hatlığı içerisinde de oylarımızı kullanmak mec
buriyetindeyiz. Komisyon bizi yeteri ve gereği 
ölçüde tenvir etmelidir. Binaenaleyh, komisyon 
sözcüsünden veya Başkanından bu konu üze
rinde Yüksek Heyetinizi aydınlatacak bilgi lüt
fetmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KöKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; şimdiye kadar hiçbir ko
misyon raporunda komisyona iştirak eden şu 
temsilci böyle demiştir, bu temsilci böyle de
miştir, şeklinde bir kayıt düşüldüğünü ben ha
tırlamıyorum. Sayın Betil benden çok daha 
tecrübeli bir parlamenter olarak her halde tak
dir buyuracaklardır. Mamafih böyle bir tea
mül olmamasına rağmen, asgarî mânada dürüst
lüğe riayet ederek Maliye Bakanlığının bu tek
life iştirak etmediğini, Komisyon müzakereleri 
sırasında Emekli Sandığının ise mevzuu takdi
re bıraktığım ifade etmek istiyorum. Bu suret
le zannediyorum kendilerini de tatmin etmiş 
olacaklar dır, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Savm Kalpakhoğhı buyurun. 
HÜSEYİN KALPÂKLIGĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, ben tekrar huzurunuza 
gelmek mecburiyetinde kaldım. Günkü Sayın 
Komisyon Başkanı Yiğit Köker, benim kanunim 
'birinci fıkrasından anladığıma göre, yanlış ko
nuştular. Arkadaşlarım birinci fıkrayı tekrar 
huzurunuzda okuyorum: 

« 2 . 8 . 1960 tarih ile 6 . 1 . 1961 tarihi 
arasında 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Ka
nun hükümlerine göre emekliye sevk edilmiş 
bulunan üstsubay ve askerî memurlara bağla
nan emekli aylıkları, birinci derecenin,» - altını 
çizelim - «Son kademesi esas alınmak suretiyle 
düzeltilir.» bu açıktır arkadaşlar. Yani kıdemli 
albay rütbesinde bunlar tekaüdedilsceklerdir. 
Bunun lamı, cimi yok. Sayın Komisyon Başkanı, 
gelip de buraya, «on sene esası almıyor, bina
enaleyh on sene zarfında nereye kadar terfi 
ederse oraya kadar gider, fc demli albay rütbe
sinde veya onun karşılığında tekaiidedilmez» 
demesi burada hiç kimseyi bağlamaz. Ve tatbi
katçılar da arz ettiğim hususa göre amel etmek 
mecburiyetindedir. Benim hukukî görüşüm böy
le. Komisyon Balkanının metnin hilâfında, met
nin dışında, metnin mânasının ötesinde, bura
da bir başka mâna vermek suretiyle meşaleyi 
huzurunusda izah etmiş olmasını, olsa olsa, ben 
kendisinin yanlış anladığına hükmedeceğim. 

Eğer muhterem arkadaşımın dediği gibi ol
saydı, o ibareyi o ifadeyi burada daha sarih ola
rak kaleme almak mümkündü. 10 senelik müd
det içerisinde normal hesabı yapılır ona göre 
nereye gelirse o esas üzerinden tekaüdedilir, 
denilirdi. Ama, burada öyle elenmemiş muhte
rem arkadaşlar; getirmiş: «Emekli aylıkları, 
1 nci derecenin son kademesi esas alınmak su
retiyle düzeltilir.» Mesele bitmiş. Binaenaleyh, 
böyle anlaşılacaktır ve böyle tatbikata geçile
cektir. Arkadaşımın söylediği 10 senelik mesele 
hu hükmün karşısında havada kalır.. Binaena
leyh arkadaşlarımın rey verirken bu esası na
zarı itibara almaya davet ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kalpakboğlu, o okudu

ğunuz fıkra Komisyon Başkanının söylediği şe
kilde anlaşılıyor. Yani seneler var ya, şimdi bı
raktığı sene ile kanunun çıktığı sene arasında 
emeklilik aidatı yükseltilmiş olmakla, eğer bu 
müddet kâfi geliyorsa 1 nci derecenin sonuna 

kadar gidebilecek. Ama, kâfi gelmediği yerde 
kalacak. O mâna çıkıyor, o fıkradan. Yani, ter-
fie, emeklilik aidatının yükselmesine müddeti 
kifayet ederse sonuna kadar gidecek, ama kifa
yet etmediği yerde kalacak mânası çıkıyor, 
oradan. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben öyle anlamıyorum, çünkü 
«Son kademesi esas alınmak» demek suretiyle, 
esas alıyor. «Esas alma» tâbirinin içinide hedefi 
gösteriyor. Hedefin altına düşüremezsiniz, siz. 
Sayın Başkanım benim anlayışım böyle. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Artuk-
maç. 

İ5ALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Bilâhara efendim, kime sora
caksınız? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Burada Emek
li Sandığının mümessili var, bu kanundan ne 
anlıyorlar, ne düşünmektedirler, izah etsinler. 
Biz de ona göre amel edelim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, onu hal
lederiz. Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu, öteden 
beri büyük bir konu olarak devam eden EMİN-
STJ meselesinin bir sonuca bağlandırılmasmı 
canı gönülden arzu etmekteyim. Mağduriyetle
rinin giderilmesi de çok yerinde ve isabetli bir 
hareket olacaktır. Ama, kanunları yaparken 
elastikiyetten, yahut yanlış uygulamaya mey
dan vermemek yoluna gitmek zorunluğunda ol
duğumuzu da belirtmek isterim. 

Sayın Kalpaklıoğlu'na hak vermekteyim, 
onun fikrine katılmaktayım. Bu kanunun bi
rinci fıkrasını okuduğumuz zaman mutlak bir 
fıkra olarak telâkki ediyorum. Diyor ki bura
da: «Üstsubay ve askerî memurlara bağlanan 
emekli aylıkları, 1 nci derecenin son kademesi 
esas alınmak suretiyle düzeltilir.» Ben bunu, 
1 nci derecenin son kademesine hepsi seyyanen 
getirilecektir mânasında anlamaktayım. 

Sayın Komisyon Başkanının ifade ettikleri 
fikir yerindedir ve ben bunu teklif etmek isti
yorum. Meselâ bir yüzbaşı, tekaüt edilmiş midir 
bilmiyorum, edildiğini kabul edersek, o yüz
başı da şimdi şu hükme göre 1 nci derecenin son 
kademesine gelmiş olacaktır. Binbaşı da gele
cektir, yarbay da gelecektir. Burada bir adalet 
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yoktur. Evvelâ bunu halletmek mecburiyetin
deyiz ve bu sebeple ben şunu ifade ediyorum; 
emekliye ayrıldıkları tarihteki kıdemleri göz 
önünde tutulmak suretiyle aylıkları düzeltil
sin, yani seneleri ona göre, üçer sene, üçer sene 
düzeltilsin. Sayın Komisyon Başkanı bunu ifa
de ettiler, ama bu ifade kâfi değildir. Sayın 
Kalpaklıoğlu, yerden göğe kadar haklıdır, bu
radaki ifade mutlaktır, tatbikatçı bunu böyle 
tatbik eder. Ben de tatbikatçı olsam, kanun 
böyledir; 1 nci derecenin 1 nci kademesini bağ
lıyorum, derim. Ama, ben 1 sene 3 sene filân 
hesap yapmak mecburiyetinde değilim. Onun 
için bunu komisyon geri alır ve Sayın Komis
yon Başkanının ifade ettiği şekilde düzeltip ge
tirirse, ben öyle zannediyorum ki; bizim Sena
tomuzun temayülüne de tamamen uygun ola
cak ve bu kanun bu şekilde kabul edilecektir. 
Bunu teklif ediyorum, komisyon geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu'nun böyle 
bir teklifi var zaten, komisyona iadesi hakkın
da. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Devamla) — Tamam 
efendim, lütfen düzeltsin. 

ikinci cihet efendim, onu Sayın özdilek ifa
de buyurdular; ben de hatırladım, iki misli ik
ramiye almışlardı, bu arkadaşlar. İki misli ik
ramiye aldıklarına göre, diğerleri onun yarısını 
almış oluyor, normal o da, bunda da bir adalet
sizlik vardır. Bu hususta ne düşünülüyor? On
ları. tatmin sadedinde bir yola gidilmiş ve denil-

»« ^m» 
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miski; size, ikramiyeniz kaç lira 40 bin lira ise 
80 bin lira veriyorum, ilgini kes demiş ve tat
min edilmişlerdir. Bu düşünülmüştür. Şimdi 
hem o ikramiyeyi iki misli alıyor hem de 1 nci 
derecenin 1 nci kademesine getirilmek isteni
yor. Bunda sosyal adalete uygun bir hareket 
tarzı mütalâa etmek mümkün değildir. Bütün 
bu cihetleri göz önünde tutarak, Sayın Komis
yon bunu teklifi geri alıp yeniden redakte edip 
getirirse, Senatomuzun temayülüne uygun ha
reket etmiş olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, geri alı
yorum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyona iade 
edilmiştir, efendim. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
açık oylamasına (118) sayın üye iştirak etmiş; 
(117) kabul, (1) ret, tasan kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde bulunan bütün meselelerin 
görüşülebilmesi için Hükümet üyelerinin bura
da hazır bulunmalan iktiza etmektedir. Görüyo
rum ki, Hükümet sıralarında hiçbir Sayın Ba
kan mevcut değildir. Bu itibarla, 8 . 7 . 1971 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,22 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi Arif 
Hikmet Yurtseverin, İsparta Terakki Kolektif 
Şirketine dair yazılı soru önergesi ve Orman Ba
kanı Salâhattin înal'ın cevabı (7/699) (1) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10790-7/099 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişik yazılı sorumun Sayın Orman Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını yüksek delâlet
lerinizi arz ederim. 

Bingöl Senatörü 
Arif Hikmet Yurtsever 

Sayın Orman Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması ricasiyle vermiş olduğum 
25 . 3 . 1970 tarihli yazılı soruya ancak altı ay 
sonra 9 . 9 . 1970 tarihinde cevap verilmiş bu
lunulmaktadır. 

Bu soruda : 

İsparta ilinde halen faaliyette bulunan Te
rakki Kol. Şti. adına Şevket Demirel, Hacı Ali 
Demirel, Yılmaz Şener ve Ali Şener'lerin keres
te, yonga levha ve kaplama sanayii fabrikaları
na 1960 - 1965 yıllariyle 1965 - 1970 yılları ara
sında; Devlet Orman İşletmelerinden ve Devlet 
kereste fabrikalarından yapılan her türlü satış
ların ağaç cinsi itibariyle metreküp miktarları 
ve satış fiyatları tutarı ile şartnamesine göre 
belirtilen müddetler içerisinde bedellerinin öde
nip ödenmediğini' geçen müddetler var ise ne 
gibi kanuni muamele yapıldığını, benzeri mua
melelerin başkalarına da yapılıp yapılmadığını, 
resmî sektöre Terakki Kolektif Şirketi tarafın
dan mamul veya gayrimenkul kereste satılıp sa
tılmadığını sormuş ise de verilen yazılı cevaplar 
tatminkâr olmadığından aşağıdaki hususların 
sarahaten cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Verilen cevapta : Terakki Kolektif Şir
keti adına İsparta ve civan orman işletmelerin
de 1960 - 1965 tarihleri arasında 39 505 metre-

(1) Cevaba ilişkin cetveller Kanunlar Mu
dil riüğii dosyasındadır, 

küp muhtelif cins orman emvaline karşılık 
8 848 879 TL. satış bedeli ile 133 467 TL. gecik
me faizi alındığı buna mukabil 1966 - 1970 yıl
ları arasında 65 569 metreküp satış yapılarak 
15 846 475 TL. satış bedeli ve 347 345 TL. ge
cikme faizi tahsil edildiği belirtilmektedir. 

a) 1966 - 1970 yılları arasında Terakki Ko
lektif Şirketine satışı yapılan 65 569 metreküp 
muhtelif cins kereste mezkûr orman işletmele
rinin açık artırmalı satışlarının. % kaçını teşkil 
etmektedir? 

ıh) Açık artırmalı satışlara her partide ay
rı ayrı kaç müşteri iştirak etmiştir? Ve muham
men bedele göre her metreküpte ne kadar bir 
artışla Terakki Kol. Şti. ne kesin ihaleler yapıl
mıştır?. 

c) İsparta ve civarı orman işletmelerinde 
aynı cins sınıf ve kalitedeki orman emvalinde 
yılı içerisindeki satışlarda artırma miktarları 
asgari ve âzami olarak ne kadar seyretmiştir? 
Bu hususun Bolu ve civarı orman işletmelerin
deki durumla mukayeseli bir şekilde bildiril
mesi. 

2. 1966 - 1970 yılları arasında İsparta ve 
civan orman işletmelerinde yapılan açık artır
malı satışlarda, satışa tertitoolunan parti mik-
tarlan teknik ve ticari teamüle uygun mudur? 

a) Terakki Kol. Şkt. adına yapılan 899 
partiye denk 65 569 metreküp ihaleli satışlarda 
bu teamülü aşan miktarlar var mıdır? 

ib) Her partinin âzami metreküp miktarları 
ve bedel tutarları ne kadardır? 

c) Âzami miktarlara ulaşan veya bu mik-
tarlan aşan partiler kaç tanedir? Ve hangi iş
letmelerden satışları yapılmıştır? 

3. tSbruda İsparta ve civarında orman em
vali işliyen diğer fabrika ve müesseseler 1965 -
1970 yıllan arasında cem'an kaç parti halinde 
ne kadar metreküp orman emvali satıldığı ve 
bedel tutarı ile bunlardan kaç partinin bedelle
rinin zamanında ödenmediği ve bu müesseselere 
de Terakki Kol. Şkti. ne gösterilen kolaylığa 
benzer muamele yapılıp yapılmadığı sorulmuş-
sa da sarahaten cevap verilmemiş bulunmakta
dır. Bu hususun da isim ve tarih zikredilerek 
cevaplandınlmasını? 
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4. Verilen cevapta Terakki Kol. Şkt. ne 
1966 - 1970 yıllan arasında yapılan 899 parti 
açık artırmalı satıştan; 261 parti bedelinin sü
resi içinde ödendiği, 380 partiye mehil verildi
ği, ve bedelinin mehil süresi içerisinde ödendiği, 
100 partiye mehil verildiği halde süresi içerisin
de ödenmediği ayrıca 150 partiye mehil veril
mediği ve bilâhara bedellerinin gecikme faizi 
ile birlikte tahsil edildiği 8 parti bedelinin de 
halen ödenmediği bildirilmektedir. 

a) İhaleli satışlarda esas olan şartname 
hükümlerine göre (madde 10) satışı yapılan ge
rek mehil müddetini aşan 100 parti ve gerekse 
mehil talebinde bulunulmıyan 150 parti emva
lin teminatının irat kaydı ile gerekli kanuni mu
amelelere tevessül olmak icabederken sadece 
gecikme faizinin almmasiyle iktifa olunması 
şeklindeki Özel ve kanunsuz muamele niçin ya
pılmıştır? Orman depolarının fuzuli işgal kira
ları niçin alınmamıştır? 

b) Bu müsamahayı gösterenler hakkında 
ne gibi kanuni muamele yapılmıştır? 

c) Sadece mehil müddeti talebedilmiyen 
150 parti emvalin 832 250 Tl. bedelinin temi
natı tutarı teminatı olan 124 837 Tl. sının irat 
kaydedilmesi ve gerekli kanuni işlemlerin ya
pılması kanuni zaruret teşkil etmez miydi? 

Bu suallerimin Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğü hükümlerine uygun olarak acele cevaplan
dırılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Bingöl Senatörü 
Arif Hikmet Yurtsever 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.7.1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 0/1245 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 4 .11.1971 £Ün ve 10790 - 8798 - 7/699 
S, Y. 

Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi Sayın 
Dr. Arif Hikmet Yurtseverin, İsparta Terakki 
Kolektif Şirketine Devlet orman işletmeleri ve 
kereste fabrikalarından 1966 - 1970 yıllarında 
yapılan satışlarla ilgili yazılı soru önergesine 
karşılık hazırlanan cevabi muhtıra ve ona bağlı 
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ek listesinde gösterilen (58) cetvel ve (1) tamim 
örneği üç takım halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnal 

Orman Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli tlyesi 
Fatma Hikmet îşmen'in, göz altına alınanlara 
dair, yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ham
dı Omeroğlu'nun cevabı (7/802) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/802 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fatma Hikmet İsmen 

Kocaeli Senatörü 

1. Anayasanın 33 ncü maddesinde.. «Kimse 
kendisini veya kanunsuz gösterdiği yakınlarını 
suçlandırma sonucu doğuracak beyanda bulun
maya veya bu yolda delil göstermeye zorlana
maz. Ceza sorumluluğu şahsidir.» der. İlişik 
1 No .lu tutanakta görülen ve İstanbul O, Sav
cılığında 71/170024 ve 71/170025 sayı ile işle
me giren şikâyet ne şekilde sonuçlanmıştır? 

2. Göz altına alman kimselerden : 

a) Kâsime Beygirci'nin hamile ve astım ol
ması ve sık sık ağır krizler geçirmesi doîayı-
siyle revire kaldırılması hususunda arkadaşları 
tarafından yapılan bütün müracaatlar redde
dilmiştir. 

b) S. B. F. Öğrenci Derneği Başkanı 6 gün 
süreyle MİT tarafından sorguya çekildiği sıra
da Prof. Mümtaz Soysal'ı suçlamaya yarıyacak 
yalan ifade vermeye zorlanmıştır. 

c) Partimiz Genel Yönetim Kurulu yedek 
üyesi, İstanbul İl Genel Meclisi Grup Başkanı 
ve Eyüp İlçe Başkanı Aziz Erkmen 23 Mayıs 
1971 Pazar günü Eyüp Emniyet Amirliğinde, 

Not : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Mü
dürlüğünde. 
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ekli 2 No .lu tutanakta görüleceği üzere çeşitli 
hakaret ve dayağa mâruz kalmıştır. Yine tuta
nakta g-örüleceği gibi başkaca şahıslar da aynı 
muameleye mâruz kalmışlardır. 

d) 20 Mayıs 1971 günü T. İ. P. Bakırköy 
Üyemiz Adnan Celâyir, ekli 3 No. lu tutanakta 
görüleceği gibi çeşitli hakaret ve dayağa -mâruz 
kaldığını adlî makamlara iletmiştir. Yine tuta
nakta başkaca şahısların da aynı şekilde mua
meleye mâruz kaldığı görülmektedir. 

e) 24 Mayıs 1971 gvam İstanbul Emniyet 
1. Şubede 15 - 20 kişi yasak kitap bulundurma 
yüzünden çeşitli hakaretlere mâruz kalmış, Erim 
Süerkan adlı öğrencinin ayakları parçalanmış
tır. 

f) 24 Mayıs 1971 günü İstanbul 1. Şubede 
Suphi Nuri İleri adındaki öğrenci, Abidin Ne-
simi, Petrix ve Türk Demir - Döküm fabrikala
rından getirilen işçiler çeşitli hakaretlere mâ
ruz kalmış ve korkunç dövülmüşlerdir. (Tuta
naklar dosyamızdadır) 

g) 20 Mayıs 1971 gününde İstanbul Top
lum Polisi Eğitim Merkezinde Karikatürist Tur
han Selçuk çeşitli hakaretlerle korkunç derece
de dövülmüştür. 

Bu 7 maddede betirtilen hususların Bakanlı
ğınıza intikal edip etmediğini ve Anayasamıza 
aykırı bu davranışların sorumlularına Bakanlı
ğınızca ne gibi bir işlem düşünüldüğü? 

TUTANAK (EK) 

.26 . 6 . 1971 
24 . 5 . 1971 günü evimden üç sivil tarafın

dan hiçbir gerekçe ve kimlik kartı gösteril
meden zorla polis arabasına konularak ve 
dövülerek Ortaköy Polis Karakoluna götü
rüldüm. Karakol Başkomserinin yanında tek
me tokat dövüldüm. Ağıza alınmıyacak küfür
ler edildi. Sen geçen sene Dev - G-emçlerin ba
basıyım diyordun, polise güvenim yok diyor
dun. Şimdi görürsün diyerek bu iki konuyu 
kapsayan zabıt yazarak bana imzalattılar 
I. nci Şubeye götürdüler. Nöbetçi Başkomser-
liğinde yeniden ağıza alınmıyacak küfürlerle 
tahkir edildim ve dövüldüm. Daha sonra «ta
butluk» diye bilinen yerde bir hücreye kapa
tıldım. Beton üzerinde sabaha kadar durmaya 
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mecbur edildim. Karşımdaki hücrede T. i. P. li 
ve işçi Turan Zeren daha evvel yediği dayak
tan ötürü baygın halde yerde yatıyordu. Er
tesi gün beni özel bir odaya aldılar 1. nci Şube 
Müdürü Iigız'm emri ile isimlerinin Osman ve 
Enver olduğunu öğrendiğim diğerlerinin 
ismini bilmediğim 6 sivil memur tarafından fa
lakaya yatırıldım. Ayaklarımda üç sopa kırdı
lar beni döverken oğlun Tarhan Özgür nere
de? karın nerede? Damadın Mustafa Lütfü Kı
yıcı nerede? diye soruyorlar ve dövüyorlar
dı. Bu dövme işlemi 8 gün devam etti. 
1 . 6 . 1971 tarihinde yine hiçbir gerekçe gös
termeden Tarhan özgür'ü kim vurdu diye ha
zırladıkları bir evrakla savcılığa gönderdiler 
savcılık serbest bırakılmama karar verdi. Esa
sen müdüriyete getirilişim de bir sıkı yönetim 
emrine veya bir tutuklama kararına dayanmı
yordu sade 1. nci Şube Müdürü Iigız'm şahsım 
üzerinde yaratmak istediği baskıdan ileri ge
liyordu. Savcılık beni serbest bıraktığı 
halde emniyet müdürlüğünden Beşiktaş'a ka
dar iki elim arkadan kelepçeli olarak yürü
tülerek götürüldüm. Bilâhara serbest bırakıl
dım. 

Yukarda anlattıklarımı ayrıca bir dilekçe 
ile C. Savcılığına müracaat ettim hazırlık 
71/170024 sayı ile işlem görmektedir. Ayrıca 
suçu olsun olmasın 1. nci Şubeye getirilen 
her vatandaş Anayasaya aykırı olarak düş
manca dövülmektedir. Halen hücrede bulunan 
22 den fazla kişi dövülmekten ötürü ayakları 
vücutları yara bere içerisindedir. Bu vatandaş
lardan Necmi Demir'in baygnveya ölü olarak 
kaskatı hücreden çıkarıldığını polisler tarafın
dan götürüldüğünü gördüm. Yakalanan Tıbbi
yeli kız öğrenci ilkay Alptekin'in polislerin 
eliyle ve dil ile sarkıntılık etmıeleri üzerine 
polislerin yüzünü tırmaladığını satılmış kö
pekler, faşistler, alçaklar dediğini duydum. 
Halen hücrede bulunan bu 22 vatandaşın 
Anayasa ve insanlık dışı işkenceye tabi tu
tulduklarını bugünkü sağlık durumlarının tes-
bit edilmesi gerektiğini bir vatandaş olarak 
istanlbul C. Savcılığına ihbar ettim. Bu di
lekçemde hazırlık 71/170025 sayı ile halen iş
lem görmektedir. Yukarda arz ettiğim 

konulan Sıkıyönetim Komutanlığına, Başba
kanlığa, Adalet Bakanlığına, T. B. M. M. Baş-



C. Senatosu B : 85 7 . 7 . 1971 O : 1 

kanlığına bildireceğim. Bunların da bir sureti
ni Genel Merkeze vereceğim. 

'Hasan özgür 
Emekli Subay 

İmza 
Aslının aynıdır 
T. İşçi Partisi 

Genel Başkanlığı 
Adres : 
Ortaköy Dereboyu Şebit Nuri Amir Sokak 

No. : 1/11 
İstanbul 

TUTANAKTIR (Ek : 2) 

23 Mayıs Pazar günü saat dokuz sıraların
da Eyüp Emniyet Amirliğinden bir komiser ve 
bir de asteğmenin nezaretinde, hiçbir sertliğe 
başvurulmadan evim baştan aşağı arandı. Kü
tüphanemden sol yayınma ait bütün dergi, ki
tap ve mulhtelif olaylara ait gazete kupürleri 
ile, Türkiye İşçi Partisi G-enel Merkezinden il
çemize posta ile gönderilip, ilçe kapalı olduğun
dan postacının eve bıraktığı paket halindeki 
iki cilt Emek Dergisi ile, sol yayınla hiç ilgisi 
olmıyan bir kısım kitaplar alınarak bir polis 
memuru ile bir erin nezaretinde Eyüp Emniyet 
Amirliğine götürüldüm. 

Karakolda üzerimi ve ceplerimi tekrar ara
dılar. Üzerimde kalan ilçe mühürünü görünce, 
zabıt tutan polis memuru Süleyman (soyadını 
bilmiyorum) «size kanunları öğreteceğiz» diye 
bağırmaya başladı. Bugüne kadar suç teşkil 
edecek hiçbir harekette bulunmadığımı, bu ki
tapların da yasak kitap olmadığını, kütüpha
nemde her türlü kitabın olduğunu anlatmaya 
çalışırken aynı polis memuru, «öyleyse biz size 
karşı kanunsuz hareket ediyoruz, sizi teker 
teker eritip yok edeceğiz, kalkarsam seni aya
ğımın altında çiğnerim» diye tehdit ederken 
odaya iri yarı, Emin bey diye çağırdıkları bir 
Başkomser girdi. Hüviyetimi kontrol edenken, 
il Genel Meclis hüviyetimi görünce, «Bu vilâ
yet daimi encümen üyesiymiş, anasını avradını 
kanın» diye küfürler ederek iki eli ile boğazı
ma sarılıp başımı duvarlara vururken, sen ne
relisin ulan senin kanın bozuk diye küfürler 
yağdırıyordu. Silivrinin yerlisi olduğumu söy
ledim, sol eli ile boğazımı duvara bastırırken, 
sağ eli ile miğdemi yumruklayarak, küfür ede

rek, baban nereden gelme, siz buralı değilsiniz 
diye sualler soruyordu. Yumruk darbeleri al
tında güçlükle babamın ve büyük babamın su
bay olduklarını söyledim. Onların da kanı bo
zuk diyerek sağlı sollu tokat ve yumruklar 
vurmaya başladı. Bir sol yumrukla alt duda
ğımı patlattı. Sağ yanağımı içten dişlerim 
yardı. 

Bu dayak ve küfürler devam ederken odada 
oturan şişman bir başgedikli memnun durum
da seyir ediyordu. Subayların bulunduğu hiç
bir karakolda hiç kimseye dayak atılıp işken
ce yapılmadığını Davutpaşa Kışlasına gittiğim 
za^an gördüm. Başkomserin dayağından son
ra aşağıya indirirlerken, Başkomser, «seni şu
bede bana teslim ederlerse gözlerini oyup, asa
rım, anasını avradını» diye küfür ederek par
maklarını gözlerime soktu. Benden evvel tutuk
lanmış 5 kişinin bulunduğu hücreye konduktan 
sonra kapı açıldı. Gece ekibinde görevli Halis 
isminde sivil polis memuru, son gelen çıksın 
i^y^rek keni koridora aldırıp «Sen beni şikâ
yet edecekmişsin, gel bakalım şikâyet nasıl 
olur sana göstereyim» diyerek copla vurmaya 
başladı. Şikâyet için hiçbir sebep olmadığını, 
bir yanlışlık olacağını söyledim ise de «kos
koca üç yıldızlı komiser yalan mı söylüyor, 
ulan anasını avradını, sülâlesini» diye küfür
ler ederek ellerimi üst üste koydurup bütün 
gücü ile copla vurmasından ellerim balon gibi 
şişti. Kollarımı uzatamaz duruma geldiğimde 
bu defa ensemden basarak eğiltip böbrekleri
min üzerini yumruklamaya başladı. Yarıya ka
dar su doldurmuş yuvarlak bir tenekenin içi
ne ellerimi sokturup biraz oğalattıktan sonra 
çıkartıp tekrar copla vurmaya başladı. Bir ara 
kaç çocuğun var diye sordu. Dört diye cevap 
verince, Benim de dört, yarım saat ellerini su
da oğdurup içeri atın deyip gitti. 

Benden evvel tutuklanmış beş kişiden biri 
Ceylân Tan adında Türkiye işçi Partisi üyesi, 
diğer tanımadığım dört kişiden ikisi Lâstik -
İş'in sendika temsilcisi, diğer iki kişi de öğren
ci imiş-, Orhan adındaki öğrencinin bir gözü 
şişip kapanmıştı. 

O gün Davutpaşa kışlasına götürüldükten 
âonra böğürlerime yediğim yumruklardan eği
lip doğrulamaz duruma geldiğimden Dr. Esat 
Eşkazan'a durumu gösterdim. Bir tehlike ola-
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bileceğini söyliyerek doktora muayene olmamı 
söyledi. Dr. Ali Savaş'er ile birlikte tutukluları 
teslim alan Binbaşıya durumu anlatarak elleri
min durumunu gösterdim. Pazartesi sabahı dok
tor çağırttı. Gelen Dr. üsteğmen ellerimi gör
dü. Sırtımı muayene ederek böbreklerde bir ze
delenme olmadığını söyliyerek dört tertip ilâç 
verdi. Pazartesi gecesi tahliye edilmezden önce 
ifade zabıtlarını yazdıran esmer, zayıf bir As
teğmen ellerimin şiş durumunu görerek, beli
min halen geçip geçmediğini sordu. 

25 Mayıs Salı günü Eyüp'te görevli olduğum 
İlçe Seçim Kuruluna gittiğimde ilçe Seçim Ku
rulu Başkanı Hâkim Selim Yamaner patlayan 
dudağımı ve ellerimin fecî durumunu gördü. 26 
Mayıs Çarşamba akşamı C. H. P. il Genel Mec
lis Üyesi Hakkı Çubuklu, Osman özerin kah
vede ellerimi gördüğü gibi, 28 Mayıs Cuma gü
nü de İl Genel Meclis Başkanvekili Av. Lûtfi 
Onur jop darbelerinden dirseğime kadar çürük 
olan sağ kolumu gördü. 

28 Mayıs Cuma günü aleyhime hazırlanan 
yeni bir komplonun içine düşmekten güçlükle 
kurtuldum. Eyüp ilçe Seçim Kurulu ile ilgili 
ödenekleri almak için Eyüp adliyesine gittiğim
de Emniyet Amirliğinde zabıt memurluğu ya
pan Polis Memuru Süleyman 10 liralık bir şa
hit ücretini almak için orada bulunuyordu. Ve 
parasını alıp gitti. Aynı gece saat 22 de Osman 
Özerin kahvesinden eve gitmek için çıktığım
da, Şahap in kahvesi önünde üç sivil dikiliyor
du. Ben yanlarından geçerken kahvenin için
den çıkmakta olan beni döven polis memuru Ha
lisin, orada duran üç kişiye «Ben şimdi onu 
çevirip götürürüm.» dediğini duydum. Benim 
için söylüyordur diye düşünerek, evime giden 
tahta minare caddesinin tenha olduğunu göre
rek çarşı içinden ağır ağır aşağıya doğru yürü
yerek, Bali Baba Camimin yanından eve girme
yi düşünürken kahvenin önünde duran üç kişi 
beni geçerek eve gideceğim sokağa girerek dur
dular. Bu durumu görünce yoluma devam ede
rek Bahçeli Kahveye girmek zorunda kaldım. 
O üç kişi de kahveye gelerek bahçenin sağ ta
rafında setin üstüne çıkarak oturdular. Kendile
rini tanımak için dikkatli bakamadım. Bakmamı 
bahane ederek alıp görürürler diye çekindim. 
Üç kişiden biri Selâhattin isminde bir polis me
muru imiş. Kahveden eve ve tanıdıklara haber 

göndererek yanımda şahit olmalarını sağlıyarak 
eve öyle gittim. Yolda giderken çevirip, üzerim
de suç teşkil eden bir şey bulduk diye uydurup 
bir tertip hazırlanacağından endişeliyim. Nite
kim o gece gafil avlanıp sokağa girseydim böy
le bir durumla karşılaşacağım kanaatindeyim. 

Hayatımdan endişe etmekte ve bir komploya 
uğrayacağım endişesi içinde olduğumdan çalış
maya çıkamıyorum. Keyfi hareket, tecavüz ve 
hayatıma kastedici teşebbüslerin önlenmesi hu
susunda durumun istanbul Sıkı Yönetim Komu
tanlığına iletilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
31 . 5 .1971 

Aziz Erkmen 
imza 

Adres : 
İslâmbey Akıncılar Sokak No. 5. 
Eyüp. 

Aslının aynıdır 
T. işçi Partisi Genel 

Başkanlığı 

1 nci Şubede olanlar. 
20 . 5 .1971 günü 16,00 da yakalandım. Sebe

bi arama sonucu çantamda partimize (T. i. P.) 
ait ikisi bağış (10 ve 25) biri aidat (10 Tl.) 
makbuz 8 . 5 . 1971 tarihli Genel Başkanın ba
sın bülteni 11 . 5 . 1971 tarihli Türkiye işçi Par
tisi Genel Yönetim Kurulunun Anayasa deği
şikliği ile ilgili bildirisi (birer aded) 20.4.1971 
tarihli Kurtuluş Yolu Gazetesi (bir aded) in çık
ması sonucu birinci şubede nezarete alındım. 
ilk gün 1 nci şube hücrelerinde başka sebep
lerle oraya getirilenlerle beraker kaldım. Bu 
arada birinci şube memurları akıllarına estik
çe hücre kapılarını açıyor, ağızlarına gelen ha
kareti orada bulunanlara yapıyorlar ve önleri
ne gelenleri barbarca dövüyorlardı. Sıradan 
küçük dayakların dışında Ömer Erim Süerkan, 
Taner Kutlay, öğretim üyesi Ataman Tangör, 
soyadını bilmediğim Dinçer ve yine adını soya
dını bilmediğim bir toplum polisini ve beni fa
lakayla dövdüler. İkinci gün oraya getirilen 
Grunding Fabrikasında çalışan işçileri neden 
grev yapıyorsunuz, velinimetlerinize, patronla
rınıza karşı neden çıkıyorsunuz, greve kimler 
geldi, kimler gitti diyerek işçileri dövdüklerini 
duyum. Daha sonra bizi müteferrikaya indirdi
ler ve orada bu arkadaşlarla tanıştım. Bunların 
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arasında Türkiye İşçi Partisi Beşiktaş ilçe Yo- | 
netim Kurulu Üyesi Adem Yılmaz ve yine T. i. \ 
P. üyesi Hüseyin Küçük'ün de grev yapan iş- j 
çilerle beraber dayak yediklerini öğrendim. 
İkinci gün müteferrikadan hücrelere çıkardılar 
ve o gün Pertrbc'de grev yapan işçi temsilcileri 
ile Türk - Demir döküm işçi temsilcilerinin ora
ya getirildiklerini öğrendim. Bu arkadaşlarla 
hücrelerimiz karşı karşıya idi. Bunlarında aynı 
sebeplerle dayak yediklerini duydum. Ve yine 
aynı gün T. i. P. Genel Sekreterleri Şaban Erik, 
Sait Çiltaş ve sol yayınları sahibi Muzaffer Er-
dost ile Canan Bıçakçı 1 nci Şubeye hücrelerine 
getirildiler. Bunlara da orada dayak atıldığını, 
hakaretler edildiğini duydum. O akşam bizi mü- i 
teferrikaya indirdiler ve orada ayağı parçalan- ; 
mış, yürüyemiyen insanlar gördüm. Suçsuz oldu

ğu anlaşıldığı halde sırf yürüyemediği için bırakıl-
mıyan âdi suçlular vardı. 23 . 5 . 1671 günü ge
tirilen Hasan izzettin Dinamo'ya hakaret edil
miş olduğu ve dayak atıldığını ve dayak sonu
cu elinin parçalandığını öğrendim. 24 . 5 . 1971 
günü getirilen biri deniz teğmenliğinden ayrıl
mış iki kişinin çok feci şekilde barbarca dövül
müş olduklarını gördüm. Birinin ayakları par
çalanmıştı ve yürüyemiyecek durumdaydı. Daha 
sonra 4 gündür 1 nci Şube hücrelerinde tutu
lan Beklan Algan getirildi. Ona da dayak atı
lıp, hakaret edilmiş olduğunu kendisinden öğ
rendim. Öğretim Üyesi Affan Balaban da bu gör
düklerimin bir kısmını gördü ve feveran için
deydi. Bu görüp bildiklerimi adlî makamlara 
iletmeyi görev biliyorum. Ve gerekenlerin ya- ; 
pılmasını arz ve taleberiyorum. j 

26 . 5 . 1971 
Mehmet Adnan Celâyir j 

(imza) 
Adres : 

Mecidiyeköy Güvenevler Mehtap Apt. D. 13 | 
Aslının aynıdır j 

T. işçi Partisi Genel Başkanlığı | 

7 . 7 . 1971 0 : 1 
T. C. 

içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : 3 
Şube : 3. B. 3. 

Konu : Fatma Hikmet ismen'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

113171 
7 . 7 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 11 . 6 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 11416-11728, 7/812 sayılı 
yazınız. 

Kocaeli Senatörü Sayın Fatma Hikmet İs
men'in Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru öner
gesi üzerine yaptırdığım tahkikatta : 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 14 ncü 
maddesine göre Sıkıyönetim Komutanlığı emrine 
giren personelin, Sıkıyönetim hizmet ve görev
leri ils ilgili olarak veya Sıkıyönetim hizmet ve 
görevlerinin yapılması sırasında işledikleri suç
lara bakmak Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine 
ait bulunmaktadır. 

Aynı maddede, bu kişiler hakkında re'sen 
kovuşturma yapılacağı ve haklarında özel ka
nunlarında gösterilen yargı usulü hükümlerinin 
uygulanamıyacağı öngörülmüştür. 

Buna göre Sayın Fatma Hikmet işmen'in 
soru önergesinde, göz altına alınan kimselere 
kötü muamele yapıldığı yolundaki iddialarının 
incelenmesi hususu yetkili Sıkıyönetim komu
tanlıklarına intikal ettirilmiştir. 

Arz ederim. 

Hamdi Ömeroğlu 
içişleri Bakanı 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 117 
Eeddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katlimıyiinlar : 63 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelâoğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayamgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARSI 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaın 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menıteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rftfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet Özgüıneş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zıereto (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum 

Zihni Betili 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddeden] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Fahri Korutürk 

[Oya katılmtyanlar] 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreMoğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

[Açık 
Eskişehir 
Sivas 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen f 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçjuıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

üyelikler] 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİNOP 
Nâzım İmebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Feruıdun Cemal Erkin 
(1.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ı8'5 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1971 Çarşamba 

Saat : Birleşik Toplantının bitiminden 15 dakika sonra 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
'maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 'bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi : 1/479; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1244) (S. Sayısı : 1011) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1971) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Son Havadis Gazetesinin 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'num Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/565) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

8. — Cumhuriyet 'Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
•sözlü sorusu (6/568) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmıoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çagnlmjasma dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Özitürkçinetoin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1(376 sayılı Bütçe Kanununun 1(6 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçikanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
'Talbiî Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu 
(6/571) 

12. — Cumhuriyet ıSenatosıu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçikanat'm, Ikömür ısa/tısına dair 
Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır- I 

rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu 'Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel' Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesinle dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . İli . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Geneli Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmja Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etımek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) | 

9. — Cuimhuriyet (Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/1026) (S. Sayısı: 1584) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 6 . 1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı-
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/487;. 
Cumhuriyet Senatosu 1/1240) (S. Sayısı: 1589 > 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• Kâmil Akman hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirdlmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cuim
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/46; C. Senatosu 2/316) 
(S. Sayısı : 1592) (Dağıtma tarihi : 29.6.1971) 

2. — Kemal Uluköylü hakkındaki ölütm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/47; C. Senatosu. 
2/317) (S. Sayısı : 1593) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

3. —• Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm; 
cezasının yerine getirilmesine dair kamun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/45; C. Sena
tosu 2/318) (S. Sayısı : 1594) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

4. — Mahmut Yel hakkımdaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kamımı tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/51; C. Sena-



tosu 2/319) (S. Sayısı : 1595) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

5. —• Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine 'dair kamun tek
lifinin' Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/159; C. Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

6. — Faik Vartekli ve Kadriye Partici hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu M. Meclisi 
3/204; C. Senatosu 2/321) (S. Sayısı : 1597) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

7. — Hacı Ahmet Tonya hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair karam, tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/233; C. Sena
tosu 2/324) (S. Sayısı : 1598) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1971) 

8. — Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/280; Cumhuriyet 
Senatosu 2/326) (»S. Sayısı : 1599) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1971) 

9. — Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/44; Cumhuriyet Senatosu 2/327) (S. Sa
yısı : 1600) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

10. — Ahmet Balıkçı hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/258; Cumhuriyet 

Senatosu 2/325) (S. Sayısı : 1601) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1971) 

11. — Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/52; Cumhuriyet Sena
tosu 2/328) (S. Sayısı : 1602) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

12. — Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/291; Cumhuriyet Se
natosu 2/329) (S. Sayısı : 1603) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

13. — Mehmet Karabaş (Karataş) hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Milî^t Meclisi 3/388; 
Cumhuriyet Senatosu 2/330) ('S. Sayısı : 1604) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

14. — 5434 sayılı T. ıC. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddo'lunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/230; Cum
huriyet Senatosu 2/322) (S. Sayısı : 1607) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1971) 

15. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu rle Ma'lî ve 
İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 2/385; Cumhuriyet 
.Senatosu 2/323) (IS. Sayısı : 1610) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 7 . 1971) 





'Toplantı : 10 g 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 2 /230; C. Senatosu : 2 /322) 

(Not : Millet Meclisi ıS. Sayısı : 322) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 807 

•CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 4 . 6 . 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek reddolunan, 

-5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici ıbir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
dosyası ile Tnrliîkte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 16 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4.6. 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 322) 

MİLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

Oeçici madde : 
a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile 6 Ocak 1961 tarihi arasında 42 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

emekliye sevk edilmiş bulunan üstsubay ve askerî memurlara bağlanmış bulunan emekli ay
lıkları, emsallerinin 1 . 3 . 1971 tarihinde ulaşmış oldukları yıl, 1 ncd derecenin son kademesi 
esas alınmak suretiyle düzeltilir. 

b) Bunlardan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre görev almış olanlara emekli oldukla
rında bu kanun hükümleri uygulanır. 

e) (b) fıkrası dışında kalanların 1 . 3 . 1971 tarihine kadar faydalanacakları hizmet yılma 
ait emekli keseneği emekliye sevk edildikleri tarihteki görev aylıkları üzerinden ve o tarih
teki borçlanma esaslarına göre T. C. Emekli •Sandığınca borçlandırılırlar. Bu borçlanma Ka
nunun yürürlük tarihini takibeden aybaşından itibaren aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle 
tahlil olunur. Ancak borçlandırılacak olanların hizmetleri toplamı 30 yıllık hizmet süresini ge
çemez. 

d) Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukardaki hüküm uygulanır. 
f) Bunlara geçmiş süreleri için görev aylıkları ile emekli farkları ikramiyesi ödenmez. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
J M A D D E 3. — Bu kanun Bakanlar Kurulunca yürütülür. 

607 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 30 . 6 . 1971 
Esas No. : 2/322 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 6 . 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek reddolunan, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenımesi hakkında kanun teklifi, Ko
misyonumuzun 30 Haziran, 1971 tarihli 5 nci Birleşiminde, ilgili Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Millet Meclisi Genel Kurulunca reddedilen Millet Meclisi Geçici Komisyonu metni, 2.8.1960 
tarihi ile 6 . 1 . 1961 tarihi arasmıda 42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye sevk edilmiş bu
lunan üstsubay ve askerî memurlara bağlanan emeklî aylıklarınım, faydalanılacak hizmet süre
leri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına borçlandırıimak suretiyle, bininci derecenin son ka
demesi esas alınarak düzeltilmesini öngörmektediı\ 

Millet Meclisi Geçici Komisyonumda tevhide dilerek görüşülen aynı mahiyetteki muhtelif ka
nun tekliflerıiniin gerekçelerinde 'de ifade edildiği üzere, 42 sayılı Kanunla beşbine yakın subay 
emekliye sevk edilmiş, bilâhara çıkarılan 262 saydı kanunla orduda kalanlara birer üst derece aylık 
verilmiştir. Her ne kadar, emekliye sevk edilenlere, 696 sayılı Kanunla 262 sayılı Kanundaki h a k 
lar tanınmış ise de, çoğunun hizmet süreleri az olduğundan mağduriyetlerini gidermek mümkün 
olamamıştır. 

Sözü edilen kişilerim zararlarını telâfi etmek anıaıcijde hazırlanan kanun teklifleri, Millet Mec
lisi Geçici Komisyonunca, eklenecek hizmet sürelerinin borçlandırılması kaydiyle uygun müta

lâa edilmiş ise de, Millet Meclisi Genel Kurulunda reddolunmuştur. 
Komisyonumuzdaki müzakereler sonucunda, Millet Meclisi Geçici Komisyonu metni, 2 . 8 . 1960 

- 6 . 1 . 1961 tarihleri arasında 42 sayılı Kanuna göre emekliye sevk edilenlerin yıllardan beri sü
re gelen mağduriyetlerini giderecek nitelikte görülmüş ve ittifakla benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi Genel Kurulunun müzakerelerine esas metin, daha vazıh hale getirilmek ve 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, Komisyonumuzda yeniden düzenlenmiştir. 

III - Komisyonumuzca kabul edilen metnin, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi: 
hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Aydın Tabiî Üye Ankara 

Y. Köker İ. C. Ege S. Özgür İ. Yetiş 

Balıkesir Balıkesir Erzincan Gaziantep 
M. Güler N. Sarlıcalı F. Baysoy 1. T. Kutlar 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Malatya Ordu 
N. Akyurt B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1607) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

^5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. —• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile 6 . 1 . 1.961 tarihi arasında 2 . 8 . 1960 tarihli ve 
42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye sevk edilmiş bulunan üstsubay ve askerî memurlara 
bağlanan emekli aylıkları, birinci derecenin son kademesi esas alınmak suretiyle düzeltilir. 

b) Bunlardan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre görev almış olanlara emekli olduklarında 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

c) (b) fıkrası dışında kalanların (30) yıldan noksan hizmet süreleri, emekliye sevk edildik
leri tarihlerdeki görev aylıkları üzerinden ve o tarihlerdeki borçlanma esaslarına göre, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığınca borçlandırılır. 

Bu borçlanma, ilgililer adına borcun tahakkuk ettirildiği tarihi takibeden aybaşından itibaren 
aylıklarından % 1.0 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Borçlandırılacak olanların bu sürelerle birlikte hizmet süresi toplamı (30) yılı geçemez. 
d) Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yııkardaki hükümler uygulanır. 
e) Bunlara, geçmiş süreler için görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkları öden

mez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (ıS. Sayısı : 1607) 




