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1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; 
İsrail Parlâmentosunun davetlisi olarak, 
Tarım ve Sanayi Komisyonundan sekiz 
üye İsrail'e yaptıkları seyahat intihalarına 
ve İsrail Parlâmento Başkanı, Ekonomik 
İşler Komisyonu-Başkan ve üyeleriyle, bü

ktün İsrail Devlet teşekküllerinden Türk 
olarak iftihar duyacağımız derecede saygı 
ve alâka gördüklerine ve Başkanlık Diva
nınca bu muhabbet ve ilgiye teşekkür va
zifesinin yerine getirilmesine dair deme
ci . 33S:330 

2. —• Maraş Üyesi Nedim Evliya'mu; 
.Ceyhan nehrinin taşrnasiyle tahribata uğ-
rıyan Maraş Hidro - Elektrik Santralinin 
ıslah edilememesi yüzünden Maraş'm, o 
günden beri karanlıklara gömüldüğünü, 
bu sebeple sınai faaliyetin durduğunu ve 
Hükümetçe âcil tedbirler alınması hakkın
daki demeci ve Bayındırlık Bakanı İlyas 
Seçkin'in cevabı 339:341 
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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 341 

1. — Manisa Üyesi Emin Acar'ın Büt
çe, Burdur Üyesi Hüseyin Ütan'ın Bütçe 
ve Geçici komisyonları üyeliklerinden isti-, 
fa ettiklerine dair yazıları 341:342 

ö. Genel görüşme 342 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat 
Çağa ve üç arkadaşının, Türk petrolleri 
hakkında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi £8/7) 342:343 

6. -— Görüşülen işler 343,449 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü binası 
için gelecek senelere sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/267; C. Senatosu 1/205) (S. Sayısı : 
130) 343,354,356:358 
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2. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük tek

lifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Ko
misyonu raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 c 
ek) 349 

3. — Adana Miljetvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2262 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 4/66; C. Senatosu 4/12) (S. Sayı
sı : 111) 349:350 

4. — Adana Miletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2265 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 4/69; C. Senatosu 4/13) (S. Sayısı: 
112) 350:351 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2261 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 4 /65; C. Senatosu 4/16) (S. Sayısı : 
113) 351 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2257 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec-

,lisi 4/62; C. Senatosu 4/15) (S. Sayı
sı : 114) - 351:352 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2259 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 4 /63; C. Senatosu 4/14) (S. Sayısı: 
115) ' , - 352 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 2226 sayılı Karar ile 2227 sayılı 

Sayfa 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 4/57 - 4/59; C. Se
natosu 4/17) (S. Sayısı : 119) 352:354 

7. Sorular ve cevaplar 343 
A — Sözlü sorulur ve cevapları 343 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki 
fikir çekişmelerine ve çeşitli saldırganlık
lara dair Başbakandan sözlü sorusu 
0/143) 343 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt 
Üyesi Lâtif Aykut'un, Toprak dergisi sa
hibinin üniversite gençliği tarafından ya
pılan sorgusuna dair İçişleri ve Adalet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/171) 343:344 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si Muallâ Akarea'nın, Sosyalist Kültür 
Derneğine dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu 06/162) 344 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Baka
nının yayınladığı bir tamime dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/181) 344 

•5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Cav i t Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm 
Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir 
turistik haritada Hatay'ın kendi millî 
hudutları içinde gösterilmesine dair, Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/160) 344 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Millî Eği
tim Yaymevlerinde satılan neşriyata 
dair. Millî Eğitim Bakanından sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
t'ipoğlu'nun cevabı (6/163) 344:346 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
üyesi Hasan Ali Türker'in, Ege ve Ata
türk üniversitelerine bağlı bir Veteriner 
Fakültesi açılmasına dair Millî Eğitim 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/166) 346 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ilifat öztürkçine'nin, İstanbul 
Üniversitesi Eektörü Sıddık Sami Onar'a 
dair Millî Eğitim Bakanından sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nun cevabı (6/167) 346:349 
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B. — Yazılı sorular ve cevapları 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye

si Vasfi Gerger'in, çarşı, ve mahalle bek-

Sayfa i Sayfa 
355 çilerine dair yazılı soru önergesi ve İç

işleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm ce
vabı (7/75) 355 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden Esat Çağa, İhsan Akpolat, Biifat 
özdeş ve Ahmet Naci Ari 'nin; Batmaiı Kaf me
risinde benzin stoklarının yükselmekte bulun
duğu ve bu durumun devamı halinde rafineri
nin tahdit zorunda kalacağı, bu itibarda- memle
ketimiz içim hayati bir önem taşıyan Türk Pet
rollerinin durumunun vuzuha kavuşturulabilmesi 
ve gereken tedbirlerim 'alınabilmesi için bir ge-

. nel görüşme açılmasına dair önergesi okundu 
ve Başkan önergenin Anayasa ve İçtüzük hü
kümleri gereğince gelecek Birleşimde müzakere. 
konusu, yapılacağını bildirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan İstikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uy
gun bulunduğuna, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti »arasında imzalanan İstik
raz Andlaşmasımın onaylanmasının uygun bulun
duğuna, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 
1961 tarihinde imzalanan İstikraz Andlaşmasma 
ek Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarılarının Millet Mecli
since kabul olunan metinleri ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm, Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları rapor
ları üzerinde görüşüldü ve açıık oya. sunulan 
tasarıların kanunluğu Cumhuriyet Senatosunca 
salt çoğunlukla kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması ve Hesap Uzmanları Kurulu kurulma
sına dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 23 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarılarının Millet Mec
lisince kabul edilen metinleri ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları naporları üzerinde görüşüldü ve tasa
rıların kanunluğu kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasmm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tanarrsmm Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları üzerinde görü
şüldü ve açıkoya sunulan tasarının kanunluğu 
salt çoğunlukla kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü binası için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkında
ki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu, Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları üzerinde görüşüldü 
maddeleri işari oyla (kabul edilerek tümü açık 
oya sunuldu. Yapılan tasnif sonunda yetersayı 
sağlanamadığı anlaşıldığından, tasarının gele
cek birleşimde tekrar açık oya a.rz olunacağı 
bildirildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince !kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve 
Tarım ve Bütçe komisyonları raporları üzerin
de görüşüldü ve tasarının kanunluğu kabul 
olundu. 

Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü
mündeki Dilekçe Karma Komisyonu raporları
nın görüşülmesi, bu Birleşimde komisyonu tem
sil edecek üyeler hazır bulunmadığından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkada
şının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanu
nun 65 inci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı ' 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair, 
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Konya Milletvekilli İhsan Kabadayı ve 6 arka- i 
daşının, T. G. Emekli Sandığı Ivanununım 64 j 
ncü maddesinin (D) fiknasından sonra bir (E) j 
fıkrası eklenmesine dair 've Cumhuriyet Sena- ; 
tosu İstanbul Üyesi Rifiat Öztüıkcine'nirı, T. O. ! 

Emekli Sandığı Kanununun 64 ıncü niaddesiniiri ' 
(D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenme
si ve : 

Kocaeli Millet vekili Hâldaiiı Kısayol ve iki 
.arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere ya- ' 
pılacıalk tenzilât hakkındaki kanuna tekliflerinin, j 
görüşülmesi, ilgili bakanlar bu birleşimde hazır ; 
bulunmadıklarından, gelecek birleşime bira- ' 
kıldı. I 

28. ö. 1963 O ' l 
Cumhuriyet Seınatosu İçtüzük teklifinin gö

rüşülmesi, üzerinde görüşülecek tekliflerin ken
disine aidolduğımu bildiren Başkan; bu duram-
da teklifin bu (Birleşimde görüşülemiyeceğini 
bildirdi. 

US Mayıs 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Baş kaıiiv ekili Amasya 
Sırrı A t al ay Macit Zer en 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

SOMU 

Sözlü soru 
.1. —- Cumhuriyet .Senatosu Trabzon Üyes:i 

Yusuf Demirdağ'ın memleketimizdeki posta 

dağıtıcılarına, dair sözlü soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığınla •gönnderilmiştir. (6/189) 

B Î R Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yosgat), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN Birleşimi acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

HAŞKAN - - Yeter sayı vardır, görüşmelm-' 
bastı vorıız. 

3. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; israil 
Parlâmentosunun davetlisi olarak, Tarım ve Sa
nayi Komisyonundan sekiz üye ile israil'e yap
tıkları seyahat intihalarına ve israil Parlâmento 
Başkanı, Ekonomik işler Komisyonu Başkan ve 
üyeleriyle, bütün israil Devlet teşekküllerinden 
Türk olarak iftihar duyacağımız derecede saygı 

muhabbet ve ilgiye teşekkür vazifesinin yerine 
getirilmesine dair demeci 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında! 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) İsrail sraıl se-

ve alâka gördüklerine ve Başkanlık Divanınca bu yahati hakkında. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarım, İsrail Parlâmentosunun da
vetlisi olarak Yüce C. Senatomuzun Tarım ve 
Sanayi Komisyonuna mensup 8 arkadaş 10 gün
lük bir tetkik gezisinde bulunmak üzere ayın 13 
ünde İsrail'e gittik. İsrail'de Parlâmentonun Sa
yın Başkanı, parlâmentonun, bizim. Tarım ve Sa
nayi Komisyonumuzun faaliyetlerini de bünye
sinde toplayan, Ekonomik İşler Komisyonunun 
Başkan ve üyeleri ve İsrail'in Dışişleri Bakan
lığı i\ey diğer bütün Devlet teşekküllerinden ve 
İsrail halkından gerçekten Türk olarak iftihar 
duyacağımız derecede saygı ve alâka gördük, 
sevgi ve yardım gördük. Huzurunuzda, bu ciheti 
bilhassa belirtirken, arkadaşlarım adına kendi
lerine teşekkürlerimizi arz eder. Yüce Başkan-

, lıktan da kendilerinin bir parçası olan Komisyo
numuza gösterilen bu ilgi ve muhabbetten dola
yı gerekli teşekkür vazifesini dikkate almaları 
hususunu istirham etmek isterim. 

İsrail'de her şeyden evvel müstakil, hür" ve 
medeni bir millet olmanın büyük idealizmi içe
risinde geniş bir faaliyete girişilmiş olduğunu 
müşahede ettik. Zirai ve sınai hususlarında tam 
yetki ile konuşabilecek arkadaşlarım lüzum gör
düğünüz takdirde Yüksek Heyetinize gerekli 
malûmatı verebileceklerdir. 

Bendeniz, şu kadarını arz edeyim ki, bera
ber gittiğimiz yetkili arkadaşlarımızla orada 
yaptığımız temaslardan ne kadar çok istifadeli 
neticeler elde edilmişse o kadar çok da Türk 
Parlâmentosunun meselelerine liyakatle ve vu
kufla sahibolduklarım göstermek fırsatını bul
duk. Bunu bilhassa arkadaşlarım işin içinde ol
duğu ve bendeniz de dışında bulunduğum için 
rahatlıkla söyliycbiliyorum. Mevzuu fazla taf
sil etmek istemiyorum, İsrail'de gördüğümüz 
ilgi ve yardıma tekrar teşekkür ediyor ve gere
ğinin Yüksek Başkanlıkça da ifa edileceği ka
naati ile Yüksek Huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Saygılarımla (Alkışlar). 

2. —Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın Ceyhan 
nehrinin iaşmasiyk tahribata uğrıyan M araş 
Ilidro - Elektrik Santralinin ıslah edilememesi j 
yüzünden Maraş'ın, o günden beri karanlıklara 
gömüldüğünü, bu sebeple sınai faaliyetin durdu
ğunu ve Hükümetçe âcil tedbirler alınması hak-
hakkmdaki demeci ve Bayındırlık Bakam îlyas 
Sççkin'in cevabı. i 

) 28.5.1968 0 1 
| NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Başkan 
I ben de söz istemiştim. Bunu iki defadır ki, tek-
I rar ediyorsunuz. 

I BAŞKAN — Görmedim. Ne hakkında? 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Karanlıklara 

I gömülü bir şehir hakkında. 
I BAŞKAN — Daha vazıh söyleyiniz? 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Politik bir 
mevzu değil. 

BAŞKAN — Buyurun, gayet kısa olmak ka
yıt ve şartiyle. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Başkan, 

• Sayın senatörler; 
Yüksek müsaade ve müsamahanızla üç, beş 

dakikalık bir k«nuşma ile; onbeş günden beri ka
ranlıklara gömülü, iktisadi, sınai ve içtimai ha
yatın felce uğramış, 5 000 sanayicisinin durma
dan feryadeylediği sakinlerinin de moral çökün
tüsü içinde günde bir milyon lira zarar ettiği ölü 
bir şehrin, 70 bin nüfuslu koca Maraş'ın Kahra
man Maraş'm acıklı durumunu ve ıstırarını bu 
kürsüden Yüce Heyetinizin ve Hükümetin ittılaı-
na arz etmek istiyorum. 

O Mam* ki, Türk Millî Kurtuluş haıılesinin 
ilk zafer kıvılcımım parlatan ve bu itibarla da 
Meclisi Ali kararı ile bayrağına İstiklâl Madal
yası talik edilmekle beraber yine Meclis tarafın
dan kendisine (Kahraman) sıfatı verilmiş olan 
bir şehirdir. 

Şimdi müsaadenizle Maraşlılarm tevazu İtiş
lerini rencide etmeden müsaadenizle bir iki cüm
le ile mevzuun esasını arz edeyim. 

Maraş,in Elbistan ilçesi merkezinden çıkan, 
dağlık ve ormanlık bölgelerde seyrederek, mevsim 
icabı devamlı ve şiddetli yağışlarla 14 Mayıs gü
nü öğle vakti birden bire taşan ve coşan Cey
han nehri; projeleri 1946 dan evvel yapılan ve 
16 milyon lira sarfı ile İller Bankasınca Pimcns 
ve Hoyt şirketlerine inşaa ettirilen ve henüz ka
ti kabulü yapılmamış olan üç türbini i ve A 500 
kilovatsaat takatli Hidro - Elektrik sant.rc.lini ta
mamen istilâ ederek harabeylemiştiı*. 

Şehre 20 kilometre mesafedeki santralin bü
tün makinaları ile cihazları 30 saat müddetle 3 
metre 60 santimetre irtifamdaki çamurlu sula
rın altında kalmıştır. Bilâhara binanın suları mo
topomplarla tahliye edilmişse de fazla su içinde 
kalan cihazlar ve bilhassa hassas aletler berbat 
olmuştur. 

http://sant.rc.lini
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Altı vatandaşımızı da boğarak öldüren «ellerin S 

dehşet ve azameti kargısında, her birisi altı bu
çuk metre eninde ve dokuzbuçuk metre iıtifam-
da, bilhassa işler durumdaki iki türbin sellerin 
istilâsına mâruz kaldığı için su, kum, çakı], ve 
çamurlarla boğuşa boğuşa ölmüş, âdeta intihar 
etmiştir. 

Şükranla kaydederim ki, olayı mütaalcıp sü
ratle Maraş'a gönderilmiş bulunan üç ayrı fen 
heyeti raporu ile de artık bu santralin kısa bir 
zamanda tekrar işler hale getirilmesinir müm
kün olamıyacağı anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Bilhassa asrımızda, 20 nci asırda insanlar için 

sanayi için enerjinin ve elektriğin kıymet ve ehem
miyeti her türlü izahtan varestedir. Bu hususu 
hepiniz benden çok daha iyi takdir edersiniz. 

Şehirde gündüz sanayiciler için 700 - 800 kilo-
vatlık bir enerjiye ihtiyaç vardır. Gece ve gün
düz ise bu miktar 1 300 - 1 500 kilovat arasında 
değişmektedir. 

Belediyenin mevcut dizel grupları evvelce sa
tılmış ve çok evvel, Kurunuvustai mahiyetteki, 
şehir dahilindeki eski Hidro - Elektrik santralin
den ancak 90 kilovatlık bir enerji sağlanmakta, 
ciheti askeriyeden temin olunan 15 ve istasyon 
ihtiyacı için Devlet Demiryollarından gönderi
len 50 kilovatlık elektrojen grupları ile yekûn sa
dece 155 kilovatı bulmaktadır. 

Bu miktarın pek cüzi ve ihtiyacı kar lamak
tan uzak bulunması hasebiyle; sanayiciler, halk, 
bütün dernek ve teşekküller yüzlerce telgraf kü-
şadı ile Maraş'a asgari 1 200 kilovatlık enerji 
verecek üç beş seyyar elektrojen grupunun gön
derilmesini istemektedirler. 

Durumu mahallen tetkik ve müşahade eyle
miş bulunan Cumhuriyet Senatosunun naçiz bir 
üyesi -sıfatiyle, resmî makamatm rapor ve müra
caatlarını teyiden 19 Mayıs tarihli bir telgraf
la keyfiyeti Yüce Heyetinize ve Hükümet erkâ
nına taf silen arz etmiş bulunmamıza rağmen şu 
ana kadar müspet ve pratik bir netice alınama
mış^ olduğunu da üzüntü ile kaydederek re fev
kalâde bir hâdise olarak kabulü lâzımgelen bu 
olay içinde fevkalâde tedbir istiyeeek üç tahliye 
kapağı da zamanında açılamamış ve böylece koca 
santral büyük mikyasta harabiye uğramıştır. Bil
hassa iki türbin işler durumda iken sellerin is
tilâsına mâruz kaldığı için bunlar da kumlarls, ça- | 
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kıllarla, .sularla, çamur]arla boğuşa boğuşa Ölmüş, 
âdeta intihar etmiştir. Şükranla kaydedeyim ki; 
Hükümet derhal hâdise mahalline üç ayrı fon eki
bi göndermiştir. Bunların raporları ile de sabit ol
maktadır ki, bu santralin tekrar işler hale geti
rilmesi, maalesef, uzun vadeli bir iştir. Bu iti
barla daha evvel Yüksek Senatonun ıttılaına arz 
etmek üzere mahallen bir telgraf keşide etmiştik. 
Bunu ilân tahtasında gördük, herhalde bası arka
daşlarımız öğrenmişlerdir. Biz kimsede. şahsan 
bendeniz kimsede kabahat ve, kusur aramıyorum. 
Evvelâ şehrin bir an evvel nura, enerjiye ka
vuşturulması mevzuu mühimdir. Tekrar edeyim 
ki; Hükümet gerekli alâkayı göstermiş ve fakat 
bugüne kadar müspet bir netice alınamamıştır. 
Bir taraftan, evvelce belediyenin mevcudolan elek
trojen grupu maalesef satılmış ve çok evvel Ku
runu vustai mahiyetteki şehir içindeki bir hidro -
elektrojen grupu maalesef satılmış ve çok evvel 
kuruvustai mahiyetteki şehir içindeki bir hidro -
elektrik santrali, ancak 90 Kw. bir enerji sağla
makta, ciheti askeriyeden gönderilen 15 K\v. lık, 
bir de istasyon ihtiyacını karşılamak üzo.ve Dev
let Demiryollarının gönderdiği 50 Kw. lık bir san
tral ki; ceman Maraş'a halen 1.55 Kw. hk bir 
enerji vermekte ve bittabi ihtiyaç karşılanamadı
ğı ve karşılanmasının da mümkün olmadığı ci
hetle bilhassa, bütün sanayiciler, halk, dernekler 
ve teşekküller, yüzlerce telgrafla Hükümetten ri-
cakâr olmakta ve bir an evvel Maraş'a pratik 
ehemmiyeti haiz, kısa vadeli 3 - 5 elektrojen gru
pu, seyyar grup gönderilmesini niyaz et elekte
dirler. Ben de, muhterem hemşehrilerime ter
cüman olarak Hükümetten ve Yüksek Senato
dan istirham ve niyaz ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bilhassa devrimizde, 
20 nci asırda sanayi için, şahıslar için, insan
lar için ışığın ve elektrik enerjisinin ehemmiye
ti vârestei izahtır. Bu hususu hepiniz benden 
çok daha iyi takdir edersiniz. Ancak gaz ve 
petrol lâmbası altında Senatoya telgraf keşide 
etmenin ıstırabını çeken bir arkadaşınız ola
rak ve sanayicilerin feryadına şahit bir nâçiz 
Senatör sıfatiyle durumu bilhassa Hükümeti
mizden rica ediyor ve bir an evvel buna bir ted
bir ve çare aranmasını bilhassa istirham ediyo
rum. Çünkü sanayi için günde asgari 7 - 800 
kilovat enerjiye ihtiyaç vardır. Gece ve gün
düzü de hesabedecek olursak bu miktar 1 500 
kilovata kadar çıkmaktadır. 155 kilovatlık 
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enerji ile şehrin derdine derman olu
namaz. Bendeniz Hükümetten yakın alâka bek
liyor ve bilhassa rica ediyorum. Gerçi hu gecik
menin içinde bulunduğumuz ahvali fevkalâde
den dolayı olduğunu da kabul etmek insafını 
elbette ki göstereceğiz ve nitekim kabul ediyo
rum ama, Maraş da fevkalâde bir ahval için
dedir, bu fevkalâde ahvale karşı fevkalâde 
tedbirler niyaz etmek elbette ki hakkımızdır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler, Maraş Senatörü Muhte
rem arkadaşım Nedim Evliya, cidden bundan 
1'5 gün evvel vukuagelen fevkalâde yağışlar se
bebiyle Ceyhan nehri üzerindeki taşkının Ma
raş Hidro - Elektrik Santralinde yaptığı tahri
batın, Maraş şehri üzerindeki menfi tesirini 
ve şehir üzerindeki harabiyetini izah buyurdu
lar. 

Bundan bir hafta evvel yine bir muhterem 
Maraş Milletvekili arkadaşımın gündem dışı 
beyanları üzerine Millet Meclisinde de arzı ifa
de etmiştim. Hükümet olarak, seylâbm VUKU-
undan 24 saat sonra, yetkili İller Bankası, 
imar ve İskân Vekâleti, Sanayi Vekâleti: ve 
Devlet ıSu işleri Umum Müdürü olarak çeşitli 
kollardan Maraş'ın bu ıstırabını dindirecek 
tedbirleri almak üzere faaliyete geçmiş bulun
maktayız. Filhakika, daha seylâp devam eder
ken, santral faaliyetini tatil etmiş, seller altın
da kalmışken, en yakın ordu birliklerinin elin
de mevcut dizel motorlarından birkaç tane
sinin kısa zamanda yetiştirilmesi için Millî 
Savunma Vekâletinden talimat verilmiştir. 
Fakat maalesef en ya.km yerlerdeki santraller 
Maraş şehri cereyanının amperlerine uygun ol
madığı gibi, bir teknik hâdise sebebiyle bu di
zel motorlarını monte etmek de bir iki günde 
mümkün olmamıştır. Malatya'dan Devlet De
miryolları vasıtasiyle bir dizel motor gönderil
miştir. Antep'ten ayrıca dizel motor getirilme
si için teşebbüse geçilmiştir. İller Bankası elin-
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de mevcut fakat acilen belediyece montajı 
mümkün olmıyan bir iki dizel grupundan mo
torun da Maraş'a şevkine çalışılmaktadır. Fa
kat Nedim Evliya arkadaşımız takdir buyurur
lar ki, 500 kilovatlık, bin kilovatlık bir iki 
dizel grupunun 10 -15 gün içinde derhal mon
tajının ikmal edilip işler bir hale getirilmesi
nin teknik imkânsızlığı da derkârdır. Filhaki
ka, şehrin cereyandan mahrum kalması sebe
biyle, küçük sanat erbabı ve şehrin sanayi faa
liyeti cidden felce uğramıştır. 

Şurasını belirtmek isterim ki ; bundan üç ay 
evvel bendeniz Türkiye'nin bu konuda en sala
hiyetli, İller Bankası, Umum Müdürü refaka
tindeki teknisyenleriyle birlikte santralin başı
na gitmiştim. O zaman da büyük bir seylâbm 
bizzat içerisinde idik. Çünkü Ceyhan nehri bu 
sene üç defa fevkalâde taşkın yapmıştır. San
tralin, bilhassa bu mevzuda teknik bilgiye sa-
hibolmıyan bir idare tarafından montajı yapıl
mış olması ve yerinin iyi seçilememiş bulunma
sı gibi teknik hatalar sebebiyle böyle bir sey-
lâba daima mâruz kaldığı ve 3 750 kilovat ta
kat üzerinden kurulmuş olmasına rağmen hâlâ 
katı kabulünün yapılmıyarak 1 750 kilovat 
üzerinden çalışmakta olması ve büyük hatalarla 
malûl bulunması gibi hususları o zaıman tek
nisyenler bana ifade etmişlerdi. Buna ilâveten 
şurasını ifade edeyim ki ; Ceyhan nehrinin taş
kınlarından korunma meselesi, 1963 sonunda, 
yani 1964 senesi içinde Maraş'm 20 kilometre 
şimalinde Menzilet mevkiindeki barajın inşası 
ve Kartalkaya barajının inşası ve hepsinden 
evvel Elbistan ovasının developman ve sulama 
tesislerinin kurulması suretiyle halledilmiş ola
caktır. Sayın Nedim Evliya arkadaşımız iti
mat buyursunlar, Hükümet âcil tedbirler üze
rinde durmaktadır. Maraş'ın kısa zamanda tek
rar nura, ışığa kavuşması için gerekli tedbir
ler alınacaktır, hürmetlerimle. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. Senatosu Manisa Üyesi Emin Acar'ın 
Bütçe C. Senatosu Burdur Üyesi Hüseyin 
Otan\n, Bütçe ve Geçici komisyonları üyelelik-

lerinden istifa ettihlerine dair yazıları. 
BAŞKAN — Üç istifa teskeresi var. Okutu

yorum, 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bidayeten Millî Savunma Komisyonu sözcü' 

lüğüne seçilmiş olduğumdan ve Bütçe Komis
yonuna seçilenlerin diğer komisyonlarda va
zife alamayacakları hususu Tüzük hükümle
rinde derpiş edilmiş olduğundan, 21 . 5 . 1963 
günü seçilmiş bulunduğum Bütçe Komisyo
nundan istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Manisa 
Emin Açar 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Müzakeresi zaruri olan kanun ve tasanla- j 

nn. Geçici Komisyonda müzakerelerinde bu- j 
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umamıyacağımdan, 1.7 . 5 . 1963 gün ve 2136 
sayılı yazınızla bildirdiğiniz Geçici Komisyon 
üyeliğinden affc'ımı saygılarımla rica ederim. 

Burdur 
Hüseyin Otan 

BAŞKAN -~- Gereği yapılacaktır, 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Encümenindeki 

görevimden istifa ediyorum. Gereğine müsaa
delerinizi saygılarımla arz ederim. 

Burdur 
Hüseyin Otan 

BAŞKAN — (»ereği yapılacaktır. 

GENEL GÖRÜŞME 

/. • - Cumhuriyet Hcnatomı İJycsi Esat Ijağü 
ve üç arkadaşının, Türk petrolleri hakkında bir 
(jc)ifi. görüşme açılmasına dair iinvrycsi (û/7) 

'BAŞKAN —• Genel .görüşme açılması hak
kında 'bir Önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1962 yılı sonunda 7 000 ton civarında olan 

Batman Eefinerisi benzin stoku müşahedatı-
nnza göre şu anda 15 000 tonu bulmuştur. Çok 
kısa bir süre sonra rafineri, faaliyetini tahdit 
veya kısmak zorunda kalacaktır. 

Halen millî servetin 26 milyonluk kısmı fay
dasız halde yatmakta ve bu yüzden Türk Pet
rolleri Anonim Ortaklığına ait 1963 yılı plân 
tatbikatı tehlikeye düşmektedir. 

Esasen Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisinden bir heyet bu ay başında Batman te
sislerini gezmiş ve mahallen lüzumlu bilgiler 
elde etmiştir. 

Türk milleti için hayati önem taşıyan Türk 
petrollerinin durumunu vuzuha kavuştura
bilmek ve gereken tedbirlerin süratle alına
bilmesi hususunda ifiikümete ışık tutmak için 
Senatoda bir genel görüşme açılmasını saygı
larımızla iıi"-: ve teklif luhri::. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Esat Çağa 
Kocaeli 

Ki fa t özdeş 

Muş 
İhsan Akpolat 
Kırklareli 

Ahmet Naci A n 

BAŞKAN —• önerge üzerinde söz istiyen0? 

Sayın Çağa, (»uyurunuz. 
ftSAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar, Türkiye petrolleri
nin gerek millî müdafaamız ve gerekse genel 
ekonomimiz bakımından haiz olduğu ehemmi
yeti takdir eimiyecek kimse bulunamaz. 

Bugün Türkiye'de Türk petrolünü işliyeıı, 
Batman rafinerisidir. 5.10 bin ton kadar se-
nede ham. petrol işliyor. Geçen seneki benzin 
istihsali 70 - ti() hin Um arasındadır. Buna rağ
men bu sene başında 6 bin ton olan benzin 
•stoku beş ay zarfında 9 bin ton daha ilâve 
edilmek suretiyle 15 bin tona çıkarılmış bu
lunmaktadır. Bunun sebebini burada arz ve 
izah edecek değilim. Eğer genel görüşme olursa 
kendi noktai nazarımı bildireceğim. Hüküme
tin de bu işin peşinde olduğunu ve stok bi
rikmemesi, istihsal edilen petrollerimizin ta
mamen satılması ve bu suretle yeni kuyuların 
açılmasına yol bulunması için. çalıştığı malû
munuzdur. Fakat, şu var ki ; böyle umumi bir 
toplantıda görüşülürse belki, bir kişinin, iki 
kişinin, üç kişinin aklına, gelmiyeeek bâzı 
salim tedbirler bulunabilir. Bu itibarla, Muh
terem Senatomuzun genel görüşmeye karar 
.'ermesini, bu petrol meselesini enine, boyuna 
görluvrek millî dâvaya ışık tutacak tavsi
yelerini Hükümetten esirgememesini bendeniz 
rica, edeceğim. 

'.Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN • Hükümet mlma Sayın Sanayi 
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Bakanı. Genel görüşme açılıp açılmaması hu
susunda, buyurun. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri, Sayın 
Çağa 'arkadaşımız daha önce bu konuda bir 
sözlü soru takriri vermişlerdi. Fakat, bilâ-
hara bunun genel görüşmeye çevrilmesine ait 
takririni bugün dinlemiş bulunuyoruz. Kendi
leri de ifade ettiler, Hükümet, umumi politi
kası içerisinde, Türkiye'de istihsal edilen 
ham petrollerin, devamlı olarak istihsalini ar
tırmak ve tasfiye edilen petrol mahsulü satış
larını sağlamak mevzuunda, kendilerinin de ifa
de etmiş olduğu veçhile, çeşitli çalışmalar 
yapmıştır ve birtakım neticelere de ulaşılmış 
bulunmaktadır. 

Bu umumi müzakerelerin açılmasında mem
leketimiz için mevzuun tenevvür etmesi bakı
mından büyük faydalar olacağı kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, kabulünü biz de rica ediyoruz. 
Takriri veren arkadaşlarıma, bu vesile ile şük
ranlarımı arz eder, teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Ça

ğa. Türk petrollerinin karşılaştığı meselelerin 
vuzuha kavuşturulması ve gerekli tedbirlerin 
süratle alınmasını istiyen önergelerini .savundu
lar. Hükümet de bu hususta müspet fikirlerini 
mütalâa etmiştir. Şimdi Yüksek Heyetinizden, 
genel görüşme açılıp, açılmaması hususunun da, 
oylarınıza müracaat ederek, müsaade alacağım. 
Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel görüşme ile ilgili Anayasanın 8i) ncu 
maddesindeki gensoru hükümleri gereğince iki 
günden önce, 7 günden sonra olamıyacağı hük
mü aşikârdır. Bu sebeple bizim de haftada iki 
toplantı günümüz olduğuna göre, önümüzdeki 
Perşembe günü, iki tam gün dolmuş olmamak
tadır. Fakat 7 günlük tam sürenin göçmesi de 
Pazartesine raslamaktadır. Ama normal günü
müz Salı olduğu için ve gensoruya kıyasen tat
bik ettiğimiz için, 4 Haziran Salı günü genel gö
rüşmenin yapılması hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 4 Haziran Salı günü bu hususta genel 
görüşme açılacaktır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. - • Tel d Genel Müdürlüyü binası için ge
lecek senelere *âri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 707 7 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmen hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin d eğiştir ibnesi hakkındaki kanun t asan -
s mm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi '1/267; 
C. Senatosu 1/205) (S. Sayısı : 130) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde görüşülmüş 
oya arz edilmişti. Ancak açık oy sırasında 85 
üye oya iştirak etmiş, 79 kabul, 5 ret, ve bir çe-
kinser oy kullanıldığı cihetle, yeter sayı bulun
madığından bu mevzuda yeniden açık oyunuza 

Cumhuriyet Senatosu Medî ve iktisadi İşler ve I müracaat edilecektir 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN -— Sorulara geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu, Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Burada, Baş
bakan adına soruya cevap verecek yetkili yok. 
Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt üyesi Lah'f 
Aykut'un, Toprak dergisi sedtibinin üniversite 
gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair İçiş
leri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

BAŞKAN — Sayın Aykut? Burada, Sayın 
Adalet Bakanı burada. İçişleri Bakanı yok. Sayın 
Aykut, Sayın Adalet Bakanının ayrı, İçişleri Ba
kanının ayrı cevaplandırmasını kabul eder misi
niz? 
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LATİF AYKUT (Siirt) — Hayır, beraber is

tiyorum. 
(içişleri Bakanı geldi, sesleri) 
BAŞKAN — O halde soruyu okutacağın). Sa

yın Bakan, Siirt Üyesi Sayın Latif Aykut'un, 
Toprak dergisinin sahibinin üniversite gençliği 
tarafından yapılan sorgusuna dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu, görüşülecek. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OfHTZ BEKATA 
(Ankara) ~~- Mehil istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, mehil istiye-
bilirsiniz. Ama, nizamname hükümlerine göre 
mehil, yerinden değil, kürsüden istenir. Buyu
run. (Bravo sesleri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANİ HIFZI OfJUZ BE KATA 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarımdan, bu 
konuya hazır gelmediğim için mehil rica ediyo
rum. 

BAŞKAN -— Ne kadar mehil istiyorsunuz 
Sayın Bakan? Bir hafta mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI" 0(1 UZ REKATA 
(Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından soru
nun bir hafta sonra görüşülmesi isteniyor. El-
betteki yerindedir. Yüksek Heyetinizin oylarına 
sunuyorum. Kabul edenler.,, Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Seîıatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nrn, Sosyalist Kültür Derneği'»e dair, 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE KATA 

(Ankara) — Aynı ricamı tekrar* ediyorum. Bu 
sualler için hazır gelmedim. Özür dilerim. Bir 
hafta mehil yeter, bunu istirham edeyim. 

BAŞKAN — Her halde sizinle ilgili bir simi • 
daha var, Sayın Bakan. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikcçligü'in, t gideri Bakanını?) yayın
ladığı bir tamime dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/181) 

BAŞKAN — Bunun için de mehil istiyor mu
sunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Ankara) — Bunun için de bir hafta mehil rica 
ediyorum, 
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BAŞKAN ----- Sayın Akarca ve Sayın Hüsnü 

DikeçligiPin sözlü sorularının bir hafta sonra ce
vaplandırılması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Sorular bir hafta sonraya bırakılmıştır. 

:"}. -- Cumhuriyet Senatosu tçel Üyesi Cavit 
Okyayuz'un, - Suriye'nin Şanı Turizm Dairesi 
Miîdurluğuna hazırlanan bir turistik haritada 
Hal ay'in kendi millî hudutları içinde gösterilme
sine dair. Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

BAŞKAN --- Sayın Okyayuz burada. Dışiş-
Jeri Bakanı yok. Oelecek Birleşime bırakıldı. 

6. -— Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tereloğlu'nun, Millî Eğitim Yetyıncvlerin-
de saldan neşriyata dair, Millî Eğitim Bakanın-
dan sorusu re Millî Eğitim Bakanı Şevket Retşit 
Ifatipoğlu'nuıı sözlü refahı (6/163) 

BAŞKAN -•- Sayın Tevetoğlu burada. Millî 
Bğitim Bakanı burada, soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak ıSaym Millî 

Eğitim 'Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

. Samsun Senatörü 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

1. Millî Eğitim yaymevlerinde sattırdığı
nız, Bakanlığınızın resmî ambödemini taşıyan 
neşriyatınız içinde, Bakanlığınıza bağlı kitap
lıklarla, okul ve enstitü kütüphanelerinde Ba
kanlığınız tarafından neşredilmiş veya satm-
alınmış dergi ve kitaplar arasında : Türklüğe, 
Islâmiyete, Kuranı Kerime ve Peygamberimize 
hakaret dolu, ahlâkî, dinî ve millî inanışlarımı
zı kökünden sarsmayı hedef edinmiş, fikrî ve 
cinsî sapıklık yayan ve açıktan açığa komü
nizm telkin eden son derece muzır propaganda 
unsurlarının mevcudiyetinden malûmattar mı
sınız ? 

ilim, fikir, ahlâk ve sanatla hiçbir münase
beti bulunmıyan yıkıcı propaganda vasıtalarını 
yetkili bir heyete tesbit ettirip yaymevlerinizî 
ve kütüphanelerinizi bu muzır basından temiz
letmeyi ve bunların imhası suretiyle gençleri
mizin fikrî, ahlâkî korunmasına hizmet etmeyi 
düşünüyor musunuz? 

4 ; «m-S. 
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(BAŞKAN — Saym Bakan, buyurun. ] 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 

HATÎPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Saym 
Başkan, muhterem üyeler, Muhterem Samsun 
Senatörü Fethi Tevetoğlu arkadaşımızın soru
larını aşağıdaki şekilde cevaplandırıyorum. 

Bakanlığımızın ambülemini taşıyan neşriyat 
arasında, kitaplar arasında, kütüphanelerde, 
okul kitaplıklarında ve umumiyetle satışa çı
karılan kitaplar arasında; Türklüğe, islâmlığa, 
Peygamberimize, Kuranı Kerime hakareti ifade 
eden dinî, ahlâkî ve millî hislerimizi sarsacak, 
cinsî ve fikrî sapıklıkları telkin edecek, komü
nizm propagandası yapacak eserlerin bulundu
ğunu tahmin etmiyorum. 

Bu hususla ilgili olarak bütün bu müessese
lerimizde araştırmalar sıkı surette j^aptırılmış-
tı. Şimdiye kadar bu hususta yaptırılan araş
tırmalar sonunda, okul kitaplıklarından çıka
rılan bâzı eserler de mevcuttur. 'Türkiye'de ya
yınlanan ve Bakanlığımızca incelenerek okulla
rımızdan toplattırılan eserler arasında, Minka 
Abla, Uyandırılmış Toprak, Fantomara, Hare
ket, Yeni Dünya, Benim Üniversitem, Lenin'in 
işçi Sınıfı ihtilâli, Gülünç Hakikatler, Genç 
Şairlerimiz ve Eserleri, Kurtuluştan Sonrakiler 
ve saire gibi eserler bulunmaktadır. 

Bundan ayrı olarak vaktiyle Bakanlık tara
fından yayınlanmış olup da sonradan toplattı
rılan eserler şunlardır : 

Paris - Kudüs Yolculuğu, Emek, Scapinin 
Dolapları, Toprak, Vadim, Âşık Garip gibi za
rarlı eserler de okul kütüphanelerinden çıkarıl
mıştır. Bütün okullara ve kütüphanelere, bu çe
şit zararlı eserlerin taranarak çıkarılması için 
talimat verilmiştir. 

Malûmunuz olduğu üzere öyle, ahlâkî, dinî. 
fikrî hususlarda bütün inançlarımızı sarsıcı 
eserlerin başlıca takipçisi savcılar oluyor. Ba
kanlar Kurulu Kararı ile de bunlar toplattırılı
yor. 

Bakanlığımızca okullarda okutturulacak 
eserlerin hepsi de ve Bakanlık tarafından bas
tırılacak eserler de Talim ve Terbiye Heyeti 
tarafından tetkik edilmekte, ondan sonra bas
kıya verilmektedir. Bütün müesseselerimizdeki 
kitaplıkların, mevcut eserlerin hepsinin taran
mış olduğunu arkadaşımıza ve sizlere arz ede
mem. Bu uzun bir mesai neticesi ancak bitirile
bilecek bir iştir. Ama, bu yöndeki çalışmalara 
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başlanmıştır. Mevcııdolan bu nevi zararlı eser
ler birer birer (gözden kaçmış olsa bile) dışarı
ya çıkarılacaktır. Bu çeşit neşriyatın, daha 
okul çağında bulunan çocuklarımızı zehirleyi
ci tesir yapmasını önlemek için Bakanlığımız 
elinden gelen dikkat ve uyanıklığı gösterecek
tir. Bunun için arkadaşımın müsterih olmasını 
rica ederek sözlerime son veriyorum. 

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

rem Başkan, çok muhterem senatör arkadaşla
rım, ıSayın Millî Eğitim Bakanının, sözlü so
rum üzerindeki beni tatmin eden değerli ko
nuşmasını şükranla karşıladığımı evvelâ sözle
rimin başında hatırlatmak isterim. 

Saydıkları ve daha önce basılmış olduğunu 
söyledikleri ve halen bir kısmının toplatıldığı-
nı işaret buyurdukları eserler, hakikaten bizim 
de rastladığımız kitapların bir kısmıdır. Yalnız 
şu kadarını arz edeyim ki, vaid buyurdukları 
şekilde, birçok kitaplıklarımızda, okullarda, 
enstitülerde ve Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
bulunan umumi kitaplıklarda, kitap satılan 
millî eğitim satış yerlerinde maalesef bu eser
lerden hâlâ mevcuttur. Bendeniz, buraya çanta
mın ancak alabildiği şu kitaplarla geldim. Bun
ların burada isimlerini söylemiyeceğim. 

Bundan evvel, yine burada bir kitap üzerin
de yaptığım bir tenkidin üzerine, kitabın nere
de ise 5 ııci ve 6 ncı baskıya gittiğini tecrübe 
ettikten sonra, bu muzır bu yıkıcı, hakikaten 
memleketin millî ve mânevi yapısına kasıtlı 
insanların ve ajanların vaktiyle hazırlamış ol
dukları bu kitapların neler olduğunu, isimle
rini tekrar burada açıklamayı zararlı görmek
teyim. Fakat, merak eden her hangi bir arka
daşım varsa bu dergi ve kitaplardan, hakikaten 
milliyetimize, dinimize ve mefahirimize nasıl 
yıkıcı hücumlar yapıldığını ve açıktan açığa 
nasıl komünizm propagandası yapıldığını tetkik 
etmeleri her zaman için mümkündür. Ayrıca 
bir liste halinde bende mevcut eserleri; yani 
rasladığım, ve muhakkak temizlenmelerini, 
kaldırılmalarım lüzumlu gördüğüm eserleri, 
Saym Millî Eğitim Bakanımıza ayrıca arz ede
ceğim. Kendilerine bu vesile ile bir kere daha 
teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bu sözlü sorum dola-
yısiyle bir iki hususa işaret etmeme müsaade
lerinizi istirham ediyorum. 
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'Bir memleketi silâh kuvvetiyle alamıyacak-

larma inananlar, orayı işgal etmek için, orada j 
kültür bolşevizmini kullanırlar. Bu memleketler- • 
de eğitini ve okul politikasının otokratik esas
lar üzerine kurulmasını .gerçekleştirmeye çalı
şırlar. Böylece merkezî]eşen ve hareket noktası
nı, demokrasi düşmanı olan merkezin, indî ve 
kasdi görüşlerinde bulunan] ve bu sebeple de 
daima tezada düşenler, demokrasiye, insan ve 
vatandaş terbiyesine daima aykırı giden bir 
maarif sistemine taraftar olurlar. Tek devlet 
kitabı sistemini savunurlar. Batının demokra
tik dünyasında değil, ancak demirperde gerisi 
rameleke'tlerdc tatbikatını bulan din ve manevi
yat düşmanlığı neşir ve telkinini esas bilirler. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, okullara so
kulan maneviyat düşmanlığı, ancak, demokra
tik bloku yıkmaya çalışan cephe mensuplarını 
sevindirecek neticeler hazırlar. Okullar, ahlâk 
ve maneviyat konusunda kelimenin Batı mede 
niyetlerindeki mânnsiylo lâik değil ise, hay
vanlara yaraşan bir tâbirle a mora I dernekti!'. 
Bu birkaç örneğini vermeye çalıştığım ve isim
lerini zikre lüzum görmediğim kitaplarla, maal
esef daha önce, daha çok önce yapılmış olan 
kitaplar durmakla ve bunlardan zehirlenme de
vam etmektedir. Okullarımızda da yalnız din 
ve maneviyat değil, .bunun kadar millî mefahir 
ve şanlı mâzinhı düşmanlığını yaratmak kas-

dine de dikkati çekmek isterim. Bir milletin ço
cukları şerefli ecdadına ait ederlerden mahrum 
edilir, hele tahrif edilmiş kasıtlı eserlerle, ma
zisinden, kahramanlığından, ordusundan nefret 
ettirilmeye uğraşılırsa; o millet tehlikededir. 
Mânevi enerji ve istikametten mahrum bir 
gençliğe sahip milletler, daima ve kısa zaman
da tarihten silinmişlerdir. Bu sözlü sorumuzla, 
çocuklarımızın korunmasına ve dolayısıyla ka
rakter ve şahsiyet terbiyesine temel teşkil eden 
millî dil, millî tarih ve millî kültür derslerinin 
ve bunların yanlış ve kötü yolda geliştirilen bu 
kabîl zehirli eserlerden bir an önce temizlenme
sine ve gençliğimizin bu zararlı yoldan kurta
rılmasına işaret ve hizmet etmek istedik. Sayın 
Vekili, değerli ilgisi ve anlayışından ötürü bü
kere daha şükranlarımı arz ederek selâmlarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir "Üyesi 

i I I asan, Ali Tûrkcr'in, Ege ve Atatürk üniversi-
I 

• içlerine bağlı, hir 'Veteriner Fakültesi açılmasına 
| dair Al HU ti ğ it im. ve Tarım. Bakanlarından söz-
\ lü SOIKSU (6/1.66) 

dala ı 
sime 

BAŞKAN Sayın Hasan Ali Türker bura-
(Yok sesleri) Yoklar... Gelecek hirle-i i l l 

nrakılmıstır 

S. —- Cmnhuriıjet Senatosu İstanbul Üyesi 
JNfat (Izl.ürkc.ine'nin, İstanbul Üniversitesi Rek
tör a S'Hİdık Sami Onara dair Millî Eğitim Ba-
kmundan snn>sr,t ve Millî Eğitim Bakanı Şevket 
Raşit Tlatipoğhı'nnn cevaln (6/167) 

BAŞKAN Sayın öztürkçine buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

O ı s m huriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Ba

kanı iarafmdan sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygı ile dilerim, 

19 . 3 . 1963 

İstanbul Senatörü 
Dr. Rıfat öztürkçine 

istanbul Üniversitesi "Rektörü Sayın iSıddık 
Sami Onar mer'i kanunlara göre Rektör müdür 
değil midir? 

1 493(i sayılı Üniversiteler Kanunu 115 
numaralı Kanunla, değiştirilen 12 nci madde
sine ^övo: 

2. Aynı kamınım geçici ikinci maddesine 
göre Rektörün Rektörlük durumunun izahı, 

'•'>. Kamınla t- karşısında Rektör olmıyan ve 
Rektörlük makamını fuzıılen işgal eden Rek
tör hakkımla Üniversiteler Kanununun 49 nen 
ma b! ; gereğince Bakanlığınızca bir tahkikat 

, mıdır? Açılmamış ise niçin aeılmamış-; i i ' : ı 

BAŞKAN --Sayın Bakan. 
MİBBÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

IIATÎPOĞEU (Manisa Milletvekili) .— Sayın 
Rifat Öztürkçine.'nin sorusuna aşağıdaki şekil
de arzı cevap ediyorum: 

493G sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sa.yılı Kanunla değişik 12 nci maddesi; rektör 
seçimlerinin, fakülte profesörler kurullarının 
bir arada yapacakları toplantıda aylıklı profe-
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sörler arasında ve her seçim döneminde başka ! 
bir fakülteden olmak üzere iki yıl için yapıla
cağını hükme bağlamakta ve bir rektörün seçim 
süresi dolmadan görevinden ayrılması halinde, 
onun secim süresini doldurmak üzere aynı fa
külte profesörleri arasından yeni bir rektör se
çileceğini derpiş eylemektedir. 

Mezkûr kanunun normal prosedürü bu iken, 
28 Ekim 1960 tarihinde yürürlüğe giren 115 sa
yılı Kanun, geçici 2 nci maddesiyle bu tarihte 
üniversitelerde rektör bulunanlara, bu tarihten 
bağlıyarak üç yıl daha rektörlük görevlerine 
devam etme salâhiyetini tanımış; bundan son
raki rektör seçimlerinde şimdiye kadar belir
miş olan sıranın gözetileceğini açıklamıştır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere 115 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesini takibedcn gün
de, Ankara, İstanbul, İstanbul Teknik ve Ege 
üniversiteleri rektörleri istifa etmişler-, bu isti
faları mütaakıp yapılan seçimlerde yeniden es
ki rektörlerin seçilmiş olması vakıasiyle karşı
laşılmıştır. 

Yukarda •mevızuubahis geçici 2 nci madde, 
rektörlerin eıski Ihizmet süreleri ile ilgilerini 
tasfiye etmiş 've kendilerine üç. yıl daha rek
törlük görevlerine devam etmelerini tanımıştır. 

istanbul Üniversitesi Rektörü bulunan zatın 
istifa etmiş 'olması, ibıı üç. senelik müddet ile 
irtibatını kaybettiğini düşündüre'bilmeıkt'e ise 
de, mezkûr 2 nci madde bir tasfiye hükmü ta
şıdığına ve üç senelik müddet o tarihte rek
törlük makamında 'bulunanlar için bir hakkı 
müktesep teşkil ettiğine 'göre, maddenin yazılış 
tarzı ve yukarda mevzuubahis 12 nci madde ile 
birlikte mütalâası karşısında yeni seçimin bu 
üç senelik müddeti ikmal gayesine matuf olma
sı iâzımgeleceği neticesini vermektedir. Çün
kü, şimdiye 'kadar belirmiş olan sıranın gözetil
mesi bundan sonraki (yani üç senenin ikmalin
den iS'onraM) rektör seçimlerine talik edilmiş
t i r ki, bundan da yeni seçimin rektörün 12 nci 
maddeye göre iki seneden kalan müddeti de
ğil ve fakat hakkı müktesep teşkil eden üç se
neden kalan müddeti ikmal edeceği anlaşılmak
tadır. 

2. [Bakanlığımın mezlkûr rektör seçimleri 
hakkında mevcut düşüncesi bu olmakla beraber, 
Tıp Fakültesi eski Dekanı Halit Ziya Koımralp 
tarafından açılmış "bir dâva münasebetiyle Da
nıştay 8 nci Dairesi tarafından ittiha'z edilen 
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ve taraf olmadığımız için Bakanlığıma tebliğ 
edilmiyen kararla haşka 'bir görüşün 'benimsen
mekte olduğu öğrenilmiş ve bu husustaki karar
lar ile kanun yollarına müracaat safahati üni
versiteden istenilmiştir. 

Bir kaziyyei muhkeme karşısında gerek is
tanbul Üniversitesi Rektörlüğünün durumu ve 
gerekse diğer üniversite rektörleri hakkında 
yapılması icabeden işlemlerin teemmül olunaca
ğı tabiîdir. Bu itibarla istanbul Üniversitesi 
Rektörü hakkında Üniversiteler Kanununun 49 
ucu maddesine müstenit hir işlem tâyininin 'hu
kukî mesnetleri filhal mevcut bulunmamıştır. 

Mâruzâtım, bundan ibarettir. 

BAŞKAN —- iSaym Öztürkçine Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) -— Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 'Sayın Millî 
Eğitim Bakanının vermiş olduğu izahattan da 
anlaşılacağı üzere, bu, Üniversiteler Kanunu
nun 115 nci maddesinin geçici 2 nci hükmü, an
cak üniversitede rektör olanlara tanınan bir 
haktır. Eğer, Sayın Sıddık Sami Onar istifa et
memiş 'olsaydı eski kanuna göre, müddetinin 
bitmetsine bir gün dahi kalsa 'bu 'kanun gere
ğince otomatikman 3 sene rektörlüğe devam et
mesi kfinunun âmir hükmüdür. Fakat gelgele-
lim Sayın Sıddık Sami Onar istifa etti. istifa 
eden dür şallı ıs artık kanunen rektör değildir. 
Kanunun tarif ettiği vasıflarda rektör olmıyan 
hir şahıs hu kanunun geçici maddesinden asla 
faydalanamaz. Ancak olsa olsa gene aynı ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kendisi Hukuk 
Fakültesinde hoca olduğu için bir daha ıs e çi İme 
hakkı vardır. Bu 'seçilme hakkı ancak yine 12 
nci madde gereğince,.2 senelik müddeti doldur
makla mükelleftir. Nitekim, istanbul Üniversi
tesi Rektör Vekili Naci Şensoy tarafından 2 Ka
sım 1960 tarihli ve 14250 sayılı yazıda da, «Rek
tör istifa etmiş 'bulunduğundan 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla tadil 
edilen 12 nci .maddesi uyarınca, yeni rektör se
çimi 4 Kai'iim 1960 Cama günü saat 10,30 da 
Fen Fakültesi 'konferans ısalonunda yapılacak
tır.» diyor. 

Simdi muhterem arkadaşlarım, Profesörler 
Heyetine ve «seçilecek heyete yazılan yazıdan 
da anlaşılıyor ki, rektör İstifa 'etmiştir ve 115 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince rek
törlük seçimi yapılacaktır. Şimdi hu 115 sayılı 
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Kanunun 12 nci maddesini, Sayın Vekil tara
fından değil de, bir kere de müsaadenizle be
nim 'tarafımdan dinleyin. 12 nci madde diyor 
ki; «Rektör iş başında bulunmadığı «aman de
kanlardan ..birini vekil seçer. Vekillik idaresi 6 
aydan fazla sürerse veya, rektör, ıseçim süresi 
dolmadan 'görevinden ayrılırsa. (Ki nitekim 
rektör istifa etmiş ve «görevinden ayrılmıştır.) 
onun seçim süresini doldurmak üzere aynı fa
kültenin profesörleri arasından yeni 'bir rektör 
seçilir.» iBu kanunun son kısmıdır. 

[Birinci kısmı gözden geçiren 12 nci madde
ye ıgöre 'seçildiğine göre, rektör, fakültelerin 
profesörler kurullarının bir iarada yaptıkları 
toplantıda iki.yıl için, - !b akınız- 12 nci madde 
'gayet ısarih - iki yıl için, aylıklı profesörler ara
sından, 'her seçim döneminde başka bir fakülte
den olmak üzere, salt çoğunlukla seçilir. Her 
fakülte ısoçiın sırasını 'tamamladıkça. ıgelecek se
çimlerde bu sıra uygulanıl'. 

Şimdi, istifa eden Hukuk Fakültesindendir. 
Rektörün müddeti, birinci rektör Sıddi'k Sa
mi Onar'ıu müddeti bitmediği için sıra yine Hu
kuk Fakültesindedir. Nitekim, Hukuk Fakül
tesinden iki tane aday gösterilmiştir. Bu ka
nun uyarınca diğer fakültelerden aday gös
terilmemiştir. Bu duruma göre, ancak 2 nci 
Rektör Sıddık Sami Onar, 1 nci Rektör Sıd-
dık Sami Onar'dan boşalan müddeti doldur
makla mükelleftir. Kanun burada gayet sa
rih ve açıktır. Anlaşılmıyan nokta neresin
dedir? Evet, eski Üniversiteler Kanununda, - 115 
sayılı Kanunla değiştirilmesinden evvel, 
üç. senelik kısım seçimle idi. O zaman, seçi
len rektörlerimiz ancak «'1 sene otomatikman 
rektörlük yapıyorlardı. .Fakat, burada bir 
seçim hakkı yoktur. Seçimsiz, kanun üç se
ne hak vermiştir. Kime?... Kanun yürürlük
te olduğu zamanlarda rektör olanlara, ama rek
tör isıtifa etti. Artık İm adam rektör değil. 
Rektör olmıyan bir adamın rektörlük yap
masında kanunun hududu 'dışındadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET BA

SİT HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — 
Efendim, iki nokta müphem kalıyor, bunu 
gayet sarih olarak ortaya koymak zorunda
yım. Bunun için huzurunuzu tekrar işgal et
tim. 
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Bizim arz ettiğimiz hukukî mütalâalar, 

Üniversiteler Kanununun 12 nci maddesinin, 
115 sayılı Kanunla tadil edilen kısmına ait
tir. Orada muvakkat ikinci madde şunu söy
lüyor, «İstifa etmiş boşalmış rektörlük oldu
ğu yerden yeni seçildiği takdirde, geri kalan 
müddeti ikmal eder.» İstanbul Üniversitesi 
rektörü, 115 sayılı Kanun meriyete girdik
ten •birgün sonra istifa etmiştir. Müktesep 
hak kendisinindir. Ve İstifa ettikten sonra 
da, kendi üniversitesi, kendisini yine rektör 
seçmiş. Artık butum diyecek tarafı yoktur. 
Kalan müddeti ikmal edecek. Kanun sarih. 
İkinci maddeye göre de, kalan müddeti ikmal 
edilecek, 12 nci maddeye göre de kalan müd
deti ikmal edecek! ir. Bu itibarla 49 ncu madde 
gereğince Maarif Vekâletinin buma müdahalesi
nin hukukî bir mesnedi yoktur. Onun için, rek
törler, gerek Ankara, gerek İstanbul Üniver
sitesi rektörü 28 Ekim 1963 tarihinde, 115 
sayılı Kanunun hükmüne göre müddetlerini 
doldurmuş olacaklardır. Seçimle tekrar deği
şeceklerdir. Bunlar, buna göre değiştirilmiş
tir. Mâruzâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Öztürkçine. 
Bir dakika efendim. Yüksek Heyetinize 

bir hususu arz etmek isterim. Cümle içinde
ki tertip şekli no olursa olsun, bir üniversi
te mensubuna ve hele onun rektörüne karşı 
«bu adanı» tabirini kullanmayı bu yüksek 
heyetin seviyesi ile bağdaşır görmemekte
yim. Bilhassa sayın hatiplerin, kendilerini bu
rada müdafaa etmiyen ve büyük organların 
başında bulunan kişilerden bahsederken «bu 
adam» şeklindeki tâbiri kullanmamaya iti
na göstermelerini rica edeceğim 

Buyurun efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Başkanımızın izahatına teşekkür ederini. 
Ben, «l)iı adam» tabiri sayın rektörü küçüm
semek gayesiyle kullanmadım. Eğer, sayın 
rektörü küçümsemek gayesiyle olsaydı, ka
nunları kendisine göre, kanunların anlamını 
kendi istek ve arzusuna göre seyir ettiren 
kimseye karsı daha ağır bir konuşma yapar
dım, 

115 sayılı Kanun, 28 . JO . 19-60 tarihinde 
10641 sayılı Resmî Gazetede neşredil
miştir. Sayın ve muhterem üniversitemizin 
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kıymetli rektörü de 29 Ekim 1960 tarihli ga- I 
zetelerde şaâşaalı bir şe'lciilde, «üniversite çök
tü, üniversite yıkıldı» diye istifa etmiştir. 

29 Ekim 1960 tarihli gazeteler akşamdan 
basılıp ve 29 tarihinde elimize geçtiğine gö
re, sayın rektör, ancak 28 . 10 . 1960 tarihin
de istifa etmiştir. 

Saym vekilimizden soruyorum; acaba 
rektör 28 . 10 . 1960 tarihinde mi isfa etmiş
tir, yoksa kanun yürürlüğe girdikten sonra, 
yani 29 Ekim 1960 tarihinde mi istifa etmiş
tir? 

Ben diyorum ki; rektör kanun yürürlüğe 
girdiği zaman istifa etmiştir. Hangi kanun 
Meşhur 147 1er kanunu Millî Birlik Komite
sinin çıkartmış olduğu kanunları ilk defa 
halk efkârında küçümsemeyi nıetod edinerek 
ve bunu adeta bir kafa tutareasma usule 
tatbik eder şekilde kafa kaldırmıştı. Bu du
ruma göre, sayın rektör, kanun yürürlüğe gir
diği gün, rektör değildir. Kanun yürürlüğe 
girdiği gün rektör olmıyan bir şahıs, hiçbir 
zaman geçici 2 nei maddeden asla faydala
namaz. Yine arz ettiğim gibi, eğer istifa 
etmemiş olsaydı, eski rektörlük müddetini 
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doldurmıya birgün dahi kalsa, otomatikman 
-> sene yapmak zorundadır. Fakat, istifa et
miştir. istifa eden bir şahsın, hiçbir zaman 
geçici 2 nci maddeden (soldan gürültüler) is
tifade edemez. Maruzatını bu kadardır. 

BAŞKAN --- Lütfen müdahale etmeyin, 
efendim. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ba
na ını söylediniz. 

BAŞKAN — Hayır, size değil. 
RİFAT ÖZTÜKÇFNE (Devamla) — Bu iti

barla... 
BAŞKAN — «Maruzatım bu kadardır» de

miştiniz, bitmedi mi? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — De

vdin ediyorum, efendim. 
Bu itibarla 12 nci madde gereğince sayın 

rektör anca"k iki sene hükmüne tabidir. Ve 
kendilerine verilen liste ve seçim için yapı
lan davetler de, demin arz etmiştim gayet sa
rihtir. Temennim, bu memlekette hatır, gönül 
değil, kanunlar neyi amirse, o kanunları har
fiyen tatbiktir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayım : 65 e ek) 

BAŞKAN — İçtüzük Komisyonu veya söz
cüsü ... (Yok sesleri) o halde gelecek birle
şime bırakıyoruz. 

3. -— Adana Milletvekili Kemal Sarnbrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/66; C. Senatosu 4/12) (S'. Sayir-
sı : 111) (1) 

BAŞKAN — Sayın Gerger, yerinizi alın 
lütfen. 

Oylama için oyunu kullannııyan sayın üye 
var mı?.. Oylama işlemi bitmiştir. 

(1) 111 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
mmdadır. 

so-

Maarif Vekilinden rica edeceğim, lütfen git-
mestinl-er. 

Maarif Vekili ile ilgıiHi olarak Yüksek He
yetinize arz ediyorum, 25 . 4 . 1963 tarihinde 
Maarif Vekili bu mevzuda yoklar. 21 . 5 . 1963 
tarihinde Millî Eğitim Bakanı yine yok. 
24 . 5 . 1963 tarihinde Komisyon yok, Maarif 
Vekili yok. 

140 sayıdı Kanun gereğince, Bakan veya 
onu temsdlen iügili Devlet memurunum dinlen-
merari tabiri, mevcudiyetlerini zaruri kılmakla 
beraber üç defa, Bakan bulunmadığı için görüş-
mek mecburiyetindeyiz. 

Raporu, okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Konya Merkez Sadırlar llkokuiltıı Öğretmeni 
Hüseyin Baypuıar 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk 
edildiğini beyanlla, T. B. M. M. sine yapmış ol-
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dıığır müracaatı Dilekçe Komisyonunca iince-
lenmiş abadan Mustafa Nuri Okçuoğflu'nun 
muhalif kalmasına nağmen mutlak ekseriyetle 
verilen 20 . 1 . 1960 tarih ve 2262 sayılı Karar-
,1a reddedilmiştir. 

Adana Milletvekili Kemal Sambrahinıoğlu 
tarafından süresi içinde itiraz edil di gididen bu
nunla ilgili dosya incelendi. 

Evvelemirde C. Senatosu Genel Kuralımda 
tezahür eden temayül üzerinde durulmuş ve 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesindn (b) fıkrasının sun bendini 
iptal eden Anayasa Mahkemesi kararının 152 
noi maddesinin «Bu karanlar geriye yürümez» 
âmir hükmü karşısında bu 'tarihten önceki ta
sarruflara şümulü olamıyacağı ve nitekim bu 
yolda da içtihatla tehavvül 'etmemiş olduğuna 
göre eski tarihlere muvazi olan şikâyetlerin T. 
B. M. Meclisi adına vazife gören Dilekçe Ko
misyonunca incelenmesi ve karara bağlanması 
tabiî ve zaruri görülmüştür. 

Nitekim Dilekçe Komlsyonıunea verilen bu 
kararın da aynı noktai nazarla; muteriz itira
zında şikâyetçinin sicillerinin getirilmedsn ka
rar verilmiş olması sebebiyle kararın gayrika-
nuııi ve 'isabetsizlliğiım ileri sürmüş buıluıımak-
t-adı r. 

Toplamlımızda hazır bulunan Bakanlık tem
silcisi şikâyet konusu emeklilik işleminin mumai
leyhin yaşının ilerlemiş, çalışıma gücünün azal
mış olmasına ve meslekî yetersizlik sebeplerine 
dayandığını ifade etmiş bulunmaktadır. 

Sicilleri üzerinde yapılan incelemeye naza
ran 1325 doğumlu olup 28 yıl 9 ay 15 gün hiz
meti bulunduğu temsilcinin beyanlarına uygun 
şekilde tesbit 'edilmiştir. Bu bakımdan 20 .1.1960 
tarih ve 2262 sayılı itiraz konusu olan karar
da bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan bu 
tasarruflar aleyhine idari kaza yolunun kapalı 

. buliıınmuş olması noktai nazarına dayandığı 'an
laşılmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde dilekçilerin kaza 
yoluna sevk edilmeleri mümkün bulunmiamıak-
tadır. 

Arz edilen bu hukuki sebeplere binaen key
fiyet; 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
uyularak Senato Genel Kurnllunun yüksek tak
dir ve tasviplerine sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üz-erine söz isteyen?.. 
Yok. Dileğin reddi mahiyetinde olan Komis-
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yon raporunu oylaııuıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Adana ftlilletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 say ıh 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dııir 
önergesi ve Bilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/69; C. Senatosu 4/13) (S. Sayı
sı: 112) (1) 

BAŞKAN - - İlgili Bakan?.. Yok. Komis
yon1?. Burada. Raporu okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
13 . 4 . 1963 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
istanbul - Eyüp Düğmeciler Cad. No: 13 u 

mukim Ahmet Faik Avcı Millî Eğitim Bakan
lığında 33 yıl şerefiyle çalıştığını, hiçbir sebep 
zikredilmeden Müdürler Komisyonunun 16.6.1954 
tarih ve 96 sayılı kararı ile 5434 sayılı Kanu
nun (39 nneu maddesinin (b) fıkrası) uyanı. <-n 
emekliye sevk edildiğini, halbuki kendisinin çok 
başarılı bir eleman olduğunu, böyle haksız bir 
muameleye tabi tutulmasının muadelet ve hfti'-
kaniyet esaslarına aykırı olduğundan, yeryiz 
olarak yapılan bu tasarrufun iptali ile tekrar-
görevine iade edilmesi için T. B. M. Meclisin1 

yaptığı müracaati Dilekçe Komisyonunda ince
lenmiş azadan Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun mu
halif kalmasına karşı mevcudun mutlak ekseri
yetiyle 20 . 1 . 1960 gün ve 2265 sayılı kararla 
reddedilmiştir. 

Mezkûr karara Adana Milletvekili Kemal Sa-
rıibrahimoğlu tarafından süresi içinde itiraz 
edildiğinden bununla ilgili dosya incelendi. 

Evvelemirde C. Senatosu Genel Kuruluru!,^ 
tezahür eden temayül üzerinde durulmuş v<: 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kan mı umu; 
39 nncu maddesinin (b) fıkrasının son bendini 
iptal eden Anayasa Mahkemesi kararının 152 
nei maddesinin «Bu kararlar geriye yürümez» 
âmir hükmü karşısında bu tarihten önceki ta
sarrufları, şümulüne alamıyacağı ve nitekim bu 
yolda da içtihatla tehavvül etmemiş olduğuna 
göre eski tarihlere muvazi olan şikâyetlerin T. 
B. M. Meclisi adına vazife gören Dilekçe Koır.is-

(1) 112 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nun d ad ir. 
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yonunea incelenmesi ve karara bağlanması tabiî 
ve zaruri görülmüştür. 

Nitekim Dilekçe Komisyonunca verilen bu ka
rarın da aynı noktai nazarla; muteriz itirazın 
da şikâyetinin sicillerinin getirtilmeden karar 
verilmiş olması sebebiyle kararın gayrikanuni 
ve isabetsizliğini ileri sürmüş bulunmaktadır. 

Toplantımızda hazır bulunan Bakanlık tem
silcisi şikâyet konusu emeklilik işleminin muma
ileyhin yaşının ilerlemiş olup meslekî yetersiz
liği ile çalışma gücünü kaybetmiş olduğu sebep
lerine dayandığını ifade etmiş bulunmaktadır. 

Sicilleri üzerinde yapılan incelemeye nazaran 
1310 doğumlu olup 31 yıl hizmeti bulunduğu, 
temsilcinin beyanlarına uygun şekilde tesbit 
edilmiştir. 

Bu bakımdan 20 . 1 . 1960 gün ve 2265 sa
yılı itiraz konusu olan kararda bir isabetsizlik 
görülememiştir. Yapılan bu tasarruflar aleyhi
ne idari kaza yolunun kapalı bulunmuş olması 
noktai nazarına dayandığı anlaşılmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde dilekçilerin kaza 
yoluna sevk edilmeleri mümkün bulunmamak
tadır. 

Arz edilen bu hukuki sebeplere binaen keyfi
yet ; 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyu
larak Senato Genel Kurulunun takdir ve tasvip
lerine sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Yok. Yetkili bir zat ve Hükümet bulunmamak
tadır. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihlî Haftalık Karar Cetvelindeki 2261 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/65; C. Senatosu 4/16) (S. Sayı
sı: 113) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
17 . 4.1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
istanbul Emniyet Sandığı Beşiktaş Şubesi re-

vizörü iken haklı bir sebebolmaksızm 5434 

(1) 113 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

28 . 5 . 1963 O • 1 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesi (b) fıkrasına 
tevfikan emekliye sevk edildiğini beyanla, bu hu
sustaki muamelenin iptalini talebeden Kemal 
Üstel'in dileği üzerine, Dilekçe Komisyonu 
20 . 1 . 1960 gün ve 2261 numaralı Kararla ta
lebi reddedilmiştir. 

Bu kararın 24 . 1 . 1960 gün ve 52 sayılı Haf
talık Karar Cetvelinde yayınlanması üzerine 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu sü
resi içinde itiraz ettiğinden, konu 28 . 3 . 1963 
günlü oturumda görüşülecek iken Ticaret Ba
kanlığından temsilci gelmediği ve Kemal Üstel'
in sicili gönderilmediği için 4 . 4 . 1963 gün
lü oturuma bırakılmıştır. 

Kemal Üstel'in incelenen sicili ve Bakanlık 
temsilcisinin izahatını göz önüne alan komisyo
numuz emeklilik işleminde bir isabetsizlik gör
mediğinden Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun itirazının reddine oy birliğiyle ka
rar vermiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne uyularak düzenlenen bu raporla Senato Ge
nel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Yok. Yetkili bir zat ve Hükümet bulunmamak
tadır. Dilekçe Karma Komisyonu raporunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2257 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/62, C. Senatosu 4/15) (S. Sayısı : 
114) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Dilekçe* Karma Komisyonu! raporu 
'17 . 4 . 19163 

C Senatosu Yüksefe (Başkanlığına 
Albaylık rütbesine kadar büyük 'bir feragat. 

ve vukuf ile vazife yaptığından, tam verimli 
bir çağda iken 39 ncu maddenin (b) fıkrasına 
tevfikan emekliye sevk edildiğinden, geçim 
sıkıntısı 'içine düştüğünden 'baihisle Ihakkmdaki 
emeklilik işlemimin iptalini talebeden emekli 

(1) 114 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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neler istifade edilebileceğini, bu emekliye sevk 
işleminin istanbul Maarif Müdürünün eşine 
iğbirarından ileri 'geldiğini beyanla itiraz et
miş, emeklilik kararının iptalini talebetıniıştir. 

Arzulhal Encümeninin 20 . 1 . 1960 tarih ve 
2269 sayılı Karariy'le bu itirazı reddetmesi ve 
•kararın '24 . 2 . 1960 gün ve 62 sayılı Karar 
Cetvelinde intişarı üzerine Adana Mebusu Ke
mal Sarıibraihimoğlu süresi içinde karara itiraz 
etmiştir. 

Bu itiraza 'istinaden mesele 14 . 2 . 1963 
ıgünlü oturumunda görüşülecek iken (Bakanlık 
temsilcisinin Nesibe Gönendik'e ait dosyanın 
istanbul Millî Eğitim Müdürlüğünden getiril
mesi i'çin mehil talebetmesi üzerine, hu 'konu
nun müzakeresi 4 . 4 . 1963 'gün'lü oturuma bı
rakılmıştır. 

4 . 4 . 19613 'günlü oturumda, Millî 'Eğitim 
Bakanlığı temsilcisi dinlenmiş, Nesibe Gönen
dik'e ait siciller, emekliye sevk işlemine dair 
vesaik ine elenmiştir. 

incelenen isi cali ve Bakanlık temsilcisinin 
izahatı sonunda; bütün teftiş raporları ve tez
kiyeleri iyi olan, başarılı bir öğretmen bulunan 
Nesihe Gönendik'in emeklilik üş] emini redde
den Dilekçe Komisyonunun !20 . 1 . 1960 ıgün 
ve 2269 sayılı Kararının kaldırılmasına, bakh 
bir sebebe dayanmadığı anlaşılan emekliye sevk 
işleminin iptalinin iptaline komisyonumuzca 
ekseriyetle karar 'verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sine uyularak düzenlenen bu raporla Senato 
Genel Kurulunun Yüksek tasviplerine sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Hükümet adına ilgili [Bakan veyahut 
yetkili bir zat1? Yok.. Emekli işleminin iptailine 
ait Dilekçe Karma Komisyonunun ekseriyetle 
aklığı raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu B : 6 
Levazım Albayı Nurettin iren'in bu talebi Di
lekçe Komisyonunun 2 . 1 . 1960 tarih ve 
2257 sayılı Kararı ile reddedilmiştir. 

iBu kararın 24 . '2 . 1960 ıgün ve 62 sayılı 
Haftalık Karar Vetvelinde yayınlanması üzeri
ne Adana Milletvekili Kemal (Sarıib rahim oğlu 
süresi içinde itiraz ettiğinden, konu 218J3.T963 
'günlü oturumda 'görüşülecek iken, adı geçe
nin sicilinin. 'Bakanlıktan gelmeyişi yüzünden 
4 . 4 . 1963 'günlü oturuma bırakılmıştır. 

4 . 4 . 1903 ıgünlü oturumda tetkik olunan 
sicili ve Millî -Savunma (Bakanlığı temsilcisinin 
verdiği izahat sonunda, emekli Leva-zım Albayı 
Nurettin iren'in emekliye sevk işleminde bir 
isabetsizlik /görülmediğinden, Adana Milletve
kili Kemal Sanibralhimoğlu'nun itirazının red
dine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

[Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu 'madde
sine uyularak düzenlenen bu raporla Senato 
Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Hükümet adına ilgili Bakan veyahut yet
kili zevat'? Yok.. Raporu oylarınıza arz ediyo-
ru. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/63, C. Senatosu 4/14) (S. Sayısı : 
(115) (1) 

BA'ŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
17 . 4 . 1963 

Oumlhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
1 5 . 7 . 1968 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 

39 ncu maddesi (b) 'fıkrası gereğince Millî 
Eğitim Bakanlığınca re'sen emekliye sevk edi
len istanbul - Şişli - Kurtuluş ilkokulu öğret
menlerinden 'Nesibe Gönendik, Bakanlığın bu 
kararına, 85 senelik başarılı bir öğretmen bu
lunduğunu, 100 lira, aslî maaşa, yükseldiğini, 
sicilinin çok temiz olduğunu, 5'2 yaşında bu
lunması (hasebiyle vücudundan d'alha uzun se-

(1) 115 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 saytlt 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57 - 4/59, C 
Senatosu 4/17) (S. Sayısı : 119) (1) 

(1) 119 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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IBAŞKAN — 119 ncu Sıra sayıda 'bulunan 

ve geniş bir mevzuu kapsıyan Dilekçe Karma Ko
misyonu raporunun 'tetkikine sıra gelmiştir. 
iBu, Mr genel ıgörüşme mahiyeti 'arz edecek 'ka
dar 'önemli bir (husustur. 7 'bin öğretmenle il
gilidir ve dalha önce Millet 'Meclisi ve Devlet 
Şûrasının müspet karar ve mütalâasına rağmen 
"Millî Eğitim 'Bakanlığı tarafından yerine ge-
tirilmiyen müracaatlerdir. 'Mutlak surette Mil
lî Eğitim 'Bakanlığından yetkili bir 'zatın veya 
Millî Eğitim 'Bakanının müzakerede 'hazır bu
lunmasını Riyalset Divanı zaruri görmüş ve Mil
lî Eğitim (Bakanını veya yetkili zatı mütaaddit 
defalar davet •etmemize rağmen kimse buraya 
gelmemiştir. Raporu okutacağım, rap oran ma-
'Myeti Yüksek Heyet tarafından •anlaşıldıktan 
«onra arzu buyurulursa, devam ederiz, arzu 
•buyurulmazsa. devam etmeyiz. Kendilerini ü'c 
defa davet ettik ^gelmediler, 'buna rağmen bir 
'kere daJha bir başka 'birleşime bırakırız. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN •—• ISayın Gerger, ne söylemek is
tediğinizi anlıyorum. Müsaadenizle raporu 
okuttuktan sonra, konuşursunuz. 

VASFİ GERGER (Urfa) — ©endeniz de 
Riyaset Divanının no'ktaıi nazarına iştirak ede
rek, Millî Eğitim 'Bakanının da birleşimde 
bulunması lüzumunu arz edecektim. 

İBAŞKAN — Evet efendim. Raporu oku
tayım da Yüksek Heyetiniz bir kere daha 'bilgi 
«dînsin. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek 'Başkanlığına 
1 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6273 

sayılı Kanunun tatbikatından 'dolayı Millî Eği
tim ."Bakanlığı aleyhine idari dâva yoluna baş
vurup Danıştaydan lehlerine altlıkları 'lama 
ve yine bu konu ile illgSli olarak bu merciee ve
rilen 25 . 11 . 1195>5 ıgün 've •5Ö/U1I9 sayılı ietifba-
dı birleştirme kararına rağmen, aylıklarında, 
yapılması lâzımgelen düzeltmenin yapılmayıp 
mağduriyetlerinin devam edegeldiğinden şikâ
yet eden öğretmen Nurettin ÎBekiroğlu ile 
Şem'i Basmaicıoğlu 'haklarında Dilekçe eski Ko
misyonunca verilen 20 . 1 . 1960 gün 2227 ve yine 
aynı tarih ve 2226 sayılı kararlara Adana 'Mil
letvekili Kemal Sarıibra'himoğlu tarafından, bu 
konudalki Bakanlık tutumunun ve mezkûr ka
rarların Anayasa ve 'İçtüzüğün lâfız ve ru'hu-

28 . 5 , 1963 O : 1 
•na aykırı bulunduğu 'gerekçesi ile süresi içinde 
itirazda bulunulmuş olduğundan bununla i lg i l 
dosyalar komisyonumuz ıgenel kurulunun 
7 . 2 . 1963 tarihli toplantısında yeniden ince
lenip görüşüldü. 

Temel öğretimin fedakâr •elemanları olan 
ilkokul öğretmenlerinin uzun yıllardır sürüp 
giden mağduriyetlerini kısmen olsun telâfi 
maksadı ile 'tedvin edilmiş bulunan )6!273 sayılı 
mezkûr Kanun, filhakika.; '1964 Martında yü
rürlüğe 'girdiği ve ayrıca da yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren uygulanmaya yeter kadro 
almaya idareyi icbar eden bir Ihükmü de ihti
va ettiği (halde; bidayet en yanlış tatbikata 'gö
re, 10331 sayılı Kanunla alınan ve yetersizliği 
sabit olan kadrolardan başka bugüne kadar 
kadro almak yoluna 'gidilmemek suretiyle tam 
olarak uygulanamamış, ıbinnefice kanunun 
maksudu olan gaye elde 'edilememiştir. 

'Bu durum karşısında mağdur öğretmenler 
ellerindeki ilâmlarla birlikte mütemadiyen 
Meclise başvurmaya başlamışlar. Bu şikâyet 
ve müracaatler'i el'an devam etmektedir. 

Bu şikâyetlerden birçoğu, selef Dilekçe Ko
misyonunca ilâmların derakap infa'zı lâzım ve 
geciktirilmesinin ıgayrikabili tecviz bulundu
ğundan balhsile, müspet .şekilde karara bağlan
mış ve bu kararlar kesinleşmiş olduğu Ih aide 
bunların da; infazını tamamen sağlamak mak-
'sadiyle bir kanun tasarısı hazırlanmakta oldu
ğu veya 'hazırlandı veya sevk edilmek üzere 
bulunduğu şeklinde birbirine benziyen cevabi 
yazılarla iktifa edilerek 'keza imfaızsız bırakıl
mış olduğu anlaşılmıştır. 'Bu bakımdan mute-
riz milletvekilinin itirazına mesnet teşkil eden 
gerekçeye komisyonumuzca da aynen iştirak 
edilmektedir. 

Bakanlık temsilcilerinden alınan izahata na
zaran ; ihalen 7 000 i mütecaviz bir öğretmenin, 
bükme bağlı bu kanuni İnaklardan, yani; 1954 
yılında almakta oldukları aylık derecelerindeki 
müktesep kıdemlerinden fa.ydalanamıyarak 
mağdur durumda bulundukları anlaşılmıştır. 

'Bundan başka bildirilen kanun 'hazırlıkla
rından da sarfı nazar edildiği tesbit kılınmış
tır. .(Bilhassa, bu tarzı hareket üzerinde du
rulmaya. değer (görülmüştür. 

Her ne kadar, bu konu ile ilgili birkaç tek
lif halen ilgili komisyonlarda incelenmekte ise 
de, bu tekliflerin, eldeki ilâmları ve gerçek ih-
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t'iyaeı ne dereceye kadar karşılayacağı da ince
lemeye ve düşün ülımeye değer bulunmuştur. 

Danıştay]n mulhtelif ilâmları ile, kesinle-
§ip Meclis kararı (hüviyetini iktisabeden ko
misyon kararlarının bu suretle yıllar yılı yeri
ne 'getirilmem dsi AnayaLsa ve Tüzük hükümle
rime tamamen aykırı bulunmaktadır. 

Dosya 'münderecatına nazaran, bu durumun 
sorumluluğu mu el b olacağı belirtilmek suretiyle 
yapılan yazılı ikazlara ve ayrıca 'keyfiyetini Di
lekçe eski Komisyonunca (hazırlanıp ıgündemde 
•sırası gelmediği için .görüşüle'miyen 2li . '5 . 1959 
tarih ve 15/53 esas, 17 karar sayılı bir raporla 
Meclis Gene! Kuruluna da 'arz edilmiş bulun
duğu anlaşılmasına, rağmen, 'Bakanlığın müz-
minleşen bu konuyu, ciddiyetle ele alıp bir so-' 
muca bağlamadığı 'görülmektedir. Uygulama, 
malî porte bakımından ne kadar ağır ve kül
fetli olursa olsun, yürürlükte olan bir kanunun 
ve bathusus yargı organlarından 'almam, karar
ların yerime ıgetirülmelsine engel olarak düşünü
lemez ve bu tarzı (hareketin, tecvizi için ihuku'kî 
bir sebep töşkil edemez. 

Bakanlığın bu gayrikabili tecviz tutumu
nun, 140 sayılı Kanunun '9 ve '12 ııci maddele-

28 . 5 . 1963 O ; 1 
rine uyularak bu raporla ıSenato Genel Kuru
lunun yüksek takdir ve tasviplerine sunulması
na karar verilmiştir. 

(BAŞKAN — Görülmektedir ki .mesele cid
den mühim ve şümullüdür. Bu bakımdan, Mil
lî [Eğitim [Bakanının bulunduğu bir sırada gö
rüşülmesi 'hususu yerinde olacaktır. Bu sebep
le 'gelecek birleşime bırakılmasını oylarınıza su
nuyorum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ITe'kel Genel Müdürlüğü binası için 'gelecek 
işemelere sâri taahhütlere ıgiıriişilmeisi •hakkımda
ki 7077 ısayılı Kanunum birinci maddesinin de-
ğiştir'ilesi (hakkındaki Kanunun 1 nel maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanuni! tasarısı 
üzerinde sayın (117) üye oy kullanmış, (111) 
kabul, (ö) ret, (1) ••çekimserle tasarı kanunlaş
mıştır. 

Gündemimizde (görüşülecek başka, bir busUvS 
bulunmadığından 30 Mayıs Perşembe ıgünü sa
at 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime son ve-
rir'ken yarın saat 14.0O te birleşik toplantı ol
duğunu ayrıca atrz 'ederim. 

Kapanma saati : 16.35 



C. Senatosu B : 69 28 . 5 . 1963 O •• 1 
B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, çarşı ve mahalle bekçilerine dair ya
zılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın cevabı (7/75 (1) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki suallere ait cevapların yazılı ola

rak İçişleri Bakanlığınca verilmesine delâlet ve 
müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

18 . 2 . 1963 
Urfa Üyesi 

M. Vasfi Gerger 

1. Çarşı ve mahallât bekçileri hakkındaki 
Kanunun tatbik edildiği il ve ilçe isimleri. (Ayrı 
ayrı) 

2. Her il ve ilçeye aidolmak üzere 1961 ve 
1962 yıllarında tahakkuk eden bekçi parası ile 
bu yıllarda yapılan tahsilat miktarları. 

3. Tahakkuk edip de tahsil edilemiyen ve 
bakaya olarak devrolunan beş yıllık para mik
tarları. 

4. 1962 yılma ait her il ve ilçeye mahsus 
olmak üzere fiilî bekçi kadrosu ve verilen aylık 
miktarı. 

5. 1961 ve 1962 yıllarına ait her il ve ilçe
nin bekçi ücreti haricindeki masraf miktarı. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 6. B-63145-56 

28 1963 

Konu : Bir önergenin cevabı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 Şubat 1963 tarih ve (Genel Sekre

terlik Kanunlar Md. lüğü) 1884/2348 - 7/75 sa
yılı yazınız. 

Urfa Senatörü M. Vasfi Gerger'in çarşı ve 
mahallât bekçileri ile alâkalı yazılı soru öner
gesi incelendi. 

Çarşı ve mahallât bekçileri hakkındaki 
29 Nisan 1330 tarihli Kanun, şehir ve kasabalar
da çarşı ve mahallât için bekçi istihdamını 
mecburi kılmıştır. Bu sebeple yurdumuzda çar
şı ve mahallât bekçi teşkilâtı kurulmuş olan il 
ve ilçe isimleriyle soru önergesine konu teşkil 
eden diğer hususların cevabı, her il ve ilçeye 
ait malûmat ayrı ayrı olmak üzere ilişik cetvel
lerde gösterilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
İçişleri Bakanı 

(1) 7/75 soru cevabı Kanunlar Müdürlüğü dosyasındadır. 
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Tekel Genel Müdürlüğü binası inşaası. için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 1 I 7 

Kabul edenler : 1 1 1 
Reddedenler 5 
Çekinserler j 

Oya katılmıyanlar 64 
Açık üyelikler : 4 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
FiTitanuIlah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
0®man Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hanci'oğhı 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
M&cit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

/Kabul 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Kııver Aka 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğhı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin Özgü' 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ri f at Ö z tü r k çim e 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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SİVAS 

Ahmet Çekemoğlv. 
Hulusi Söylernezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ÜRFA 
Vasfi G-erger 
Esat Mahmut Karnku: 

UŞAK 
K â mi 1 Co şk u 11 o £ 1 u 

. VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik ÎMCİ 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Scngel 
Burhanettin U1UQ 
Adil Üıüü 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

Mehmet Ünaldı 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

G^avsi Uçagök 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Suat Seren 

[Oya katılmtyanlar] 
TABLt ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Kâmil KaraveMoğlu 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osmıan Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(1.) 
Mansoır Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi üğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Caihit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertug 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başfcan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (İ.) 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİNOF 
Suphi Batur 
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C. Senatosu B : 69 28 . 5 . 1963 O •• 1 
SİVAS 

Rıfat öçten (B.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

A1/FMTŞD0KUZUN0U BİELEŞÎM 

28.5.1963 Salı 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Çağa 
ve üç arkadaşının, Türk petrolleri hakkında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/7) 

B - ÎKİNCt DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
X I . — Tekel Genel Müdürlüğü binası için 

gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/267; C. Senatosu 1/205) (S. Sayısı: 130) 
[Dağıtma tarihi: 20 , 5 .1963] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Bikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekiş
melerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/143) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nn, Sosyalist Kültür Derneğine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair, İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/181) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada 

Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Millî Eğitim Yayınevle-
rinde satılan neşriyata dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/163) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türkerin, Ege ve Atatürk üniversi
telerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılması
na dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/166) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul Üniversitesi Rek
törü Sıddık Sami Onar'a dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/167) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ-

ŞULEN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi: 18.10.1962] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/66; C. Senatosu 4/12) (S. Sayı
sı: 111) [Dağıtma tarihi: 17.4.1963] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 



önergesi ve Bilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/69; C. Senatosu 4/13) (S. Sayı
sı: 122) [Dağıtma tarihi: 17.4.1963] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2261 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/65; C. Senatosu 4/16) (S. Sayı
sı: 113) [Dağıtma tarihi: 19.4.1963] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2257 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/62, C. Senatosu 4/15) (S. Sayısı: 
114) [Dağıtma tarihi: 19.4.1963] 

6. — Adana Miletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/63, C. Senatosu 4/14) (S. Sayısı: 
115) [Dağıtma tarihi: 19.4.1963] 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57 - 4/59, 
C. Senatosu 4/17) (S. Sayısı: 119) [Dağıtma 
tarihi: 29.4.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



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

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 4 / 6 6 ; C. Senatosu 4 /12) 

16.3. 1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Arzuhal Encümeninin 24 . 2.1960 tarih ve 52 sayılı Haftalık Karar cetvelinde münteşir 2262 
numaralı ve 20 .1.1960 tarihli Kararı, noksan tetkikata müstenldolup, usul ve esas bakımından 
kanun ve nizamlara aykırı bulunduğundan. Heyeti Umumiyede görüşülüp karara bağlanmasının 
temini için gereğinin ifasını rica ederim. ^n n i r t P n 

, lo . o . 1960 
Saygılarımla. 

Adana Mebusu 
Kenini Seınibrahimoğlu 

2262 Sayılı Karar 

8816/3816 Hüseyin Baypınar 
Sadırlar Okulu öğretmeni 
Konya 

(Dilekçi : Konya Valiliğinin emri ile vazifeden uzaklaştırıldığını ve hu itibarla çok sıkıntılı 
bir duruma düştüğünü beyanla, tekrar tavzifim istemektedir.) 

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Konya Merkez Sadırlar Okulu öğretmeni iken eğitim 
ve öğretimde faydalı olamayacağına kanaat getirilen müstedi Hüseyin Baypınar'm 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiği ve bu bakımdan tekrar 
mesleke alınmasına imkân görülemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna muhalefet ve takdir yetkisinin is
timalinde de bir isabetsizlik görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, azadan 
Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun muhalif kalmasına karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi. 

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 nou maddesinin (b) bendinin hükmü «lüzum» kaydını muh

tevi bulunmasına ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsaliveçhile müste-
diye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların celbi ile izahat almmasiyle anlaşılabileceğine 
göre : 

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin izahatı alındıktan sonra karar verilmesi 
icabedeceği reyindeyim. 

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

Karar No. Karar tarihi 

2262 20.1.1960 



— 2 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Ko. No. : 3816 13 . 4 . 1963 

Zat ve Evrak No. : 3816 
K. K. Kayıt No. : 4/66 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Konya Merkez 'Sadırlar ilkokulu Öğretmeni Hüseyin Baypınar 5484 sayılı Kanunun o"9 neu 
maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edildiğini Ibeyanla, T. B. M. M. «ine yapmış 
•olduğu müracaati Dilekçe Komisyonunca incelenmiş azadan Mustafa Nuri Okçuoğlu'unu muhalif 
'kalmasına rağmen mutlak ekseriyetle verilen 20 . 1 . 4960 tarih ve 2282 'sayılı Kararla vodch1-
dikniştir. 

Adana Milletvekili Kemal 'Sarıilbrahimoğlu tarafından süresi içinde itiraz edildiğinden T>n-
nunla ilgili dosya incelendi. 

Evvelemirde C. Senatosu Genel Kurulunda tezahür etlen temayül üzerindi' durulmuş ve 54ö4 
sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 39 nen 'maddesinin (!b) .fıkrasının son ıbendinl iptal eden 
Anayasa. Mahkemesi kararının 452 nci .maddesinin «Bu ıkararlar geriye yürümez» âmir hükmü 
kargısında ,bu tarihten önceki tasarruflara şümulü'okvmıyaeağı ve nitdkim bu yolda da içtihatla 
tehavvül etmemiş 'olduğuna göre o's'ki tarihlere muvazi olan şikâyetlerin T. Ti. .M. Meclisi adına 
vazife 'gören Dilekçe 'Komisyonunca incelenmesi ve karara bağlanması faildi ve zaruri •görülmüş!ti.'. 

Nitekim Dilekçe Komisyonunca verilen ıbu kararın da aynı noktai nazarla; milleriz itirazında 
şikâyetçinin sicillerinin getirtilmeden karar verilmiş olması sebebiyle kararın gayrikanuni ve 
isabetsizliğini ileri sürmüş, (bulunmaktadır. 

Toplantımızda hazır 'bulunan Bakanlık temsilcisi şikâyet konusu emeklilik işleminin mimini 
Jeyhin yaşının ilerlemiş, çalışma gücünün azalmış olmasına ve 'meslekî yetersizlik sebeplerini' 
dayandığını ifade etmiş (bulunmaktadır. 

iSicilleri üzerinde yapılan incelemeye nazaran 1325 doğumlu olup 28 yıl 9 ay 15 gün lıiznıe-i 
bulunduğu temsilcinin ^beyanlarına uygun şekilde tes'bit edilmiştir. 'Bu 'balkımdan 20 . I . 4960 Uı-
rih ve 2262 sayılı itiraz konusu olan kararda Ibir isabetsizlik 'görülmemiştir. Yapılan hu tasar
ruflar aleyhine idari kaza yolunun kapalı 'bulunmuş olması noktai nazarına dayandığı anlaşıl
ın aktadır. 

'Bu durum muvacehesinde dilekçilerin kaza yoluna 'sevk edilmeleri mümkün Ibulunmamakladı -. 
Arz edilen Ibu Ihukiki seibeplere binaen keyfiyet; 140 sayılı Kanunun 9 nen maddesine uyula

rak Senato Genel Kurulunun yüksek takdir ve tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Sözcü Sözcü Zonguldak Milletvekili 
Başkanı Edirne Milletvekili Bolu Senatörü i. I<\ Ak 

ITrfa Senatörü F. Giritlioğlu H. (rzunhasanoğlu 
V. Gerger 

İmzada bulunamadı 

O. Başkanınca S. Ü. Afyon Milletvekili Siirt Milletvekili Sivas Milletvekili 
IF. Aydıner Ş. G-ülor S. öner /?. Turhan 

Tabiî Senatör Hakkâri Milletvekili 
M. Yurdakul er A. Z cüdan 

" » • — — ^ * ^ - »• 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 111) 



Dönem : 1 I i 1 
Toplantı : 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : | | £ 

Â d â n a Milletvekili K e m a l Sarıibı-ahimoğkı'nuii, Dilekçe Komisyonu
nun 24 . 2 . 1980 tarihli Hafta!?]- K a r a r Cetvelindeki 22ÖS sayılı 
K a r a r ı n Umumî Heye t t e görüşü*meşine da i r Önergesi ve ıMlieScçe 

K a r m a Komisyonu raporu (İVL Mecİtiû 4 / 6 9 ; C» Senatosu 4 / ' î 3 ) 

i a,.'/, n>öo 

Türkiyo üüyûk Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Arzuhal ikıenmenimn 24-. 2 . LiKîO tarih ve ".el .--.a;••ı'u îiauahk karar kekeimde münteşir 22(k> 
numaralı ve 20. 1.1900 tarihli Kararı, nnks.aı ikkikaia iiiü^îCNHIOÎuj>, usul \e esas ki kamından 
kanun ve nizamlara aykırı bukuıduğmıdan. İke. 'ü kıe;v::i\vie ^kksiıklp k;ırara. isağmımıasırını 
temini i(-i:ı üvreğinin ifasını riea ederim. ,,, , ,,.,.. 

kar^ılaıamh. 
Âdâna Âleme,;; 

!(< ::i<n Vanihvahimo-alu 

2205 sayılı Karar 
2121/212! Ahmet Kalk Avcı 

i mğıueciler caddesi No: kî 
Kyiip - istanbul 

(Dilekçi : Otuz üç yıl mesleki ciddî ve şuiiıe iz bir sureti:- ttirıud etfiğ-hu, (>() lira a si i maaşta 
iken, Maarif \'<hâleti ?Jvdür'wr Encümeni karar; ile. Â/k/ sur;ır tCenunıu^ 3f) ucu maddesinin (b) 
ftkrasma, tevfikan » mridiye seci: edildiğini .13.10 doy;:, da olduğu re sağlık durumu İh-, in;skd.i 
kifayeti yerinde kul unduğu için tıkaüde s< cimrin m^e'-ee fd..r<> iı-ükniine aykırı düştü a ünü hı/an'u, 
va-ıife.nne iadesi hususun<iv sağlanmasını isiemeklı -?Y ) 

Maarif Vekâletinin cevabi yakısında : D i l e k t i m 5-.İ34 sayılı Ikvirtmun 39 13011 madd.esmin (b) 
fıkrası gereğince, Müdürler Komisyonunun 16 .0. İ95d: tank ve 00 saydı Kararı ile emekliye 
sevk edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufla kanuna nmbaleiat va takdir yetkishkn 1^ 
timalindo de bir isabetsizlik görülemediğinden vaki şikâyetm ku sebeplerden reddine, fiyakan 
Mustafa Nuri Okeuoğlu nım muhalif kalmasına karsa mevcudun ekseriyetiyle karar verildi. 

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ucu maddeskkn (o) henökıkı kk/k-rd •• kkımı> kaydım muh

tevi bulunmasına ve bu lüzumun mevcudolup okaadmdm a^ia'k'aıaa. dr-, fmçaüvcchile aılisia-
diye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların verr. ilö izahat akî'makylo anlaşılabileceğme 
göre : 

Önce müstedinin sicilinin celbi ve alakalı vekâletin i-sahak alındıktan sonra karar verilmesi 
icabedeceği reyindeyim. , ..„ , 

J • âmgoi Mebusu 
:\fnslafa Nuri Ohcuoğlu 

Karar No. Karar tarihi 

2265 20 .1.1960 



_ 2 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Ko. No. : 2121 13 . 4 . 1.963 

Zat ve Evrak No. : 2121 
K. K. Kayıt No. : 4/69 

O. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İstanbul - Eyüp Düğmeciler Cad. No. 13 de mukim Ahmet Faik Avcı Millî Eğitim Bakan
lığında 33 yıl şerefiyle çalıştığını, hiçbir selbep 'zikredilmeden Müdürler Komisyonunun 16,6,1954 
tarifti ve 96 sayılı kararı ile 5434 sayılı Kanunun (39 ncu maddesinin .b fıkrası) uyarınca emek
liye sevk edildiğini, halbuki kendisinin çok baş anlı Ibir eleman olduğunu, (böyle (haksız bir mua
meleye tâ'bi 'tutulmasının muadelet ve hakkaniyet esaslarına aykırı olduğundan, yersiz olarak 
yapılan (bu tasarrufun iptali ile tekrar görevine iade edilmesi için T. B. M. M. sine yaptığı mü-
racaati Dilekçe Komisyonunda incelenmiş azadan Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun muhalif kalmasına 
karışı mevcudun mutlak ekseriyetiyle 20 . 1 . 1960 gün ve 2265 sayılı kararla reddedilmiştir. 

Mezkûr karara Adana Milletvekili Kemal Sarıibralhimoğlu tarafından süre&i içinde itiraz edil
diğinden -bununla ilgili dosya incelendi. 

Evvelemirde C. Senatosu Genel Kurulunda tezahür eden temayül üzerinde durulmuş ve '5434 
.sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (Ib) fıkrasının son bendini iptal eden 
Anayasa Mahkemesi kararının 152 nci maddesinin «Bu kararlar »geriye yürümez» âmir hükmü 
karşısında bu tarihten 'önceki tasarrufları, şümulüne alamıyacağı ve nitekim bu yolda da içtihatla 
teıhavvül etmemiş olduğuna göre eski tariMere muvazi olan şikâyetlerin T. B. M. Meclisi adına 
vazife gören Dilekçe Komisyonunca incelenmesi ve karara bağlanması taibiî ve zaruri görülmüştür. 

Nitekim Dilekçe Komisyonunca verilen ibu kararın da aynı nokta i nazarla; muteriz itirazın da 
şikâyetinin sicillerinin getirtilmeden karar verilmiş olması sebebiyle kararın «gayrikanuni ve isa
betsizliğini ileri sürmüş bulunmaktadır. 

'Toplantımızda hazır bulunan Bakanlık temsilcisi şikâyet konusu "emeklilik işleminin muami-
leyhin yaşının ilerlemiş olup meslekî yetersizliği ile çalışma gücünü kaybetmiş olduğu sebepleri
ne dayandığını ifade etmiş (bulunmaktadır. 

Sicilleri üzerinde yapılan incelemeye nazarau 1310 doğumlu olup 31 yıl (hizmeti 'bulunduğu, 
temsilcinin (beyanlarına uygun şekilde tesbit edilmiştir. 

Bu bakımdan 20 . 1 . 1(9*60 gün ve 2265 sayılı itiraz konusu olan kararda bir isabetsizlik 
görülememiştir. Yapılan bu tasarruflar aleyhine idari kaza yolunun kapalı bulunmuş olması 
noktai nazarına dayandığı anlaşılmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde dilekçilerin kaza yoluna sevk «(dilmeleri mümkün bulunmamaktadır. 
Arz edilen İbu Ihukiki sebeplere binaen keyfiyet; 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyula

rak Senato Genel Kurulunun takdir ve tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Sözcü Sözcü Zonguldak Milletvekili 
Başkanı Edirne Milletvekili Bolu Senatörü A. F. Ak 

TIrfa Senatörü F. Giritlioğln St. Umnhasanoğht 
V. Gerger 

İmzada bulunamadı 
O. Başkanınca S. Ü. Afyon Milletvekili Siirt Milletvekili Sivas Milletvekili 

U. Aydıner Ş. Güler S. öner R. Turhan 
Tabiî Senatör Hakkâri Milletvekili 
M. Turdahuler A. Zey dan 

O, Senatosu (S, Sayım : 112) 



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

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2261 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 4 /65; C. Senatosu 4 /16 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Arzuhal Encümeninin 24.2.1960 tarih ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde münteşir 2261 
numaralı ve 20.1.1960 tarihli Kararı, noksan tetkikata müstenidolup, kanun ve nizamlara ay
kırı bulunduğundan, Heyeti Umumiyede görüşülüp bir karara bağlanmasının temini için, gereği
nin ifasını rica ederim. 

Saygılarımla. 16. 3 .1960 
Adana Mebusu 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

2261 sayılı Karar 
3000/3000 Kemal Üstel 

Şifa sokak No. 5 
Kadıköy - İstanbul 

(Dilekçi : İstanbul Emniyet Sandığı Beşiktaş Şubesi revizörü iken, haklı bir sebep olmaksızın 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğini beyanla, bu 
baptaki muamelenin iptalini istemektedir.) 

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Re'sen emekliye sevk muamelesinin, denetçiliğin 24 .2 . 
1958 tarih ve 16 sayılı yazısiyle vâki teklife binaen idare Meclisince 18.4.1958 tarihinde veri
len 19 sayılı Karara müstenit bulunduğu ve bu tasarrufun iptalini mucip bir sebep görüleme
diği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna muhalefet ve takdir yetkisinin is
timalinde de bir isabetsizlik görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, azadan 
Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun muhalif kalmasına karşı, mevcudun ekseriyetiyle karar verildi. 

Muhalefet şerhi 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) bendinin hükmü «lüzum» kaydını muh
tevi bulunmasına ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsaliveçhile müste-
diye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine 
göre : 

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin izahatı alındıktan sonra karar verilmesi 
icabedeceği reyindeyim. 

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

Karar No. Karar tarihi 

113 

2261 20 .1.1960 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. No. 3000-6282 

Zat ve Evrak No. 3000-53567 
K. K. Kayıt No. 4165 

17.4.1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İstanbul Emniyet Sandığı Beşiktaş Şubesi revizörü iken haklı bir sebep olmaksızın 5434 sayılı 

Kanunun 39 ncu maddesi (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğini beyanla, bu husustaki 
muamelenin iptalini talebeden Kemal Üstel'in dileği üzerine, Dilekçe Komisyonu 20.1.1960 gün 
ve 2261 numaralı Kararla talebi reddedilmiştir. 

Bu kararın 24.1.1960 gün ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanması üzerine Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu süresi içinde itiraz ettiğinden, konu 28. 3 .1963 günlü oturum
da görüşülecek iken Ticaret Bakanlığından temsUci gelmediği ve Kemal Üstel'in sicili gönderilme
diği için 4.4.1963 günlü oturuma bırakılmıştır. 

Kemal Üstel'in incelenen sicili ve Bakanlık temsilcisinin izahatını gözönüne alan komisyonu
muz emeklilik işleminde bir isabetsizlik görmed ğinden Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun itirazının reddine oy birliğiyle karâr vermiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak düzenlenen bu raporla Senato Genel 
Kurulunun yüksek tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Balkanı 

Urfa Senatörü 
V. Gerger 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu 

Sözcü 
Bolu Senatörü 

8. Zfzunhasanoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
A. F. Ak 

C. Başkanınca S. Ü. Afyon Milletvekili 
H. Aydmer Ş. Güler 

Tabiî Senatör 
M. Yurdakuler 

Siirt Milletvekili Sivas Milletvekili 
8. öner R. Turhan 

Hakkâri Milletvekili 
A. Zeydan 

Ö. Senatosu ( S. Sayısı : 113 ) 



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

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoglu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 24 . 2 . 1980 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2257 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 4 / 6 2 ; C. Senatosu 4 / 1 5 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Arzuhal Encümeninin 24.2.1960 tarih ve 52 sa/ılı Haftalık Karar Cetvelinde münteşir 2257 karar 
numaralı ve 20.1.1960 tarihli Kararı noksan tetkikata müstenidolup, usul ve esas bakımından ka
nun ve nizamlara aykırı bulunduğundan, Heyeti Umumiyede görüşülüp karara bağlanmasının 
temini için gereğinin ifasını rica ederim. 

Saygılarımla. 1 6 M a r t 1 9 6 0 

Adana Mebusu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

2257 sayılı Karar 
5089/5089 Nurettin iren 

Yoğurtçu Park Yokuşu No : 94 
Kadıköy - İstanbul 

(Dilekçi: Albaylık rütbesine kadar büyük bir feragat ve vukuf ile vazife yaptığım, tam verimli bir 
çağda iken 39 nen maddenin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğini, yüksek ve lise tahsillerini 
yapmakta olan iki evlâdının masraflarını teminden âciz olduğunu ve bu yüzden ıstırap çektiğini be
yanla, emeklilik muamelesinin iptalini ve tekrar vazifesim istemektedir,) 

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: 30.8.1953 tarihinde aybaylığa terfi eden dilekçi
nin 13 Aralık 1956 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan görü
len lüzum üzerine emekliye sevk edildiği ve 1319 doğumlu olduğundan aynı kanunun 40 ncı 
maddesinin (ç) fıkrası gereçince halen rütbesi yaş haddini doldudmuş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna muhalefet ve takdir yetkisinin is
timalinde de bir isabetsizlik görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, azadan 
Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun muhalif kalmasına karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi. 

Muhalefet şerhi 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) bendinin hükmü «lüzum» kaydını muh
tevi bulunmasına ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali veçhile müste-
diye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine 
göre : 

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin izahatı alındıktan sonra karar verilmesi 
icabedeceği reyindeyim. 

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

Karar No. Karar tarihi 

2262 20.1.1960 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 17 . 4 . 1963 
Dilekçe Kar. Kom. No : 5089 

Zat ve Evrak No : 5089 
K. K. Kay%t No : 4162 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Albaylık rütbesine kadar büyük bir feragat ve vukuf ile vazife yaptığından, tam verimli bir 
çağda iken 39 ncu maddenin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğinden, geçim sıkıntısı 
içine düştüğünden bahisle hakkındaki emeklilik işleminin iptalini talebeden emekli Levazım Alba
yı Nurettin îren'in bu talebi Dilekçe Komisyonunun 2.1.1960 tarih ve 2257 sayılı Kararı ile red
dedilmiştir. 

Bu kararın 24.2.1960 gün ve 52 sayılı haftalık karar cetvelinde yayınlanması üzerine Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu süresi içinde itiraz ettiğinden, konu 28.3.1963 günlü oturumda 
görüşülecek iken, adı geçenin sicilinin Bakanlıktan gelmeyişi yüzünden 4.4.1963 günlü oturuma 
bırakılmıştır. 

4.4.1963 günlü oturumda tetkik olunan sicili ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin verdiği 
izahat sonunda, emekli Levazım Albayı Nurettin îren'in emekliye sevk işleminde bir isabetsizlik 
görülmediğinden, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun itirazının reddine oybirliğiyle 
karar verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak düzenlenen bu raporla Senato Genel 
Kurulunun yüksek tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Sözcü 
Başkanı Edirne Milletvekili 

Urfa Senatörü F. Giritlioğlu 
V. Gerger 

îmzada bulunamadı 

G. Başkanınca S. Ü. Afyon Milletvekili Siirt Milletvekili Sivas Milletvekili 
II. Aydıner §. Güler S. Öner R. Turhan 

Tabiî Senatör Hakkâri Milletvekili 
M. Yurdakuler A. Zeydan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 114 ) 

Sözcü Zonguldak Milletvekili 
Bolu Senatörü A. F. Ak 

S. JJzunhasanoğlu 



Dönem : 1 f I E" 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | | 3 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/63; C. Senatosu 4/14) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Arzuhal Encümeninin 24.2.1960 tarih ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde -münteşir 2259 
numaralı ve 20 . 1 . 1960 tarihli Karan, noksan tetkikata 'müstenidolup, kanun ve nizamlara ay
kırı (bulunduğundan, Heyeti Umumiyed'e görüşülüp 'bir karara hağlammasmm temini için gereği
nin ifasını rica ederim. 

Saygılarımla. 16. 3 .1960 
Adana Mebusu 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

2259 sayılı Karar 
3750/3750 Nesibe Gönendik 
8199/8199 Osmaybey Hacı 

JMansur siokak 
iSunu Ap. 77/1 
Şişli - İstaribul 

(Dilekçi : 35 senelik başarılı bir öğretmen bvluyıduğunu, yüz lira maaşa kadar yükseldiğini, si
cilinin çok temiz olduğunu, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına dayanıla
rak emekliye sevk edilmesinin, İstanbul Maarif Müdürünün eşine olan iğbirarından ileri geldiğine 
kanaat getirdiğini, 52 yaşında olmak hasebiyle vücudundan daha uzun seneler istifade edilebilece
ğini beyanla, emeklilik işleminin kaldırılarak tekrar tavzifini istemektedir.) 

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müste dinin Şişli - Kurtuluş İlkokulu öğretmeni iken 
Vekâlet Müdürler Komisyonunun 15 . 7 . 1958 tarihli kararı ile 5434 sayılı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasına müsteniden emekliye sevk edilğili bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna muhalefet ve takdir yetkisinin 
istimalinde de bir isabetsizlik görülemediğinden vâki şikâyettin bu sebeplerden reddine, azadan 
Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun muhalif kalmasına karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar ve
rildi. 

Muhalefet şerhi 

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) bendinin hükmü «lüzum» kaydını muh
tevi bulunmasına ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali veçhile müstedi-
ye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine göre: 

Önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin izahatı alındıktan sonra karar verilmesi 
icabedeceği reyindedim. 

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

Karar No. Karar tarihi 

2259 20 . 1 . 1960 



— 2 — 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 17 . 4 . 1963 

Bilekçe Kar. Kom. No. : 7350-8199 
Zat ve Evrak No. : 7350-8199 

K. K. Kayıt No. : 4/63 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

15 . 7 . 1958 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi (b) fıkrası gereğince Millî Eğitim Ba
kanlığınca re'sen emekliye sevk edilen İstanbul - Şişli - Kurtuluş Îlkoikulu öğretmenlerinden 
Nesibe Gönendik, Bakanlığın 'bu kararına, 35 senelik (başarılı 'bir öğretmen 'bulunduğunu, 100 lira 
aslî maaşa yükseldiğini, sicilinin çok temiz olduğunu, '52 yaşında 'bulunması hasebiyle vücu
dundan dalha uzun seneler istifade edilebileceğini, bu eme'kiiye sevk işleminin İstanbul Maarif 
'Müdürünün eşine iğbirarından ileri geldiğini Ibeyanla itiraz etmiş, emeklilik kararının iptalini 
talelbetmiştir. 

Arzulhal Encümeninin 20 . 1 . 1960 tarik- ve %I239 sayılı karariyle bu itirazı reddetmesi ve 
"kaparın 24 . 2 . 1960 ,gün ve '52 sayılı Karar Cetvelinde intişarı! üzerine Adana. Mebusu 'Kemal 
Sanibrafhinioğlıı süresi içinde karara itiraz etmiştir. 

IBu itiraza istinaden mesele 14 . *2 . 19Ö3 günlü 'Oturumunda .görüşülecek iken Bakanlık temsil
cisinin Nesibe Gönendik'e ıait dosyanın İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünden getirtilmesi için 
'mehil talelbetmesi üzerine, bu konunun .müzakeresi 4 . 4 . 1'903 'günlü oturuma 'bırakılmıştır. 

4 . 4 . 1963 'günlü 'oturumda, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi dinlenmiş, .Nesibe Gönendik'e 
ait siciller, •emekliye sevk işlemine dair vesaik incelenmiştir. 

înceleııen sicili ve Bakanlık temsilcilinin iza'hatı sonunda; bütün teftiş raporları ve tezkiye
leri iyi «oLan, 'başarılı ibir öğretmen bulunan Nesi'be Gönendik'in emeglilik işlemini reddeden Di
lekçe Komisyonunun 20 . 1 . 1960 'gün ve 2259 sayılı Kararının kaldırılmasına, 'haklı 'bir sebebe 
dayanmadığı anlaşılan emekliye 'sevk işleminin iptaline komisyonumuzca ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak düzenlenen (bu raporla 'Senato Genel 
Kurulunun Yüksek tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Sözcü Sözcü Zonguldak Milletvekili 
Başkanı Edirne Milletvekili Bolu Senatörü A. F. Ak 

Urfa Senatörü F. Giritlioğlu S. Uzunhasanoğlu 
V. Gerger 

îmzada bulunamadı 

C. Başkanınca S. Ü. Afyon Milletvekili Siirt Milletvekili Sivas Milletvekili 
/ / . Ay diner ff. Güler S. Öner R. Turhan 

Tabiî Senatör Hakkâri Milletvekili 
M. Yurdakuler A. Z ey dan 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 115) 



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

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 24 . 2 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı kara-
riyle 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57, 4 /59; 

C. Senatosu 4 /17) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Riyasetine 

Arzuhal Encümeninin 24 . 11 ' . 1960 tarih ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde, neşredilmiş 
olan 20 . 1 . 1960 tarih ve 2226 sayılı Kararında; 6273 sayılı olup, binlerce öğretmenin kadroları
nın verilmesini tazammun eden kanunun, infazı zımnında, alâkalı öğretmenlerin, almış oldukları Şû
rayı Devlet ilâmına rağmen kadrolarının verilmediğinden ve Anayasa ahkâmına mulıalif bu tutum 
sebebiyle mağdur olmakta bulunduklarından bahsile, vâki şikâyetlerinin reddine karar verilmiş
tir. 

D. P. İktidarının Anayasa hükümlerini hiçe sayan keyfi icraat anlayışının tipik bir numunesini 
teşkil eden ve binlerce öğretmenin hukukunu ziyaa uğratan büyük bir memleket dâvasının, icrayı 
murakabe ile vazifeli Türkiye Büyük Millet Meclisi adına vazife görmekte bulunan Arzuhal Encü
meni tarafından reddedilmesi Anayasamızla İçtüzüğümüzün lâfzına ve ruhuna aykırıdır. 

Bu itibarla; bahsi geçen kararın Meclis Heyeti Umumiyesinde bir karara bağlanmak üzere görü
şülmesine delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 4 . 3 . 1960 

Adana Mebusu 
Avukat 

Kemal Sarıibrakimoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Riyasetine 

Arzuhal Encümeninin 24 . 11 . 1960 tarih ve 52 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde, neşredilmiş 
olan 20 . 1 . 1960 tarih ve 2227 sayılı Kararında; 6273 sayılı olup, binlerce öğretmenin kadroları
nın verilmesini tazammun eden kanunun, infazı zımnında, alâkalı öğretmenlerin, almış oldukları Şû
rayı Devlet ilânıma rağmen kadrolarının verilmediğinden ve Anayasa ahkâmına muhalif bu tutum 
sebebiyle mağdur olmakta bulunduklarından bahsile, vâki şikâyetlerinin reddine karar verilmiş
tir. 

1). P. İktidarının Anayasa hükümlerini hiçe sayan keyfi icraat anlayışının tipik bir numunesini 
teşkil eden ve binlerce öğretmenin hukukunu ziyaa uğratan büyük bir memleket dâvasının, icrayı 
murakabe ile vazifeli Türkiye Büyük Millet Meclisi adına vazife görmekte bulunan Arzuhal Encü
meni tarafından reddedilmesi Anayasamızla İçtüzüğümüzün lâfzına ve ruhuna aykırıdır. 

Bu itibarla; bahsi geçen kararın Meclis Heyeti Umumiyesinde bir karara bağlanmak üzere görü
şülmesine delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 4 . 3 . 1960 

Adana Mebusu 
Avukat 

Kemal Sanibrahimoğlu 

19 



— 2 — 
2226 sayılı Karar 

7608/7608 Şem'i Basmacıoğlu 
Ortaokul Türkçe 
öğretmeni 
(Mustafakemalpaşa -
Bursa 

Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun hakkında ne yolda tatbik edilmesi lâzımgeleceğine mütedair ola
rak Devlet Şûrasından istihsal eylediği ilâmın Maarif Vekâletince tam olarak infaz edilmediğini 
beyanla iktizasının müstacelen yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir. 

Maarif Vekâletinden alınan cevapta : Dilekçinin Devlet Şûrasından aldığı ilâmın tam bir 
şekilde infazı için lüzumlu kadro mulunnnadığı, kadro alınmasının ise bir tesis mevzuu olduğu, 
bu hususta hazırlanan kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Başvekâlete 
gönderildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Sözü geçen lâyihanın kannunlaşmasmdan ve bu suretle lüzumlu kadrola
rın istihsalinden sonra dilekçiye ait Şûra ilâmının da noksansız olarak infazı lâzımgeleceğinden 
iktizasının Maarif Vekâletince bu yollda yapılması lüzumuna azadan Osman Nuri Lermioğlu ile 
Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun, Şûra ilâmının kayıtsız ve şartsız infazı icabedeoeği noktasına mün
hasır muhalefetlerine karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2226 20 . 1 . 1960 

2227 sayılı Karar 
6873/6873 Nurettin Bekiroğlu 
7514/7514 İmam - Hatip 

Okulu Türkçe 
Öğretmeni 
İstanbul 

Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun hakkında ne yolda tatbik edilmesi lâzımgeleceğine mütedair ola-
rak Devlet Şûrasından istihsal eylediği ilâmın Maarif Vekâletince infaz edilmemekte olduğundan 
bahsile, iktizasının bir an önce yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir. 

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet Şûrasından aldığı ilâmın tam bir şe
kilde infazı için kadro bulunmadığı, kadro alınmasının ise bir tesis mevzuu olduğu, bu hususta 
hazırlanan kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Başvekâlete gönderildiği 
bildürilmekfeüdir. 

Gereği düşünüldü: Sözü geçen lâyihanın kannunlaşmasmdan ve bu suretle lüzumlu kadrola
rın istihsalinden sonra dilekçiye ait Şûra ilâmının da noksansız olarak infazı lâzımgeleceğinden 
iktizasının Maarif Vekâletince bu yolda yapılması lüzumuna azadan Osman Nuri Lermioğlu ile 
Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun, Şûra ilâmının kayıtsız ve şartsız infazı icabedeoeği noktasına mun-
Ikasır muhalefetlerine karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2227 20 . 1 . 1960 
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Dilekçe Karma Komisyonu 26 .4 .1963 
Bilekçe Kar. Kom. No: 7608 - 6873 - 7514 

Zat ve Evrak No: 7608 -6873 -7514 ' 
K. K. Kayıt, No: 4/57 - 4/59 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6273 sayılı Kanunun tatbikatından dolayı Millî Eğitim 
Bakanlığı aleyhine idari dâva yoluna baş vurup Danıştaydan leylilerine aldıkları ilâma ve yine bu 
konu ile ilgili olarak bu mercice verilen 25 . 11 . 1955 gün ve 55/119 sayılı içtihadı birleştirme ka
rarma rağmen, aylıklarında yapılması lâzımgelen düzeltmenin yapılmayıp mağduriyetlerinin de
vam edegeldiğinden şikâyet eden öğretmen Nurettin Bekiroğlu ile Şem'i Basmacıoğlu haklarında Di
lekçe eski Komisyonunca verilen 20 . 1 . 1960 gün 2227 ve yine aynı tarih ve 2226 sayılı karar
lara Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu tarafından, bu konudaki Bakanlık tutumunun ve 
mezkûr kararların Anayasa ve İçtüzüğün lâfız ve ruhuna aykırı bulunduğu gerekçesi ile ve süre
si içinde itirazda bulunulmuş olduğundan bununla ilgili dosyalar komisyonumuz genel kurulunun 
7 . 2 . 1963 tarihli toplantısında yeniden incelenip görüşüldü. 

Temel öğretimin fedakâr elemanları olan ilkokul öğretmenlerinin uzun yıllardır sürüp giden 
mağduriyetlerini kısmen olsun telâfi maksadı ile tedvin edilmiş bulunan 6273 sayılı mezkûr ka

nun, filhakika; 1954 Martında yürürlüğe girdiği ve ayrıca da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
uygulanmaya yeter kadro almaya idareyi icbar eden bir hükmü de ihtiva ettiği halde; bidayeten 
yanlış tatbikata göre, 6331 sayılı Kanunla alman ve yetersizliği sabit olan kadrolardan başka bu
güne kadar kadro almak yoluna gidilmemek -suretiyle tam olarak uygulanamamış, binnetice kanu
nun maksudu olan gaye elde edilememiştir. 

Bu durum karşısında mağdur öğretmenler ellerindeki ilâmlarla birlikte mütemadiyen Meclise 
baş vurmaya başlamışlar. Bu şikâyet ve müracaatları el'an devam etmektedir. 

Bu şikâyetlerden birçoğu, selef Dilekçe Komisyonunca ilâmların derakap infazı lâzım ve gecik
tirilmesinin gayri kabili tecviz bulunduğundan bahsile, müspet şekilde karara bağlanmış ve bu ka
rarlar kesinleşmiş olduğu halde bunların da; infazını tamamen sağlamak maksadiyle bir kanun tasa
rısı hazırlanmakta olduğu veya hazırlandı veya s?vk edilmek üzere bulunulduğu şeklinde birbiri
ne benziyen cevabi yazılarla iktifa edilerek keza infazsız bırakılmış olduğu anlaşılmıştır. Bu ba
kımdan muteriz milletvekilinin itirazına mesnet teşkil eden gerekçeye komisyonumuzca da aynen 
iştirak edilmektedir. 

Bakanlık temsilcilerinden alman izahata nazarın; halen 7 000 i mütecaviz bir öğretmenin, 
hükme bağlı bu kanuni haklardan, yani; 1954 yılında almakta oldukları aylık derecelerindeki 
müktesep kıdemlerinden faydalanamıyarak mağdur durumda bulundukları anlaşılmıştır. 

Bundan başka bildirilen kanun hazırlıklarından da sarfı nazar edildiği tesbit kılınmıştır. Bil
hassa, bu tarzı hareket üzerinde durulmaya değoi' görülmüştür. 

Her ne kadar, bu konu ile ilgili birkaç teklif halen ilgili komisyonlarda incelenmekte ise de, 
bu tekliflerin, eldeki ilâmları ve gerçek ihtiyacı ne dereceye kadar karşılayacağı da incelemeye 
ve düşünülmeye değer bulunmuştur. 

Danıştaym muhtelif ilâmları ile, kesinleşip Meclis kararı hüviyetini iktisabeden komisyon ka
rarlarının bu suretle yıllar yılı yerine getirilmemesi Anayasa ve Tüzük hükümlerine tamamen ay
kırı bulunmaktadır. 

Dosya münderecatına nazaran, bu durumun sorumluluğu mucibolacağı belirtilmek suretiyle ya
pılan yazılı ikazlara ve ayrıca keyfiyetin Dilekçe eski Komisyonunca hazırlanıp gündemde sırası 
gelmediği için görüşülemiyen 21 . 5 . 1959 tarih ve 5/53 esas, 17 karar sayılı bir raporla Meclis 
Genel Kuruluna da arz edilmiş bulunduğu anlaşılmasına rağmen, Bakanlığın müzminleşen bu 
konuyu, ciddiyetle ele alıp bir sonuca bağlamadığı görülmektedir. Uygulama malî porte bakımm-
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dan ne kadar ağır ve külfetli olursa olsun, yürürlükte olan bir kanunun ve bahusus yargı organla
rından alınan kararların yerine getirilmesine engel olarak düşünülemez ve bu tarzı hareketin tec
vizi için hukuki bir sebep teşkil edemez. 

Bakanlığın bu gayrikabili tecviz tutumunun, 140 sayılı Kanunun 9 ve 12 nei maddelerine uyu
larak bu raporla 'Senato Genel Kurulunun yüksek takdir ve tasviplerine sunulmasına karar- veril
miştir. 

Dilekçe Karma Kom. 
(Başkanı 

Urfa ıSenatörü 
V. Gerger 

imzada bulunamadı 

Kütahya Senatörü 
O. C. Erkut 

tsparta Milletvekili 
L. Başaran 

Balıkesir Senatörü 
//. Oğuzfoeyoğlu 

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

Ii. özarda 

Kâtip 
Niğde Milletvekili 

O. D. T üzün 
Ankara Milletvekili 

N. Berkkan 

Siirt Milletvekili 
8. öner 

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. GiriÜioğlu 

Sözcü 
Bolu [Senatörü 

8. Uzunhasanoğfu 

Zonguldak Milletvekili Cumhurbaşkanınca -S. ü. 
A. F. Ak 

Adıyaman Milletvekili 
M. Deniz 

Ağrı Milletvekili 
K. Özcan 

İmzada bulunamadı 

H. Aydıner 
Urfa Milletvekili 
B. S. Karahanlı 

İmzada bulunamadı 
Hakkâri Milletvekili 

A. Z ey dan 

İ>€)<İ .«..^ 
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