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nunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 
sayılı Genel Kadro Kanununun uygulanma
sındaki aksaklıklar konusunda bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 115 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, Demokratik Cumhu
riyet düzenini yok etmek amacını güdenle
rin adalete teslimi hususunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/45) 122 



C. Senatosu B : 85 21 9 . 1972 O : 1 

Sayfa 
İC. - Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeçligil'm, Ankara İmar Li
mited Şirketine dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi (10/2) 122 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Kcker'in, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun içinde bulunduğu duruma dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/3) 123 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 nci mad
desi muvacehesinde Bolu Çimento Fabri
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maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/682; C. Se
natosu 1/107) (Millî Eğitim Komisyonu
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4. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Orhan;. Süersan'ı'n, Dilekçe Karma 
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(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sa
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rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4 30, 4/23) (S Sayısı 
1575'e ek) 122 

»9« 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dilekçligil'in, tarım 
ürünlerinin fiyatlarına ve bu husustaki Hükü
met politikasına dair gündem dışı demecine 
Ticaret Bakanı Naim Talû, 

Rize Üyesi O. Mecdi Agıjn'un, Türk Hava 
Yollarının yolcu nakli işlemlerime dair gün
dem dışı demecine de Ulaştırma Bakanı Rıfkı 
Danışman cevap verdiler. 

Kars Üyesi Y. Ziya Ayrım, Kars ilinde 
dolu ve sel zararına mâruz kalan köylere 
dair gündem dışı bir demeçte bululdu. 

Kırşehir Üyesi Halil Ösmen'in, gübre to
hum ve selektörler hakkındaki gündem dışı 
demecine, Sanayi ve Teknoloji Bakacı ve Ta-

| rım Bakanı Vekili Mesut Erez cevap verdi. 

Osmanoğiu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak-
j kında Af kanunu tasarısı ikinci defa açık oya 

sunuldu ise de, oyların ayrımının Birleşim so
nunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun 
sağlanamadığı, oylamanın tekrarlanacağı bildi
rildi. 

— 108 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
19 , 9 . 1972 tarihinde New York'ta başlaya
cak olan 27 nci dönem toplantısına gidecek 
heyete Parlamenter Müşavir olarak Bursa 
Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil'in katılmasının 
uygum görüldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi ve 

'Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin 
verilmesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu de
ğiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Ge
nel Kadro Kanununun uygulanmasındaki ak
saklıklar konusunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi okundu ve gerekli işlemin 
yapılacağı bilditrildi, 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyasi 

Hüseyin Atmaca'nın, tarım ürünlerifciüta fiyat-

II. - GELEN 

Tas'irı 
1. — 1472 sayılı özel Yüksek okul öğren

cilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkındaki 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunımıun 32 nci maddesine blir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, öncelik ve ive
dilikle görüşülerek, maddeleri ve tümü kabul 
olundu ve kanunlaştığı bildirildi. 

1186 sayılı Kanunen 21 ndi maddesi ile 
eklenen geçici 3 ncü maddesine bk fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin öncelik ve 'ivedi
likle görüşülmesi onaylandı ve tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

21 . 9 . 1972 Perşembe günü saat 15.00'de 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,35'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküli Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürk 
Kâtilp 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

larma dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderildi. (6/18) 

KÂĞITLAR 

I ve 3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metini (M. Meclisi 1/682; C. Senatosu 
1/107) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Müd-

I det : Bir hafta) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

SORULAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma ISaati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : M. Enver Bahadırlı (Hatay), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 85 ııoi Birleşimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

— 109 — 
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IV. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce
nin, orman emvalinin .satışı konusundaki gün
dem dışı konuşması re Orman Hakanı Sefahat
tin İnaJ'ın cc vahi. 

BAŞKAN — Sayın. Ahmet Demir Yücenin 
gündem dışı bir talebi) var, okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Onman emvalinin konusu ile ilgili olmak üze
re çok "kısa olmak şartı ile gündem dışı bir ko
nuşma yapmak istiyorum. 21 Eylül 1971 Per
şembe günkü Oturumda bu konuşmamı yapma
ma müsaade olunmasını istirham ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Sayın Yüce, buyurunuz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 

Orman emvalinin satışı dolayısıyla gündem 
dışı bir konuşma yapmak için huzurunuza çık
mış bulunuyorum, konunun çok mühim olduğu
nu telâkki ettiğim ve Türkiye Cumnuriyeü Ha-
z'nesine 200 milyon liraya baliğ olan bir zara
rın iras edildiğimi anladığım için, bunu Hükü
mete arz etmek suretiyle, bir ihbar telâkki edi
lerek üzerinde ciddiyetle 'durulmasını temin 
etmekte fayda mülâhaza ettiğim için konuşuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarını, bendeniz bu husus
ta bir mektup almış bulunuyorum. Bu mektu
bun doğruluğu Hükümet tarafından muhakkak 
bir tahkike tabi tutulmalıdır. Kapsadığı konu 
fevkalâde geniştir Ve Türkiye'nin 1972 yılında 
'bu emvalin satışından dolayı 200 milyon lira 
zarara uğratıldığı iddiasını ihtiva etmektedir. 

Bu mektubu yazan şahıs bu hususta müte
hassıs ve senelerini ıbu işe tahsis etmiş, bilgili, 
•tecrübeli bir Devlet memurudur. 'Binaenaleyh, 
konunun vüsati ve iddia edicinin ciddi olması 
lâziımgelen mevkii sebebi ile meseleyi efkârı 
umumiyeye aksettirmekte ve bunun Hükümet 
tarafından ciddiyetle üzerinde durulmasını te
min etmekte fayda gördüm. Bu sebepten dola
yı da mektubu okuyacağım ve bunun zabıtlara 
geçerek efkârı umumiyeye mal olmasını t emlin 
etmiş bulunacağım. 

Î-ENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bu mektubun okunmasından dolayı Sayın 
Hükümet Başkanımızın fevkalade memnun ola
cağı inancı içeri sin deyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mektubun t i lk i 
imzalı olarak veyahut imzasız ol ı rak Devletin 
yetkili mercilerine de int'kâl etnfş ohbiîir. 
Bendeniz bu intikâl keyfiyet'ı::Ien haberin- ol
madığım için Iburau zabıtlara geçirmek ve efkâ
rı umumiye önünde Hükümetin buna ciddiyetle 
eğilmek m temin etmek için konuşuyorum. Mü
saade ederseniz mektubu okuyacağım. 

Mektubu yazan kişi Zonguldak Bölgesi Or
man Başmüdürüdür. 

«Orman 'Bakanlığı tarafından 1972 senedin
de 20 - 25 firmaya tahsise?! verilen 5C0 bin .rst-
reküb kayını tomruğunun kanun ve ta ' ina irk
meye aykırı olarak normal piyasa değerlr'lcn. 
çok aşağı fiyatla satılmak sureti ile Devletin 
200 milyon lirası mp.ihdut ve muayyen fi .'mah
ra bağışlanmıştır. 

<'Şöy?3 ki: kayını cinsi orman, emvalinin iki 
sene evvelsine kadar kıymetlendirme sahası ve 
dolayısıyla müşterisi az olduğundan biran ev
vel satılarak çürümesine mâni olm?k gayesi ile 
Orman Genel Müdürlüğünce muayyen bir fiyat
la tahsisen satılmakta idi. 1971'in ilk aylarından 
itibaren kayının kullanma sahan ve müşterisi 
çoğaldığından fiyatı yükselmeye 'M::1aniş ve 
nihayet 1972 senesinde asgari 5-6 misli artmış
tır. 1972 yılının başından beri en düşük kali
teli olan üçüncü sınıf kayın tomruğunun orman 
depolarında beher metreküibü 700 - 800 lira ara
sında bolca müşteri ıbulduğu halde; aynı emval, 
aynı depolardan bir metreküibü 309 - 350 lira 
arasında, sayıları 20 - 25 kadar olan mahdut ve 
muayyen firmalara Orman Bakanlığınca tahsis 
edilmiştir. 

«1972 senesinde bu şekilde tahsis edilen ma
lın miktarı 500 bin metreküb olup, beher met-
reküb için, aynı depolardaki hakikî piyasa de
ğerinden en aşağı 400 lira noksan tahsil edildi
ğinden, 500 bin metreküb için Devletin kaybı 
200 milyon liradır. 

«Bugün Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve di
ğer kayın mıntıkalarında yapılacak ufacık bir 
araştırma ile yukarda da arz edilen uhsusların 
tamamen doğru olduğu meydana çıkacaktır. 
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«Zonguldak Başmüdürlüğünün Yenice, Gir
gine, Ereğli, Karabük İşletmelerinde 1972 se
nesinin ilk aylarında açık artırma ile satılan ve 
3 mcü sınıfa dâhi girmeyen çürük vasıflı kayın 
tomruklardın bc'her metrekübü 450 ilâ 600 lira 
arasında satılmıştır. 

«Halihazırda Bakanlığın bir metrıekübünü 
330 ilâ 350 liradan. mahdut firmialara salmakta 
olduğu 'emval aynı depolarda 800 liradan rahalt-
ca müşteri bulmaktadır. 

«Zırıguldak Orman Başmüdürlüğü bu duru
mu 4 ay evvel resmî 'bir yazı üs Orman Genel 
Müdürlüğüne bildirdiği gibi; yine pynı tarihte 
Orman Bakanlığj.ıa da bir neye;: muvacehesin
de keyfiyet arz ve 'ifade 'edilmiş ise ds; Bakan 
\j\ı isi düzeltmemin şimdilik mümkün olamaya
cağını, zira reclniyünumun ağ;r olacağını be
yan etmiştir. 

«Orman Baikaınlığmca yapılan kayın tom
rukla i'jnm satışı fiyat bakımından da kanun 
VB tal'malnameya tamamen aykırıdır. Zira, or
man em1 valinin pazarlıkla nasıl satııacağüna 
dair tıalimatnameriln ikinci maddecinde, ta-hsi-
£':n yrpılatn 3 s'tıslarım piyasa fiyatı üzerinıdeaı 
olacağı açıkça ifade edilmiştir. Mevzuat bu se-
W\ii olduğu halde 5Û0 bin matr.skiib kayın tom
ruğumun % 80'ini 20 ila 25 firmaya normal d3-
ğ erinin yarandan da az bir fiyatla verilnvss. 
suretiyle Devletin 200 milyon lirası mahdut fir
malara bağı şiar. mistir. 

«Bu aradı, 2.s\ahiri kurtarmak için bâzı kü
çük ticaret er'balbma da 'amorti katbiilmden ay
nı fiyatla as miktarda kayın tomruğu verilmiş
tir.:^ 

Mıhtcirem arkadaşlarım, fou iddia Devletin 
or>m2incilik yönünden en üstün mevkilerine gel
miş ve 'bu 'hususta okulundan mütehassıs ola
rak ye 11 s mis bir kişinin iddiasıdır. İnşallah bu 
doğru değildir; fakat, Devletin eğer böyle 20 -
25 firma arasınla 200 milyonluk bir varlığı 
peşkeş çckiîımişıa ıbu da heıüalde oturulup hün
gür hürdür ağlanacak'bir konudur. 

Binaca a! ey'h, bunu Hükümetin dikkat naza-
r-ııa arz e"-.-.ncv'i l<"r borç bildim. 

Saygii arımla. 

BAŞKAN — Teşekkür elderiz Sayın Yüce. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, bu firmaları açıklayabilirler mi? 

21 . 9 . 1972 0 : 1 

BAŞKAN — Efendim, icabetse açıklarlardı. 
Sayın Selâhattin İnal, Orma«n Bakanı; buyu

runuz. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

—Sayın Başkan, sayın senatöriösr; 
Zonguldak Senatlirü Saym Ahmet D anı ir 

Yüce'nin Bakanlığımızla ilgili konuşmasını dik
katle dinledim. Bu konuyu rakamlara dayan
mak suretiyle etraflıca arz edebilmek mak.ı-
dıyle 'bu soruların, bu konuların cevaibmı mü
teakip oturumda arz ödeceğim. 

Saygıüar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım Bakan. 
Sayın üyeler, 25 Eylül 1'972 Pazartesi günü 

Birleşik Toplantı vardır, duyururum. 

:J. — Vazife ile ıjurt dışına gidecek olein Ta
rım Rok(nu İl yas Karaöz'e, Sanayi ve Teknolo
ji Hah ant Mesut Erez'in vekillik etmesinin uy
gun (jöeiıl müs ol duduna dair (1umhurb(işk(nüığı 
tezkeresi (8/15$) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 

Vazife ille yurt dışına gidecek olan Tarım 
Bıılranı ilyas Karaöz'ün dönüşün'e kadar; Ta
lim Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine; uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

'Cevdet .ıSun'ay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Duyurulmuştur. 

3. — Vazife ile yurt dışına (fidece.k olan İçiş
leri Haham Ferit Ki d) af a Devlet Bahanı İlhan 
üztraldın vekillik etmesinin uygun yorulmuş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/157) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek ollan İçişleri 
Bakanı Ferit Kubatın dönüşüne 'kadar; İçişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı Prof. İlhan öztrak' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

111 — 
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BAŞKAN ı— DuyuiTilmuştur. 

i. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Fe-
rid M elen'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/156) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışıma gidecek oton Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayül'ken'ün dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Ferid MeiHsn'in 
vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet îSumay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Duyurulmuştur. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10!43) 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Mille tvekii) — Sayım Başkan, iGünde-
mimıizde; «Tüzük gereğince bir defa görüşüle
cek iişler» kısmının 1 ve 2 numarasını işgal ©den 
Sayın Sırrı Atalay'ın iki araştırma önerigesi 
var. Malûmunuz oMuğu veçhiflıe plân yakında 
Yüce Senatoya gelecek, bu meseleler plânda 
enine, boyuna görüşülecek. Acaba kendileri 
önergelerini geri almazlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Balkan'ın 

işaret ettiği veçhile vs bu usule uygun olmıafk 
üzere geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. O 
yende işlem yapılacaktır. 

7. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, İçişlrri 
Komisyonu 'üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/41) 

BAŞKAN — Biır önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet föenatosu Başkanlığına 

Cumhuriyetçi Parti saflarında yer almam 
dojayiısıyle daha evvel seçilmiş bulunduğum 
İçişleri Komisyonu Üyeliğinden istifa ediyo
rum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Kars 

Mehmet Hazer 
BAŞKAN — Duyurulmuştur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Sen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 
130) (1) 

BAŞKAN — Efendimi, birkaç bi leşim de
vam eden, biır türlü oylaması neticsîsnıeınısyen 
sıra sayısı 130 oi'an, Osmanoğlu 1938 doğumlu 
Ahmet Şsn hakkındaki Af kanunu /taaansiîiiEi 
tümü üEsnilnde görüşme yapılımıış, maddelere ge-
ojliirüş, birinci madde üzerinde gecrü^me yapıl
mış, açık oylamaya arz olunmuş durumdadır. 

(1) 130 sıra sayılı basmayazı 17 . 7 . 1972 
tarihli 77 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Simidi, yine kupayı kürsünün sağ tarafına 
koyduracağım. Lütfen arkadaşlarım oylarım 
kurıîrı:3in,ar. 

2. — 1.186 sayılı Kanamın 21 nci maddesi ile 
eklenen geçici 3 ne il maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos
yal işler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları fMillet Meclisi : 2/55i; Cumhuriyet Sena-
tosu : 2/26) (S. Sayısı : 137) 

BAŞKAN — Geçen Birledim görüşülmeye 
başlanan 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi 

(1) 137 S. saydı basmayazı 19 . 9 . 1972 ta
rihli 84 nen Birleşim tutanaâına eklidir. 
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ile eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin müzakeresine 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın. 
Efendim, geçen birleşimde Sayın Ucuzal ko

nuşmuştu, sonra Sayın Karaman söz istemliler
di. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Trabzon Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senaltosunun muhterem üyeleri; 

1138 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile ek
lenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
meline dair kanun teklifinin Millet Meclisinde 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos
yal isler ve Bütçe Plân komisyonları raporları 
üzerinde görüşme açılmış bulunmakladır. 

Gecen gün Sayın Senatör Ucuzal konu ile 
ilgili olarak görüşlerini burada lütfettiler, dik
katle dini edim. 

Saym Başkan, izin verirseniz çok kısa olarak 
teklif olunan fıkranın mahiyeti hakkında bilgi 
arz etmek isteriım. 

1186 sayılı Kanunla, sigortalılara, daha önce 
sigortaya tabi olabilecek mahiyetteki işlerde ça
lışılmış, fakat her hangi bir sebeple prim öden
memiş olan süreler için belli ölçüde prim öde
mek veya borçlanmak suretiyle bu sürelerden 
en çok 10 yılının sigortalılık sürelerine eklen
mesi öngörülmüş idi. Bu defa teklif olunan fık
ra ile - biraz evvel arz ettiğim 1188 saydı Ka
nunla yüriirlüğ-3 konulmuş olan hükümdür -
halen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
t:.bi işlerde çalışmakta olanların da aynı hü
kümlerden yararlandırılması istenmekledir. 

Sayın Ömer Ucuzal evvelki gün yaptığı ko
nuşmasında, vaktiyle aynı mahiyette işlerde ça
lışmış olan kimselerden bugün sigortaya tabi 
olarak çalışanlar için tanınan bir hakikin, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olan 
kimselere ıtanmmamasınra adalet ölçüleri ile 
bağdaşmayacağını ifada buyurdular. Gerçekten 
Saynı Senatörün sosyal adalet görüşlerinde kıs
men haklı olduğunu ifade etmek durumunda
yız. Bununla beraber konuyu daha geniş açıdan 
ve sosyal güvenlik müesseselerimizin bugün 
içinde bulundukları durum ve uygulamadan 

«dinilen tecrübeler ışığında mütalâa etmek zo
runda olduğumuz da muhakkaktır ve bu konu 
üzerinde bilhassa durulması gerektiği kanaatin
deyim. 

Sayın Başkan, bu konudaki görüşlerimizi 
özetle sunmak istiyorum. 

Görüşlerimizi şöyle takdim edebilirim, önce 
teklifi esas bakımından ele aldığımızda, sigor
tanın geç kurulmuş bulunması nedeni ile sigor
talılara tanınmış olan özel bir hakkın, Sosyal 
Sigortalar ile ne eskiden, ne de bugün, hiç bir 
ilgisi olmamış bulunan kimselere teşmil edilmesi 
ve Sosyal Sigortalara karşılıksız bir külfet yük
lenmesi her halde sayın arkadaşımızın üzerinde 
durduğu önemli adalet ilkeleri bakımından da 
haklı olarak kabul edilemez. 

ikincisi; 1188 sayılı Kanunla maalesef malî 
neticeleri hesaba katılmadan getirilen tadillerle, 
Sosyal 'Sigortalar müessesemizin malî dengesi 
geniş ölçüde sarsılmış ve bu konuda duyulan 
endişeler Yüksek Meclislere kadar intikal etmiş, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin her iki kana
dında da bu önemli konunun araştırmalar ile 
saptanması ve buna çare bulunması istenmiştir. 

Kanunlarımızda yaıpılan tadillerin malî yön
lerinin önceden hesaplanmasının zorunlu oldu
ğunu söylemeye lüzum yoktur. Bu zorunluluğu 
kesinleştiren, daha çok zorunlu kılan bir husus 
da sudur: Yine Yüce Meclisimizce 29 . 7 . 1971 
tarih ve 1451 sayılı Kanunla tasdik edilmiş 
bulunan (Birleşmiş Milletlerin sosyal güvenlik 
hakkındaki bir sözleşmesi ile Devlet, sosyal gü
venlik sisteminin (akıbetini teminat altında bu
lundurmak maksadıyle, periyodik olarak aktü-
aryal etütler yaptırmayı ve özellikle sosyal gü
venlik menfaatleri ile prim nispetleri üzerinde 
yapılacak her tadilden önce, behemahal bu tet
kikleri yaptırmayı taaahüdetmiş foulunmakta-
dır. Bu husus kanunla sabit olmuş önemli bir 
görevdir. 

Üzülerek arz edeyim ki ,1186 sayılı Kanun 
ve fougün Yüksek Huzurunuzda müzakere edil
mekte bulunan kanun teklifi bu vecibeye rağ
men, tek taraflı olarak yürütülmek istenmekte-
dılr. Bu itibarla da nmlî külfeti hesaplanmamış 
yeni bir yükün Sosyal Sigortalar müessesemize 
yüklenmesi bu kanun muvacehesinde de müm
kün bulunmamaktadır. Kamuoyunu bir süredir 
işgal eden Sosyal Sigortalar Genel Kurul top-
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lantısmda üzerinde durulan ve verilen bir öner
ge ile Hükümet, işçi, işveren temsiloiılerinden 
teşekkül eden bir komisyon tarafından da tet
kik edilen sosyal Sigortalar Kurumunun malî 
ve aktüaryal durumu ortaya konmadan, ka
nunda da kaynak belirtilmediğine göre, bozuk 
olan bu dengeden haksız bir şekilde faydalan
mayı dstihdaf eden böyle bir kanun teklifine 
iltifat etmek elbetteki mümkün olmamalıdır. 
Nitekim bu teklif, bu nedenle tamamen gerekçe
lerine katıldığımız gerek Millet Meclisi ilgili 
komisyonları ve gerekse Yüksek Senatonun »Sos
yal işler Komisyonu raporu ve Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu île de tamamen tespit edil
miş ve arz ettiğim gerekçelerin dışına da taşa
rak tamamen katıldığımız (görüşlerle teklifin 
reddedilmesi gereğine işaret edilmiştir. 

Sayın senatörler, bu vesile ile Yüksek Huzu
runuzu fazla Ö2gal etmemek gayesini de güde
rek, 1186 sayılı Kanunla kabul edilen ve bugün 
genişletilmesi teklif olunan borçlanma sistemi
nin, kuruluş maksadıyle uygulamada verdiği 
neticeleri çok kısa olarak arz etmek isterim. 

Borçlanma, az önce arz ettiğim gibi, memle
ketimizde sigortanın geç kurulmuş olması ne
deni ile daha önce prim ödenmemiş olan sürele
rin değerlendirilerek sigortalılara aylık bağlan
ması imkânını vermek gibi iyi bir maksadı, iyi 
bir gayeyi gerçekleştirmek için sahneye konul
muştur. Ancak sistemin uygulanması, büyük öl
çüde Sosyal Sigortalarımızın kaynaklarını is
tismar edecek ve bugün içinden nasıl çıkacağız, 
diye düşündüğümüz bir tabloyu, bir durumu or
taya koymuştur. 

Şöyle ki; halen 15 seneden beri sigortalı 
olan bir kimsenin kendisine aylık bağlanması 
için 10 yıllık prim borçlanmasına da lüzum bu
lunmamakta, sadece çok eski yıllarda bir hafta 
veya bir aylık çalışma süresi için prim borçlan
mak suretiyle sigortalılığın başlangıcını 25 
yıl öncesine getirmesi kâfi gelmektedir. Üste
lik, aylığa hak kazanmak için yaş haddinin kal
dırılmış olması da hesaba katılınca, çok eski yıl
lara aidolarak 5 - 10 lira prim borçlanmak su

retiyle 45 yaşında bir kimseye de aylık bağlan
ması maalesef mümkün olmuştur. Esasen bugün 
ileri yaşlarda bulunan sigortalılar sigortaya 
tabi olmadan önce bu nitelikteki işlerde belli 
gün sayısı kadar, yani 10 yıl içinde bin gün 
çalışmışlarsa, borçlanma gibi suni müesseselere 
başvurmadan kendilerine aylık bağlanmaktadır 
ve bu kanun yürürlüktedir. Bu kanunu da aşan 
ve arz ettiğim nedenlerle tamamen T .C. Emekli 
Sandığı statüsünde bulunan kimselerin, yeni
den bir ölçüde suiistimale imkân verebilecek ve 
sigortalılık başlangıç süresini de geriye götüren 
bir tutumla yeni hizmet yıllarına kavuşması, 
gerçekten Sayın ücuzal'm ısrarla üzerinde dur
duğu adalet görüşü ile de pek bağdaşmasa ge
rektir. 

Israrla arz etmek isterim ki) değerli senatör
ler, 29 . 7 . 1971 tarih ve 1451 sayılı Kanunla 
tasdik edilmiş bulunan «Birleşmiş Milletlerin 
Sosyal Güvenlik hakkındaki bir sözleşmesi» de 
ortada iken, bu sözleşmeye tamamen ters düşe
cek ve bugün Sosyal Sigortalar Kurumunu 
içinden çıkılmaz bir hale sokacak olan böyle bir 
teklife iltifat buyurmamanızı bilhassa istirham 
ediyorum. 

Sözü fazla uzatmamak için, konuyu gerçek
ten her cephesiyle tetkik ederek, bu teklifin 
reddedilmesi hususunda ittifakla karar vermek 
durumunda bulunan Cumhuriyet Senatosunun 
Sosyal işler Komisyonuna, Bütçe ve Plân Ko
misyonuna Yüksek Huzurunuzda, bu görüşlerin
den dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz iSayın Bakan. 
Efendim, Komisyonun raporunu okutmuş

tum. Komisyonun raporunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylelikle 1186 sayılı Kanunun 21 nci mad
desi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi Mecliste düş
müş, bizde de kabul edilmemiş, düşmüş ve ka
nunlaşması imkânsız hale gelmiştir. 

Arz ederim. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve -i etrketdemnın, 657 saydı 
Devlet Memurları Kanunu ile hu kanunu değiş
tiren 1327 saydı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (S/l) 

BAŞKAN — Genel görüşmeyle ilgili bir 
önerge var, geczn Birleşimde okutmuştum. Tek
rar okutacağım ve ondan sonra önerge sahiple
rinden birine söz vereceğim. Lehte aleyhte söz 
arzu eden üyelere de söz verdikten sonra oyla
maya geçeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla bu 
kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 
sayılı Genel Kadro Kanunu uygulamasındaki 
aksaklıklar, Devlet memurları arasında büyük 
huzursuzluklara sebebolmaktadır. 

Bilhassa, Millî Eğitim Bakanlığı mensupla
rının intibak, terfi ve yan ödemelerde duçar ol
dukları haller bu topluluk içerisinde haksızlık
ların yaygınlaştığı tarafımızdan tespit edilmiş
tir. 

Bu durumların açıklığa kavuşturulması, bu 
hak sahiplerinin haklarının tespit edilip biran 
önce tanınması maksadıyle, Cumhuriyet Sena
tosu içtüzüğünün 127 nci maddesi gereğince 
Hükümet hakkında (Genel görüşme) açılması 
hususunu arz ve rica ederiz, 

Aydın Kastamonu 
iskender Cenap Ege Mehmet Çamlıca 

Sivas Ankara 
Hüseyin öztürk Yiğit Köker 

Antalya 
M. Akif Tekin 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kendi imzanızla 

verilmiş bir husus olduğu, sizin Başkanlığınızın 
dışında bir zamanda muameleye tabi tutulması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yani Başkanlı
ğımla herhangi bir işlemin ne alâkası var efen

dim? Başkanlığımda ıeğer tarafsız tutumuma 
gölge düşüren bir davranışımı görürseniz ikaz 
buyurusunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Asla. 

BAŞKAN — Bendeniz konuşacak değilim. 
Nihayet aynı derde birlikte deva bulmak için 
çırpınan insanlarız. 

Müsaade ederseniz işleme devam edelim. 
Önerge sahiplerinden biri olarak Sayın Hü

seyin Öztürk, buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Ülkemizde verimli bir çalışma düzeninin 

sağlanmasında ruh ve bedenen ve manevî ba
kımdan güçlü bir memur topluluğunun varlığına 
ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçeiktlr. Bu gerçe
ğe rağmen, Türkiye'mizde en huzursuz ve gü
vensiz ; ruhen ve bedenen, manen ve maddeten 
en çok sarsılmış olan kitle, bugün memur ku
lesidir. 

Sebebi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu, onu tadil eden 1327 sayılı Kanun 
ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu 
ile alınan kadroların uygulamada yarattı
ğı aksaklıklar, memurlar arasında eşitsizlikler, 
kazanılmış olan hakların ziyaı gibi çeşitli hu
kukî çelişkiler yaratmış, haksızlıklar yaratmış 
ve büyük huzursuzluklara sebebolmuştur. Ka
zanılmış ve kullanılmış hakların zayi edilmesiy
le Devlet bünyesindeki yaratılan çeşitli huzur
suzluk devam etmektedir. Bilhassa Devlet bün
yesindeki teknik personel huzursuzluğu, öyle 
büyümüş ve gelişmiş ki, bu kesimdeki personel 
en önemli görevleri bırakmak zorunda kalmış, 
Devletin bu yöndeki işleri aksamıştır. 

Bu kürsüye arkadaşlarımız bu konuları bir
kaç defa getirmişler; fakat bir çaresi buluna
mamıştır. Bugün çalıştırılacak teknik personel 
bulunamamış, çıkarılan kararname ise, yine giz
li kapıları arkasında ilşrili daire yetkililerinice 
habersiz ve bakanlıklararası bir anlaşmaya, bir 
müzakereye varmadan hazırlanması bakımından, 
aksaklıkları ve noksanlıkları, uygulamadaki 
kötü sonuçları yine huzursuzluklara sebebolma-
ya devam etmektedir. 

657 ve onu değiştiren 1327 sayılı Devlet 
memurları yasalarının. Türkiye'deki personel 
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anarşizmini daha da çıkmaza soktuğu görülmek
te ve yaşanmaktadır. Bunu, 'hepiniz en yakın
dan şahidisiniz ve her gün yüzlerce memur ar
kadaşlarımızdan şikâyetler alıyorsunuz. Ciddî 
bir tartışmaya dayanmadan, yeterli kişilerle 
müşterek çalışma ortamları sağlanmadan birkaç 
genç, tecrübesiz ve yetersiz Maliye müfettişine 
hazırlatılan 1327 sayılı yasa ile yapılan değişik
lik, !bu yasaları işlemez hale getirmiştir. Hakika
ten bunu bu şekilde bozmak için hasırlanmış in
sanlar olarak vazifelendirse idik, bu kanunları 
bu kadar çıkmaz içine herhalde sokamazlardı. 

Öyle taş atılmıştır ki kuyuya, bunu çıkar
mak hayli zorlaşmıştır. Devlet memurlarına ve 
Devlet sistemine getirilen bu olumsuz uygula
manın ve bu olumsuz gelişmenin anlamı biline
memektedir, Bu, çözülmelidir. Bir devletin güç
lü oluşu, Devlet (bünyesini teşkil eden memurla
rın huzur ve güven içinde oluşu ile mümkün
dür. Türkiye'de bu dayanışma, 657 ve onu de
ğiştiren 1327 sayılı yasalarla sarsılmıştır ve 
yıkılmak üzeredir. 

Bakıyorsunuz, 1327 sayılı yasa ile getirilen 
bir hüküm, barem içi çalışan Devlet memurları 
elan asıl görevliler kadro bakımından mağdur 
ediliyor, öte yandan barem dışı kalanlar kay
rılmış bir duruma sokuluyor. Anayasadaki eşit
lik ve kazanılmış hakların zayedilmeyeceği il
kesi zedelenmiş oluyor. Bu sebepten dolayı, bi
liyorsunuz Anayasa Mahkemesi, geçici ek ikin
ci maddenin (b) fıkrasını iptal etmiştir. Liya
katlerin değerlendirilmesi, yasalarımızda 'belir
tilen ölçüler hukuk dışı işletilmiş; 6 nci derece
deki bir Maliye müfettişi ve hem de 1327 sa
yılı. yasayı işlemez 'bale getiren birisi alınmış 
müfettişlikten, bir bakanlığın müsteşar mua
vinliğine, birinci dereceye getirilmiş. Bu, liya
katin değerlendirilmesi değildir. Bunun gibi li
yakatin değerlendirilmesi perdesi altında sel 
önünden kütük kapmalar devam etmiştir. 10 
yılını bir ay geçmiş bir kaymakam 7 nci dere
cenin l'inde veya 8'in sonunda olması gerekir
ken, genel müdür yardımcılığına getirilmiş (ki, 
bunlar birer örnektir, binlerce çoğaltılabilir) 
1 ilâ 4 ncii derecenin arasına oturtulmuştur. 

Ciddî bir araştırmaya dayanmadan bu ye
tersiz kişilerce yapılan yasa değişiklikleri, dai
re yetkilileri ile müzakereye lüzum görülmedi
ğinden, uygulamada büyük aksaklıklara sebe-

bolmuştur. Meselâ, İçişleri Bakanlığında 1 ve 4 
I kadrolarındaki ihtiyaç dikkate alınmadığından, 

verilen noksan kadro derin huzursuzluklara se-
bolmuştur. istanbul, Ankara, izmir illerinde 15 
vali yardımcısı görev yapar, altı tane birinci 
dereceden kadro verilmiştir. Bunun mahzurları 
nedir? Bunlar valilerin sorumluluklarına katı
lırlar, il idare-kuruluna veya şu veya bu 'kuru
la ••başkanlık ederler. Bu vali muavinlerinin de
receleri 3 veya 4'tür. Başkanlık yaptığı kurum
da, çoğu birinci dereceden maaş alan daire âmir
leri, müdürleri, şefleri ve memurlarıdır. Bunun 
idarî ve manevî sakıncaları düşünülmemiştir. 

Kaymakamlar, 857 sayılı Yasanın 1327 sayı
lı Yasa ile değiştirilen 28 nci maddesine göre 
8 nci dereceden göreve 'başlatılmaktadır. Daha 
önce 9 ncu derece ile başlıyorlardı. Üç yıl önce 

j Siyasal Bilgilerden mezun olan bir kaymakam, 
üç yıl sonra mezun olan bir arkadaşı ile aynı 
derecede ve aynı kademededir. Böylece 2 yıl, 
İ l ay, 29 gün hizmet etmiş bir kişinin fou hizme-

I tini bu yasa ortadan kaldırmıştır. Uygulama da 
böyledir ve 8 nci derecede birleşmişlerdir. 

Yine 30 . 11 . 1970'den önce 30 lira aslî ma
aşla göreve başlarken, şimdi 057 sayılı Yasayı 
değiştiren yasanın uygulamasından ısonra, 
351e, yani 10 ncu derece ile yüksek okul mezun
ları göreve başlamaktadırlar, üç yıl önce mezun 

I olanla, yahut 4 yıl önce mezun olanla, yüksek 
| okul iki yılsa, yeni mezun olanların arasında 

dört yıllık çalışma süresi ortadan kaldırılmış, 
zayi edilmiştir ki, bu da Anayasamızdaki eşitlik 

j ve kazanılmış haklar ilkesine aykırıdır. Nitekim, 
Anayasa Mehkemesi bu yönden meseleyi ele al-
mistir; fakat kararname hâlâ çıkmadığı gibi, 
bu gerçekleri kapsayıcı olarak da görülmemek
tedir. Çünkü 'hâlâ bunu hazırlayanlar, daireler-

j den yalnız, «Sizin istediğiniz nedir?» diye sor
makta, nedense bir araya gelip, aynı masada 
oturup bunu müzakere ederek, tatbikatın içinde 

j olanlarla fikir birliğine varıp, bunu çözmeye 
j gitmemektedirler. Bu insanların, diğer daireler

de çalışanlarla, tatbikatın ilcinde olanlarla bir 
j araya gelmekten bir korkuları, sakıncaları ve-
I yahut yetersizlikleri var değilse, ne anlam taşır 
| bu? 

657 sayılı Yasanın 45 nci maddesi, «Hiçbir 
I Devle i memuru, sınıfının ve sınıfının içindeki 
i derecesinin görevlerinden (başka bir görevde 
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çalıştırılamaz» 'hükmünü getirdiğinden, başka 
görevde çalıştırma kapıları kapanımıştır. Bu su
retle boşalan kadrolar da tabiî 'olarak işletileme-
mekte, bu bakımdan boşalan kadroların bulun
duğu yerlerde de işler aksamaktadır. (Meselâ 
içişleri Bakanlığında 70, diğer bakanlıkta 160, 
diğer bir bakanlıkta 140, diğer bir bakanlıkta 
62 boşalmış kadro var, genel müdürlüklerde şu 
kadar var, fakat 'hiçbiri kullanılmamaktadır. 
Hiç değilse bu kadroların kullanılma yetkisinin, 
o bakanlık veya genel müdürlüğe verilmesi ha
linde, Devletin işleri aksamaz ve bu imkânlar 
da doğar. Bunlar iki senedir •sürüncemede de
vam etmektedir. 

Yan ödemelerin maaşlarla birlikte değer
lendirilmesi ise 'Gelir Vergisi miktarını artırmış
tır. Meselâ bir kaymakama 900 lira yan ödeme 
veriyoruz; fakat bu maaşla birlikte değerlendi
riliyor; verilen miktar halkın gözünde büyük 
gösterilmesine rağmen, eline ancak 500 lira ge
çebiliyor. 

Kadro Kanunu ve 1 ilâ 4 derece Kararname
si, Maliye Bakanlığı izahnamesi; bunlar birbiri 
ile çatışır hale gelmiş, bunları işlemez duruma 
düşürmüştür. 

Diyanet işleri Başkanlığına baktığımızda 
orada da aynı şeyleri 'görüyoruz. Personelin (S) 
cetvelinde geçen hizmetleri, emeklilik süreleri 
ve terfileri bakımından dairesince kanuna uy
gun olarak değerlendirilmeye tabi tutulduğu 
halde, Sayıştay Genel Kurulunun olumsuz bir 
kararı ve Maliye Bakanlığının olumsuz bir tu
tumu sonunda, intibaklarına sayılmamıştır. Bu 
memurların (S) cetvelinde geçen iki, üç, dört 
yıllık çalıştığı süreler nereye gitmiştir, ne ola
caktır. Bu kazanılmış, kullanılmış haktır. 

Bunlardan bir kısmı da Vakıflar G-anel Mü
dürlüğünden maaş alırlar. Bunlar mülhak cami 
görevlileridir ki, sayıları sanıyorum 300 kadar
dır. Bunlar ortada kalmışlardır, yani hiçbir 
yasada yer almamışlardır. Bu din görevlileri
nin durumu ne olacaktır? 

Diyanet işleri personeline, bilhassa önemli 
f îerde yani mahiyet itibariyle çalıştıkları yerin 
önemi ve bir de mahrumiyet bölgelerinde görev 
yapanlara neden yan ödeme verilmez? 

iktisadî Devlet Teşekkülleri de bu yasaların 
gelişi ile büyük zarara uğratılmıştır. Bilindiği 
gibi, iktisadî Devlet Teşekküllerinde ilk göreve 

başlayanlar kamu sektöründen yani Devlet dai
relerinde çalışan ve aynı tahsil durumunda 
olan memurlara ĝ öre bir derece aşağıdan başla
tılıyordu. iktisadî Devlet Teşekkülleri bu gibi 
durumları telâfi etmek amacı ile 15 yıldan beri 
3659 sayılı yasanın 10 ncu maddesine dayanarak 
bir uygulama getirmiş, memurlar liyaıkatlarına 
göre 2 - 3 üst dereceye yükseltilmiş Bu üslt dere
celer 10 - '15 yıldır bu memurlar tarafından kul
lanılmış haklar. Yani, çalıştıkları kıdem süre
lerine uygun olarak kazanılmış haklar icabı 
kendilerinin malı olan bu kadrolar ve ulaştık
ları maaş miktarı 657 ve 1327 sayılı yasalarla 
dikkate alınmamış, bu verilmiş olan üst derece
ler birden kaldırılmıştır. Böylece bu insanların 
düştükleri mağduriyeti izah etmek nasıl müm
kün olacak? Zira, bu yasalar sayesinde Devlet 
•memurlarına verilen çeşitli maddî imkânlarla 
yükselmiş olan hayat standardına göre, bunlar
da görülen düşüşün ters orantılı oluşu da dik
kate alınacak olursa, mağduriyetlerinin büyük
lüğü de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Sayın seauatörler. siinıfUarının giriş derece
lerine yeni atananlarla, İnltibaMarın yapıldığı 
30 . 11 . 1970 tarihindeın önloe tâyin edilenlerin 
arasındaki farklılık kaldırılmalıidır. Bu, bütün 
dairelerde vardır. Bu farklılık: ilki yıldan (baş
lıyor ve 2,5 - 4 - 4,5 yıl kaybı olan yüksek okul 
mezunları bulunmaktadır. 

Burada bir karşılaştırma yapmak isteriz. 
Yüksek öğrenlim görmüş, iki yıllık yüiksıek okul 
mezunu, Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe 
girmeden önce 4,5 yılda terfi ederdi. Üç yıllık 
yüksek okul mezunu 3,5 yılda terfi ederdi, 4 
yıllık yüksek olkul mıözunu 2,5 yılda terfi eder
di. Yani, 10 ncu dereceye yükselebildiği hal
de, bugün tahsil farkı gözetilmeksiızütn bütün 
yüksek okul mezunları doğrudan doğruya 10 
ncu dereceye atanmaktadırlar. 

ilkokul öğretmenlerinde de başlangıçta üç 
yıllık bir fark doğmaktadır. Eski meramlar 13 
ncü dereceden, yeni mezunlar ise 12 nci dere
ceden başlamialktadırlar. 

1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci mad
desi ile, ek geçici 27 nıcii imıaddesinıe dayanıla
rak yapılan intibaklar dolayısıyle 30 . 1 . 1970 
tarihinden önce hizme'te girenler arasında fark
lar doğmuştur. 
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Örneğin, 1965 senesinden mezun olan bir 
ilkokul öğretmeni ile 1968 senesinde mezun 
olan bir öğretmeni karşılaştırdığımızda, 1965'te 
mezun olan ilkokul öğretmeni 1968'te 400'e ter
fi etmiştir. Bu öğretmenin kadrosu 350 ise, 
12 nci derecenin 5 nei kademesüne; kadrosu 
400 i&e 12 nci derecenin 3 ncü kademesine inti
bak ettirilmiştir. Bu, Sayıştay Başkanlığının 
126 sayılı genelgesiyle olmuştur. Fakat görü
lüyor ki, kadrosu 400 ise 3 ncü kademede kal
mış, 350 ise 5 nci kademeye çıkmıştır. Yani 
anlaşılır gibi değil. Uygulama bu... 1Ö68 se
nesinde mezun olan diğer bir öğrenmen de 12 
nci derecenin 3 ncü kademesine intibak ettirile-
biHm-iştir. 

Görülüyor ki, 5 yıllık bir öğretmen ile, 2 
yıllık bir öğretmen Î2 nci derecenin 3 ncü ka
demesine intibak ettirilmiştir. Şimdi bu öğ
retmenin hizmette geçen 3 yılı nereye gitmiş
tir? Yoktur, zayi edilmiştir. 

1965 senesinde mezun olan bir orta derece
li okul öğretmeni 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre 4,5 yıl sonra, 1969 da 500 lira
ya terfi e'tmiştir. Bu öğrenmenin intibakta 
kadrosu 450 ise, 10 ncu derecenin 5 nci kade
mesine ; kadrosu 500 ise, 10 ncu derecenin 2 nci 
kaidemesine intibakı yapılacaktır. Bütün bun
lar Sayıştay Başkanlığının 126 sayılı genelge
sine dayanılarak yapılmıştır. Yine bir adalet
sizlik var ortada. 1967 senedinde mezun olan 
bir öğretmen ise 10 ncu derecenin 4 ncü kade
mesine intibak ettirilmiştir. 

Görülüyor ki, 1985 senesinde işe başlayan 
10 ncu derecenin 2 nci kademesine, lC67'de hiz
mete giren İC ncu dereetnin 4 ncü kademesine 
otur tu* muştur. 1965'den 1967'ye kadar ki iki 
yıllık hizmet ortada yoktur. 

İntibakta, memulun fiilen aldığı aylık yeri
ne, kadrosu esas olarak alındığından ve genel 
olarak da kadro ve maaş denkliği olmadığın
dan müktesep haklar ihlâl edilmiş ve son aylık
ta geçen hizmet süreleri değerlendirilmemiştir. 
Bu suretle, bir günden, iki yıl 11 ay 29 güne »ra
dar değişen kayıplar meydana gelmiştir. Bu 
kayıplar sayılmalıdır. Yeni kadrelar aimıncaya 
kadar, bu haksızlıklar çıkarılacak o1 an karar
namelerle en kısa zamanda giderilmelidir. 

Bunun telâfisi için ek geçici 2 nci maddenin, 
hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunan1 ara 
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1 r.'i sk geçici 8 nci madde gibi düzenlenmesi ge-
I ı skii". Bu suretle değişik meslek mensupları 

a.adındaki bariz farklılıklarda ortadan kalk
mış olacaktır. Kadro yerine fiilen almakta ol
duğu aylık dereceleri esas alınarak intibakların 

I yapılması gerekecektir. Nitekim Anayasa Mah
kemesinin, ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkra
sını iptal kararı da bu esaslar içerisinde olmuş
tur; eşitlik ve müktesep hakların ihlâl edildiği 
gerekçesi ile iptal edilmiştir. Bu madde yerine, 

1 memurun son. maaşında aldığı aykğm esas 
I tutularak, kazanılmış olan derece ve kademe 
I terfilerinin dikkate aUnarak intibaklarının ya

pılması ile, hizmet yıllarındaki kayıplara mey-
I d a a verilmemesi ve bu gibi durumda o lan la r ı 
I hak ettikleri paralarında öderimeer'rre d°ir "ir 

bi 'v:nrn 'ukıaması s'erekîr. 

Değerli senatörler; bu kanun müzakere edi
lirken Türkiye Büyük Millet Meclisinde zama
nın Sayın Maliye Bakanına ve ilgililere îDimuv 

I İrr, mrmrırlar, hak ettikleri maaşları ürerin
den mi intibak ettirilecekler, yeksa (bugünkü 
kadroları üzerinden mi?» Tutanağ-n 137, 133, 

I 189 ncu sayfa'arında bu sorulan serr 'a .a cevap 
verilmiş. Komisyon Başkanı tarafından verilen 
cevap şöyle : 

<E•>•'.£?»m3 kaydma tabi clmaks'Z'n c kadro
ya tal p olacaklar. Elbet, oradan itibaren de 
terfi edeceklerdir. Terfi, âtiye muzaf olamaz, 
.Ancak, getiriş, teraküm-etmiş, hak edilmiş, hak 
tr^k'l etmiş bir husus olarak mütalâa edilebi-
•e'-r. Terfi edilmesi, bir devrenin son ha1: olması 
g.erekt İğinden, terfi ettiği son durumdan inti-

I bak biri yay)il:r.:>--

Bir kaiminin gerekçesi, Meclislerde görüşü
len. ifade edilen esaslar olur, Oysa ki, bizim 
maliyecilerimiz nedense bu esaslara sırt dön
müşler, yahut bu esasları kendilerine ha t ırla
tan ika rm ortaya koydukları gerçekleri kaa'e a1-
marmşk-ırdır. Ama, Türkiye'de memullar ara-
sınki bir personel anarşisi yaratmışlardır. Ba 
anarşinin en kısa bir samanda giderilmesi gere-
k'r. Bu, diğerlerine de benzemeyen büyük hu-
zuı.suzV^ar doğurabilir. Bilhassa, reformlar 
peşinde olan bir Hükümet, reformları destekle
yen bir Parlamento, reformları benimsemiş bir 
Türk Ulusunun memurları mutlaka bu anlayış 
içine girecek, huzur ve güven içinde olacak ki, 

j bunu rahatlık ve inanç içinde yapabilsin. Ya-

118 — 



O. Senatosu B : 85 21 9 . 1972 O : 1 

şantısı huzur ve güven içinde olmayan insan
lar bir ulusa güven veremezler. 

Diğer taraftan, ıek geçici % nci maddenin (f) 
fıkrasında değerlendirmeye tabi hizmetlerin 
nazara alınmasında tahsil şartı konulmamış ve 
bu suretle farklı uygulamalara yer verilmiştir. 
Şöyle ki; 

Li-:3 mezunu olarak (D) ve (E) cetve^nde 
ücretli çalışan bir memurun sonradan yüksek 
okulu bitirmesi halinde intibakı, sınıfının giriş 
derecesine yapılmış; (D) veya (E) cetvelinde 
geçen hizmeti değerlendirilmemiştir. Oysa bâzı 
kurumlarda bu hizmetler de değerlendirilmiştir. 
Bu durum, aynı tarihte tahsilini tamamlamış 
iki yüksek okul mezunu arısında farklı uygula
malar ortaya çıkartmıştır. Sez konusu madde 
m'^r 'ne bu hususla ilgi!i açıklayıcı bir hüküm 
mutlaka getirilmelidir. 

Ayrıca, Devlet lisan imtihanını verenler için 
bir hak tanınmamış; intibak yönünden bir 
fark gözetilmemiş ve aynı dereceye intibak ya-
pıhmştır. Eskiden bunlar dikkate alınıyordu. 
657 sayılı Yasanın 36 nci maddesinin 4 ncü 
bölümünün eğitim ve öğretim hizmetleri sını
fında, (b) bendinde, «özel kanun1 arma göre 
gerek orta dereceli, gerekse yüksek dereceli 
öğretim müesseselerinde öğretim görevi yapan
lar bu niteliği taşıyorlarsa, 19 ncu derecemin 
ilk kademesinden işe başlar ve 1 nci derecen'n 
son kademesine kadar yükselir» deniliyor. 

439 sayılı yasa da ortaokul öğretmen mua
vinliği imtihanlarını verenlerden bahseder. İm
tihanı verip bu liyakati kazananların çoğunlu
ğu bugün ortaokullarda, liselerde müdür veya 
müdür muavinidir; yani öğretmen olarak gö
rev yapmasının üzerinde bir de bu görevleri 
vardır. Bunda bu yasa hükmüne de uyulmamış
tır. Oysa ki görüyoruz, teferruata inmek iste
miyorum; ama bunlarla ilgili olarak daha o za
man Talim ve Terbiye Dairesinden alınmış olan 
kararlar var; torunların ortaokul öğretmenleri 
gibi ayni1 haklar, aynı özlük hakları, aynı sta
tüler içersinde mütalâa edileceği ileri sürül
müştür. 

Değerli üyeler; 30 . 11 . 1970 tarihinde ya
pılan millî eğitim personelinin intibaklarında.. 
personelin bâzılarına maaşlarına denk kadro 
verilmemesi yüzünden doğan eşitsizlik ve aynî 
zamanda kazanılmış hakların ziyaa uğraması 

gibi görülen aksaklıklar ve itiraslı işlemler, 
1971 yılı Bütçe Kanununun 9 r.cu (maddesinin 
5 nci fıkrası gereğince Bakanlar Kurulunca 
ihdas edilmiş 22 552 adet değişik derecedeki 
kadro ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu kadro
lar Bakanlar Kurulunca 28 . 5 . 1971 tarihin
de verilmişse de, yürürlük tarihinin bu tarih 
mi, yoksa 1971 yılı Bütçe Kanununun ^başlangıç 
tarihi olan 1 . 3 . 1971 tarihi mi olacağı açıklı
ğa kavuşmamış bulunduğundan; bu konudaki 
tereddüt, yürürlük tarihinin 1 . 12 . 1970 tari
hine kadar götürülebileceği hakkındaki 'Sayış
tay Genel Kurulunun esas 1972/6, 3581/1 sayılı 
kararının 14202 sayılı. Resmî Gazetede yayın
landığı 1 . 6 . 1971 tarihine kadar devam et
miştir, 

Bu tereddütlü durum içinde Millî Eğitim 
Bakanlığı personelinin daha fazla mağdur ol
mamaları için, derece yükselmesine müstahak 
ve hiç bir mani hali yokken; 1971 yılı Bütçe 
Kanununun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında; 
yukarıda belirtilen kadrolardan 'boşalanların 
derece yükselmesinde kullanılmaması ihtimali
ne binaen, 3 yılını tamamlayanlara bu görüş 
içersinde bir kademe verilmiştir. 

Sayıştay Genel Kurulunun 9 . 4 . 1971 gün 
ve 13804 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan esas 
1271/6, 35022, 35C4/1 numaralı kararıyle Ba
kanlar Kurulu tarafından, Millî Eğitim Bakan
lığına tahsis edilen 22 522 adet değişik derece
den kadrodan boşalanların iptal edilmeyip, ih
tiyaç olan yerlere ve bu arada müstahak olan
lara derece yükselmelerinde kuıllanıiliması müm
kün hale gelmiş, derece yükselmesine hak ka
zanmış personelin müstahak oldukları tari'hîsr-
de olmasa bile, terfi tarihlerine göre üç yılını 
tamamlamış olanlara kademeyi almaya başla
dıkları tarihten itibaren derece yükselmesi, bu 
görüş içerisinde ele alınmıştır. Fakat bu yürü-
memiştir ve bir çok yerlerde çıkmaza girmiştir, 
bâzı yerlerde maliyeciler bunu uygulamış, bâzı 
yerlerde uygulamamlş. Şimdi, Hükümet uygu
layan yerlerin bir kısmından, verdikleri farkla
rı istemektedir, bir taraftan vermeye devam 
etmektedirler; yani b:~ keşmekeş Türkiye'de de
vam etmektedir. 

Bütün kanunî şartları haiz olan ve kendisine 
kusur atfedilmesi mümkün olmayan ve kusurun 
idarede bulunması halinde şahsın, yani Devlet 
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memurunun mağduriyetine gidilmeyeceği ve 
icab-.Ma makable şamil terfiin de yapılabilece
ğine dair, Sayıştay 5 nci Dairesinin 20.12.1956 
gün ve esas 1956/1848, karar 1956/3859, 8.5.1962 
gün ve esas 1960/261, karar 1962/525, 15.41964 
gün ve esas 1962/972, karar 1964/1819 sayılı 
kararı bu hususta açık hüküm ifade etmekte
dir. Buna rağmsn, bunlar uyguLaiîiınamaktadır. 

•Sayın üyslıer; Sağlık Bakanlığı aynı'sıkıntı
nın fendedir. Tapu Kadastro •Genel Müdürlüğü 
?jm sıkmt-mrn içindedir; hem bu mesleğe ban
lamaktaki farklılıklar, ham de bulundukları gö
revlerin önemine göre, 1 ve 4 derecelerle iTgill 
kararnameye uygun ve yeterli kadrolar veril-
m:Tssi bakımından. 

Bu konular hepinizce acık açık bilindiği 
için daha fazla, teferruata inmeyeceğim. Me
murların içinde bulunduğu huzursuzluğun ve 
haksızlığın giderilmesinde, Yüksek Senatonun 
mutlaka Hükümete bir ışık tutmasının ve Hü
kümetin de ya çıkaracağı kararnameyle veya 
kanunda yapılması gereken değişiklik varsa, bir 
kanun tasarısı getirmek suretiyle bu mahzurun 
en kısa zamanda giderilmesi gerektiği ka
naatindeyim. 

Devlet memurları 1972 - 1973 çalışma yılı
na huzur içinde başlayamamışlardır. Bu ger
çeği burada ifade etmek zorundayız. Öğretmen 
sınıfına huzur içinde, öğrencisinin kafasını da 
kendisi gibi huzurlu ve sağlam bir kafa yapısı
na ulaştıracak şekilde yetiştirme gücünden yok
sun olarak girmiştir. Bunun Türkiye'nin gele
ceği için, ve çalışma sistemimiz için, Devlet 
bünye&i için ne kadar zararlı olduğunu takdir 
edersiniz. 

Dileğimiz o ki; kıymetli fikirlerinizle Hü
kümete ışık tutulsun, Devletin sağlam bünyesini 
yaratacak olan memurun sağlam çalışma, gü
ven ve huzur içinde olması çözümlensin ve bu 
huzura, bu güvene Devlet memurları kavuştu
rulsun. 

Burada daha fazla zamanınızı almak istemi
yorum. Hayli doküman var, konu da belli. Gez
diğiniz seçim bölgelerinizde hepinizin yüzler -
cesine şahidolduğunuz, dinlediğiniz çok daha 
acı örnekler burada dile getirildiği zamanlar, 
bizim de tekrar bu önergeyi veren üyeler ola
rak katkımız olacak; bir neticeye îıem Hükü
metimizi götürmeye çalışacağız, hem de bundan 

sonra çıkarılacak olan kararnamenin mutlaka 
uygulama değeri olan, gerçeği kavrayan, yasa
larımızın noksan taraflarını, kapalı taraflarını 
açıklayan; kanunun burada müzakeresi yapılır
ken, bakanların neler söylediğini uygulamada 
dikkate almayanların dikkate almasına ışık tu
tacak esasları getiren fikirlerinizle bu iyi bir 
sonuca varacaktır. 

Arkadaşlarım adına teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk. 
Efendim lehinde? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında. Buyurun Sa
yın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
bir hukuk kuralını savunmak zorundayım. Ana
yasamızın 84 ncü maddesine göre, yasama or
ganlarının Başkan ve Başkan vekilleri tartışma
lara katılamazlar. Bu hükmü biz çeşitli şe
killerde yorumladık, çeşitli şekilde tatbik et
tik. iki görüş çarpışmaktaydı. 

Şu anda Başkanlık eden Sayın İskender Ce
nap Ege'nin de katıldığı görüş şu idi: «Başkan-
velieri söz alıp kürsüde konuşamazlar.» Tam 
aksi görüşte olanların içinde ben de vardım. 
Bu iki görüş nihayet bir çözüme bağlansın diye 
Adalet Partisi çoğunluğunun iştirakiyle, baş
kan vekili er inin tarafsızlığı için tespit edilen 
hükmün, sadece kürsüyle bağlı olduğu şekilde 
bir karar verildi, Bu kararı Anayasa Mahkeme
sine götürdük ve iptal edildi. 

Anayasa Mahkemesinin kararının gerek-
çesindeki şu hüküm, 1960 ve 1964'e kadar tat
bik edilen hususlarda şöyle bir gerçeği bize 
gösterdi: Başkanlar bir hakem durumundadır
lar, kendileriyle ilgili konularda tartışmaya ka
tılamazlar ve o birleşimde başkanlık edemezler. 
Ben Sayın iskender Cenap Ege'nin asla taraf 
tutan bir durumu olduğundan, şu andaki idare
sinde tarafsızlığı ihlâl edeceğinden endişeli de
ğilimdir, bunun şekvacısı değilimdir; ama bir 
hukuk kuralıdır. Kendisiyle ilgili bir konuda 
başkanlık etmemesi gereklidir. Gündemimizde, 
bulunan «Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
iskender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu 
değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Ge-



nel Kadro Kanununun uygulanmasındaki ak
saklıklar konusunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi» görüşülmektedir. 

Sayın İskender Cenap Ege'nin tarafsızlığına 
asla bir diyeceğim yok, şahsını münezzeh tuta
rım; ancak bu konunun görüşüldüğü sırada, 
Anayaasnm 84 ncü maddesi gereğince, kendisi
nin Başkan olarak bulunmaması gerekirdi. Di
ğer bir deyimle, Sayın iskender Cenap Ege'nin 
Başkanlık Divanında bulunduğu bir sırada, ken
disi ile ilgili bir konu görüşülemez. 

İçtüzüğümüzün 128 nci maddesi, genel gö
rüşme önergeleri için belirli bir statü getirmiş
tir. önergenin verildiği günden sonraki ilk gün
deme alınıp, görüşüleceği tatbiki gereken bir 
husustur. 

Anayasanın 84 ncü maddesi, Anayasa Mah
kemesinin, «Başkanvekilleri, söz alıp konuşabi
lirler; ama kürsüde mutlak surette oy kullana
mazlar ve kendileriyle ilgili konularda başkan
lık edemezler» kesin hükmüne değin tartışıla
biliyordu. Bu kurala uygun olarak, içtüzüğün 
58 nci maddesi gereğince, Sayın İskender Ce
nap Ege'nin Başkanlıkta bulunduğu bir sırada 
kendisi ile ilgili gündemde bulunan bir konu
nun görüşülmesine imkân olmadığı kanısında
yım. Sayın Başkanın davranışı ve kendisinin 
bu hususta alacağı karar, şüphesiz ki, her şey
den önemlidir. Hukuka bağlılığını çok iyi bildi
ğim Sayın iskender Cenap Ege, sanırım ki, bu 
görüşüne Anayasa Mahkemesi kararından önce 
sahipti. 

Şüphesiz ki, Anayasa Mahkemesi kararları 
da, mahkeme kararları gibi kişileri ve bütün ma
kamları bağlar bir niteliktedir. Bu bağlayıcı 
hükmü hatırlatmak istedim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, teşekkür ede
rim. 

Sayın arkadaşlarım, sayın arkadaşımın fi
kirlerine hürmetim olduğundan, bu konuda mü
nakaşaya girecek değilim. Ancak, içtüzüğümü
zün 127 nci maddesini tatbikle mükellef bulun
duğumuz bir anda, bir tesadüf olarak imzamın 
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da bulunduğu bir önerge işleme girmiş bulunu
yor. Şahsımla en ufak bir ilgisi bulunmayan bu 
konu, memleketin genel mevzularından biridir. 
Kaldı ki, Başkan bulunduğum sürece önergeye 
oy dahi kullanamayacağım, her hangi bir kat
kıda bulunamayacağım için tarafsız bir vaziyete 
gidiyorum. Başkanlık Divanında bulunmasay-
dım önergeye oy kullanacaktım; fakat şu anda 
oyumu da kullanamayacağım. 

Muhterem arkadaşımın bu beyanı karşısın
da müzakereyi burada kesiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakana maalesef bu ko
nuda söz veremem. Çünkü, İçtüzüğün 127 nci 
maddesi muvacehesinde bu konu müzakere edil
mektedir. Genel görüşme önergesi üzerinde yap
makta olduğumuz işlem şudur: önerge okuna
cak, önergeye imza koyanlardan bir üye öner
geyi açıklayacak, sonra oylamaya sunulacak; 

| eğer önerge kabul edilirse, Hükümete bildirile
cek. Hükümet bunu takibeden üçüncü birleşi
me kadar olan birleşimlerden hangisinin günde
mine alınmasını istediğini bildirecek. Aksi hal
de, konu, Başkanlıkça üçüncü birleşimin gün
demine alınıp müzakere edilecek, Hükümet ko
nuşacak. Ancak, müzakerenin tamamlanabilme
si için lehte ve aleyhte birer üyeye söz verilir. 

Saym Hüseyin Atmaca, önergenin lehinde 
söz istemiştir. Saym Sırrı Atalay arkadaşımla 
münakaşa yapmış duruma düşmemek için, ko
nuya Başkanlıkta olmadığım bir birleşim devam 
etmek üzere müzakereyi burada kesiyorum. 

Gündemimize devam ediyoruz. 
FAİK ATA YURT (Uşak) — önergenin le

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde söz istendi efendim. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — önerge üzerin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşulmaz. 

içtüzüğümüz; «önergenin lehinde ve aleyhinde 
olmak üzere iki kişi konuşur», diyor. Müzakere
yi burada kesmiş olduğumu biraz önce ifade 
ettiğim için, bu mevzuda bir işlem yapamam. 
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3. •— 1472 mıııh Özel Yükseli okul öğrencile
rinin- öğrenimlerine devam edebilmeleri için açı
la c-a-k- Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanu
nun 24 neü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ıtcü 
•maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tetsa-
rısnını Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/682; C Senatosu' J/IO?) (Millî Eği
tim Komisyonunu) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim, 

Sayın Başkanlığa 
1472 sayılı Kanunun tadili hakkındaki Cum

huriyet Senatosu (1 107) sayılı tasarının, 1972 -
1973 öğretim yılının başlamış olması dolayısıy-
le, öğrencilerin zarar görmemesi için, dağıtılan 
kâğıtlardan öncelikle gündeme alınarak, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini saygılarımla arz 
ederim. Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, henüz bu ka
nun tasarısı Komisyondan bize intikal etmemiş
tir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Komis
yondan çıktı, Gelen Kâğıtlara girdi; ancak bas
kısı yapılmamıştır, 

BAŞKAN — Genel Kurula intikal etmediği 
içjin gelecek birlgşimde nazarı itibara alınacak
tır. 

Efendim, açık oylamada oy kullanmamış ar
kadaşımız var mı? Yok, Oylama muamelesi 
bitmiştir. Kupayı kaldırınız. 

Gündeme devam ediyoruz. 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 
kısmında Sayın Sırrı Atalay'a aidolan hususlar 
geri alınmıştır. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

10. -— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 9. — Cumhuriyet- Senatosu Medatya- Üyesi 
Hitmdi (her'in, Demokreaik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek ameıcını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Hükümet? Yok. Sayın Haindi 
özer? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Yok. Gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

i. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
d en el Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
157V'e ek) 

BAŞKAN — Bayın Orhan Süersan? Yok. 
Geleoek Birleşime bırakılmıştır, 

5. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tanhli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2912 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporken (Cumhu-
riyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 157 5'e 
ek) 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu Başkanı 
burada mı efendim? Yok. Gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE* 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato ara§tırma-
sı isteyen önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Kcıker? Yok. Ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği sıfatiyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp 
bağdaşmayacağına dair, Istanbıd Üyesi Ekrem 
Özden'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Diva
nıyım 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 
1972 tarih ve 31 sayılı kararları. 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Efenidim, sözcünün bulunduğu 
bir zamanlda giörüşülmesinide fayda mülâhaza 
ettiğimden, gelecek Birleşime bırakılmasını rica 
edeceğim. 

Efendim, bu arada sıra sayısı 130 olan Os-
manoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkındaki 
Af Kanunu tasarısının birinci maddesinin açık 
oylamasına 67 üye katılmış; 36 kabul, 28 ret, 
3 çekinser oy kullanılimıştır ve nisap sağlanama
mıştır. 

Açık oylama neticesinde çoğunluğumuzun 
bulunmadığı anlaşıldığından 26 Eylül 1972 Salı 
günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 
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Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahm&t 'Şen hakkımla Af Kanunu tasarısının birinci maddesine verilen 
oylanın sonucu 

(Çoğunıluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYE 
Selâhattin özgür 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

BlTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alfıeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 67 

Kabul edenler : 36 
Reddedenler : 28 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 1.14 
Açık üy< Bükler : 2 

[Kabul edenler] 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

[Reddet 
AYDIN 

Halil Goral 
BALTKESÎR 

Nejat Sarlıcalı 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
İSTANBUL 

Rifat Öztürkçine 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tun-akan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

îenler] 
Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 

UŞAK 
Mohmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
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BALIKESİR 
Mehmet Güler 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 

[Oya hatılmıyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. T.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaclı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (î. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpamsalan (B.) 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 
(î.) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
Ziya TermeD 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucusal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Halûk Berkol 
0. Zeki Günıüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmcn 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Faldh özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
AMurrahman Bayar 

MUĞLA 
IlyasKaraöz (B.) 

| Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım înebeyli 

StVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Eteni Karakapıcı 

VAN 
Feri d Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile i 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Mehmet İzrnen (B.) 
Namı Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 
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Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 

85 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 9 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/1) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile 
eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi : 2/554; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/26) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 9 .1972) (Ret) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet 

Şen hakkında Af kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla

nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyetin Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara imar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 , 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı : 1575,e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

(Devamı arkada) 



8. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem ozden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 

Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


