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1. — İkinci Beş Yıllık Plân görüşme
lerine, üyelere dağıtılmasından itübaren 
geçecek tam iki günden sonra'ki gün saat 
10,00 da haşlatması hakkında karar. 447:448 
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3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
Mansur Ulusoy, Cevat Açı kalın, Mehmet 

Sayfa 
Güler ve Alâeddin Çetin'e izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tez'kenesi (3/586) 449:450 

4. — Cumhuriyet Senaitosu Başkanlık 
Divanında açık bulunan bir Divan Kâtip
liği seçâımi. 450 

5. — 6974 sayılı Türkiye Köm'ür İşlet
meleri Kurumu Kanununun 2 nci ımadde-
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair 
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1. — Cezaların infazı hakkındaki 
13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kalbul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/116; Cumhuriyet Sena
tosu 2/212) (S. Sayısı: 938) 450:452 
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2. — '5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün 
ve 6'96 sayılı Kanunîa. eklenen geçici -mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
rnın teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 'komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/215; 
Cumhuriyet Senatosu 2/214) (S. Sayısı : 
940) 452:463 

İçel Üyesi Cav'it Tevfik Okyayuz; Ankara 
Belediyesi temizlik işçilerinin grevine temasla. 
•sokaklarda biriken çöplerin Ankara halkının 
sıhhatini tehdidettiğini ve alâkalı makamlar
ca gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini beyan 
etti. 

Kaysieri. Üyesi Sami Turan'ın, partilerinden 
istifa ettiğini bildiren C. H. Partisi G-rupu Baş-
'kanvekiriiği tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
acık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi yapıl
dı ve Güven Partisi adayı Hatay Üyesi Enver 
Bahadırlı Divan Kâtipliğine seçildi. 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Kanununun 2 nei maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ikin
ci defa açık oya konuldu. 

Cumhuriyet Senatosu 'Tunceli Üyesi Arslan 
Bora'nın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması ; 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması; 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fe'tihi 
Tevetoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması ; 
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3. — TCDD İşletmelerinde çalışan bir 
kısım memurların kıdemlerinin tanınması 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet 'Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 2/123; Cumhuriyet Sena
tosu 2/210) (S. Sayısı: 941) 463:467 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
TurhangiPin, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması ; 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan 
Oral'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması ve; 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Kemal Şenocakin, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırmuası hakkındaki Başbakanlık tezke
releri ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları okundu ve rapor
lar kabul olundu. 

Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 ta
rih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Yapılan yoklamada salonda salt çoğunluk 
kalmadığı anlaşıldığından 13 Haziran 1967 Salı 
günü saat 15,00 te toplanılmak üziere /birleşime 
saat 15,48 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Taibiî Üye 

Mehmet Ünaldı Selâhattin Özgür 
Kâtip 

Çanakkale 
Nakit Altan 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar-

1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kalbul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/35; 'Cumhuriyet Se
natosu 1/761) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığının ı963 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan metni (Millet Meclisi 
1/157; Cumhuriyet 'Senatosu .1/762) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 'büt
çe yılı Kesinlhosap kanunu tasarısmın.Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/915; Cumhuriyet Senatosu 1/763) (İBütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap 'kanun tasa
rısının Millet Meclisince kalbul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/115; Cumhuriyet Senatosu 
1/764) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince 'kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/42; Cumhuriyet Senatosu 
1/765) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/390; Cumhuriyet Senatosu 1/766) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

7. — Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/186; Cumhuriyet Senatosu 
1/767) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/49; Cum
huriyet Senatosu 1/768) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since fealbul olunan metni (Millet Meclisi T/31; 
Cumhuriyet Senatosu 1/769) (Bütçe ve Plân 

- Komisyonuna) 

10. — Devlet >Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclîsi 
1/45; Cumhuriyet Senatosu 1/770) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/23; 
Cumhuriyet Senatosu 1/771) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun taasnısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/34; Cumhuriyet Senatosu 1/772) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) 

13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdlürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/54; Cumhuriyet Sena
tosu 1/773) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğürrün 1960 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasamsınm Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/26; 
Cumhuriyet Senatosu 1/774) (İBütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

15. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/24; Cum
huriyet Senatosu 1/775) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) 

16. — Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer 
tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkın
daki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since 'kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/109; 
Cumhuriyet Senatosu 1/776) (Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

17. — Türkiye ile İran arasında Transit An
laşması ve eklerinin onaylanmasının uygun bu-
lun'duğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli-
sicc 'kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/82; 
Cumlhuriyet Senatosu 1/777) (Bayın'dırlık, Ulaş
tı nma ve İmar ve İskân, Malî ve İktisâdi İsler, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
Komisyonlarınla) 
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18. -— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ticaret ve kalkınma ile ilgili 
IV. kısmın eklenmesine dair protokol ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan mietni (Millet Meclisi 1/79; Cum
huriyet Senatosu 1/778) (Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 

il9. — Yalova Kaplıcaları İdaresinin 1957, 
1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 malî yılları bi
lançolarının onanmasına dair kanun 'teklifinin 
Millet Meclisince 'kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 3/142; Cumhuriyet Senatosu 2/218) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

Raporlar 

20. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu kararriyle harb oku
lundan ihracedilen öğrencilerin askerlik du
rumları hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisin'ce kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Millî Savun
una komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/2. 
2/66; Cumhuriyet Senatosu 2/209) (S. Sayısı : 
942) 

21. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/263; Cum
huriyet Senatosu 1/755) (S. Sayısı : 943) 

22. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılması
na dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhurivet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/258; Cumhuriyet Se
natosu 1/754) (S. Sayısı : 944) 

23. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/238; 
Cumhuriyet Senatosu 1/757) (S. Sayısı : 945) 

KÂTİPLER 

BÎBÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Sırrı Atalay 

Sadık Artukmaç (Yozgat), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın; ha
vaların yağmurlu gitmesi sebebiyle Ege Bölgesin
deki bağlarda birtakım hastalıkların başgösterdi-
ğine, mücadele ilâçlarının piyasada yeter derece
de bulunmadığına gerekli tedbirlerin alınması ge
rektiğine dair demeci. 

— 446 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca, bağ ilâç
ları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Çok kısa olmak şartiyle buyurun Sayın Atma
ca, 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, bağcıların birçok sıkıntı 
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ve dertlerini dile getirmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Bu yıl yağışların sürekli ve fazla ol
ması dolayısiyle bağlarda hastalık fazla miktar
larda görülmektedir. Bu yüzden -mücadelenin 
de devamlı yapılması icabetmektedir. Bağcılar ve 
köylülerimiz için ciddî bir tehlike teşkil eden bu 
hastalıkla mücadele için köylülerimiz maalesef 
mücadele edecek ilâç bula*mamakta ve kükürt sı
kıntısı çekmektedirler. 

Zirai Donatım Kurumu tarafından satılmak
ta olan kükürt ve bağ ilâçları maalesef Zirai Do
natını Kurumunun depolarında bulunmadığından 
yeteri kadar bağcılarımız alamamaktadırlar. Bağ
larda hastalık süratle yayılmakta, bağcılar bu yüz
den perişanlık ve üzüntü içindedirler. Bağ has
talıkları ile mücadele mevsimliktir. Zamanında 
mücadele yapılmazsa mahsul almıya imkân yok
tur. Zirai Donatım Kurumundan yeteri kadar kü
kürt ve ilâç alamıyan müstahsil, karaborsadan ilâç 
temin etmeye çalışmaktadır. Dış piyasada ateş 

1. — İkinci Be§ Yıllık Plân görüşmelerine, 
üyelere dağıtılmasından itibaren geçecek tmn iki 
günden sonraki gün saat 10 da başlaması hakkın
da karar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 14 Haziran Çar
şamba gimü saat 15 te birleşik toplantı yapılacağı
nı saygı ile iletirim. 

İkinci 5 Yıllık Plânın görüşmeleri, Karma Plân 
ve Bütçe Komisyonunda tamamlanmış, rapor ba
sım için matbaaya verilmiş bulunmaktadır. İçtü
züğümüz hükümleri gereğince raporun sayın üye
lere dağıtılmasından itibaren tam iki gün geç
tikten sonra Cumhuriyet Senatosunda görüşme
lere başlanacaktır. Rapor yarın saat 10,00 a kadar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verilir ve sa
yın üyelere dağıtılırsa Cuma günü saat 10 dan 
itibaren görüşmelere başlıyacağız. Şayet daha 
geç verilir ve dağıtılır ise tam iki gün hesabedil-
mek üzere, ertesi günü saat 10,00 dan itibaren gö
rüşmelere başlanması hususunu oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Reye koy
duğunuz tevzi işleri, İkinci Beş Yıllık Plânın gö
rüşme saatleri ve müzakere usulü hakkında konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın Kılıç. 

pahasına satılan mücadele ilâcını bulamıyan bağ 
yetiştiricileri güç durumdadır. Zirai Donatım 
Kurumu tarafından geçen yıl torbası 31 liraya sa
tılan kükürt bu sene 36 liraya çıkmış, 36 liraya 
da ilâç bulamıyan köylülerimiz beher torbayı 200 
liraya karaborsadan temin etmek zorunda kalmak
tadırlar. 

Bir kilo kuru üzümü 70 kuruştan satmakta 
güçlük çeken köylümüzün, kükürdün beher 'ki
losuna 125 kuruş fazla ödemesi asla tasvibedile-
mez. Geçimini bağcılığa bağlıyan çiftçilerimizin, 
kükürt ve diğer bağ hastalıklarında kullanılan 
ilâçları temin etmesi için Hükümetin tedbir al
masını rica etmek üzere huzurunuzu işgal ettim. 
Mücadele mevsimi geçmektedir. Özellikle kükürt 
ihtiyacının biran evvel temin edilmek suretiyle 
hastalığın önüne geçilmesi zaruri bir ihtiyaçtır. 
Bağcılarımızın, köylülerimizin dileği olarak bu
nu Hükümetten rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muh/terem 
arkadaşlar, gerek bütçe ve gerek plân konuş
malarında muhterem senatörler, 'ekseriya, bir 
emrivakiyle karşı karşıya bırakılmıaiktadır. 
Muhterem Başkanımızın buyurduğu bu sıon hu-
sus da bunlardan birisidir. Bütçe Plân Kanma 
Komisyonu, plânı müddetinden evvel ikmal et> 
mistir. Halen şimdi yukarıda baktık biz, değiş
tirme önergeleri dahi basılmaımıştır. 40 küsur 
değiştirme önergesi verilmiştir. 23 küsuru ka
bul edilmiştir. Bu önergeler nedir, ne değildir? 
Matbu olarak ne bizlere, ine üyelere dağıtıla
cak halde değildir. Haıttâ iş acele olsun diye, 
yani kimseyi bir töhmet için söylemiyorum, 
bir fikir edinmek için söylüyorum, Plân Kar
ma Komisyonu üyelerinin imzasını dahi bekle
meksizin, ben bulunduğumda da böyle yapa
nım, öteki arkadaşlar da böyle yapar, tekrar 
ediyoıruım, bir töhmet için söylemiyorum, bunu, 
bu hususlar dahi ikmal edilmeden bastırılmaya 
verilmiştir. Muhterem Başkanımızın buyurduğu 
gibi kanunun ve tüzüğün ic;aıbı da Plân Komis
yonu raporunun dağıtılmasından 48 saat sonara 
müzakerelerin başlaması lâzımdır. Fakat muh
terem Başkanlık Divanı alâkadar olursa Da
nışma Kurulu da toplayıp muhterem divan bu 
hımışta bir karar alsaydı iyi olurdu, kanaatimı-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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C. Senatosu B : 68 13 . 6 . 1967 O : 1 

ce. Eslki 'Birinci Beş Yıllılk Plân, hatırımda kal
dığına göre, böyle yapıldı idi. Bu <s>eu£er yapıl
madı. Sadede divan yapmış. Şimdi Başkanın 
buyurduğuna gıöre bu eksikliklerle ya Cuma 
günü ya Cumartesi günü biz müzakerelere haş-
lıyacağız. Halbuki, her zaıman biliyorum ki, 
Cumartesi ve Pazar ıgünleri toplantı güç olu
yor. Bu, bir hakikattir. ıŞimdi, plân mühim bir 
iştir, (doğrudur. Ama 'bâzı hakikatleri de naza
ra almak zorundayız. Bu itibarla muhterem 
grup başkanlarından vıe (muhterem bütün grup
lardan riea 'ediyorum, benim sizlerimi tasvip 
buyururlarsa Başkanlık Divanı alâkadar olur, 
Bütçe Komisyonundan geldiği saate göre, gerçi 
48 saat .sonra müzakere başlaması lâızoumdır ama, 
'halen arz 'ettiğim noksanlarla mağlÛJİ olan bu 
r,apo<r normal şelkilde bastırılıp normal şekilde 
bizlere dağıtılır ve bu şekilde Başbakanın dahi 
Karma Plân Komisyonundaki konuşmasının met
ni olmaksızın, elimize verilmeksizin, demin Sayın 
Ragıp Üner söylüyordu; Başbakanın konuşma
sının dahi onetni yoktur (elimizde. Yıani karar
lamaya, tahmine müstenit tenıkidler yapılmama
lı, yapıcı olmalı. Bu itibarla ıgeliş saati ayarla
narak Pazartesi 'günü saat 10 da, tam çalışma, 
tam iş gününden 'başlamak üzere görüşmeler 
yapılmalıdır. Bu hususoın teminini bütün arka
daşlardan ve Divandan grup adına rica eder, 
ısaygılarıımı sunarım. 

BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlarım, plâ
nın, Bütçe ve Plân Komisyonunda görüşmesi 
'bitmiş, basımı için matbaaya verilmiştir. Biraz 
önee arz ettiğim .gibi bu dağıtılacak raporda 
ıbütün değitşirme önergelerinin ve gerekçeli 
geriverileeek önergelerin bulunması şüphesiz 
iki, lâzımadır ve şarttır. Bu şekliyle dağıtılacak
tır. Başkanlığın görevleri arasından değil, İç
tüzüğün gerektirdiği ve ıgeçen dönemdeki plân 
Umumi Heyet görüşmelerinin şekline uygun 
olarak bir dağıtım yapılmasina 'çalışılacaktır. 
Ancak Anayasaya göre, plânın görüşülmesine 
ve İçtüzüğümüzün 89, 90 ve mütaakıp madde
lerine göre Umumi Heyette plânın görüşülmesi 
bize tevdi edildiğinden itibaren, tam iki gün geç
tikten sonra aralıksız görüşülmüştür. Plân, Cum
huriyet Senatosu üyelerine dağıtıldıktan sonra 
tam iki gün geçtikten ısonra görüşülmeye baş
lanacaktır ve bu aralıksız devam ^edecektir. Bu 
sebeple aralık vermek ve Cumartesi ve Pazarı 
saymamak veyahut bugünlerden ısonra başla

mak gibi Cumhuriyet Senatosu Gıenel Kurulu
nun yetkisi yoktur. Plânın uygulanmasına ve 
Cumhuriyet Senatosu ile, Millet Meclisinde (bu
nun görüşülmesine aidolan İçtüzük Ihükmü ara
lıksız 'devam etmeyi emretmekte altı ıgünde çı
karılmasını emretmektedir. 'Dağıtımından 48 
saat sonra yani, iki tam ıgün geçtikten sonra 
görüşülmesini emretmektedir. Bu ıgörüş içeri
sinde Sayın Kılıç'm ileri sürdüğü hususlar im
kân dâhiline girebilir ve bunlar temin edilebi
lirse, 'bu üç anamesele <esas olmak üzere Baş
kanlık bu yolda 'gereken mesaiyi sarf eder. 
Ama aralıksız devam edecektir. Ancak 48 saat 
olabilecektir. Ve bize tevdiinden itibaren görüş
mesine başlanacaktır. Devam ediyoruz. 

Cumhuriyet 'Senatosu C. H. P. Grupu Baş-
kanvekilliğinin bir yazısı vardır, okutuyorum. 
(Oylamadınız efendim, sesleri). 

Evet. 
ÂMİL ARJTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Oylamaya lüzum yok. 
BAŞKAN — Var efendim, şu bakımdan, 

Cumhuriyet Senatosunun görüşme günleri ve 
saatleri bellidir. Bunun dışındaki toplanma ve 
görüşme hususu Heyeti Umumiyenin kararına 
bağılıdır. Plân ve Bütçıe Komisyonundan gele
cek plân raporunun dağıtılmaısından itibaren 
geçeeiek tam ilki günden sonraki ıgünde saat 
10 da görüşmeye başlanmaisı hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın, Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda boşalan üyeliğe 
aday gösterildiğine dair C. H. .Partisi Başkan-
vekilliği tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sayın 

Sadık Artukmaç'in, Cumhuriyet Senatosu Di
van Kâtipliğine seçilmesiyle, Anayasa ve Ada
let Komisyonundan boşalan üyeliğe, Cumhuriyet 
Senatosu Elâzığ Üyesi Sayın Salim Hazerdağlı 
aday olarak seçilmiştir. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup BaşkanveMli 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 
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BAŞKAN — Bilgilerine sunulur. Setçim hu
susu gelecek birleşimde yerine getirileıce'ktir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mansur 
Ulusoy, Cevat Açtkalın, Mehmet Güler ve Alâ-
eddin Çetin'e izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/586) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 9 . 6 . 1967 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur 
Ulusoy mazeretine binaen 6 . 6 . 1967 tarihinden 
itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ce
vat Açıkalm mazeretine binaen 29 . 5 . 1967 
tarihinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Meh
met Güler hastalığına binaen 2 . 6 . 1967 tari
hinden itibaren (24 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâeddin 
Çetin hastalığına binaen 31 . 5 . 1967 tarihin
den itibaren (13 gün) 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy'a... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Söz işitiyorum, bu hususta. 
BAŞKAN — İzin hususunda mı, ne bakım

dan Sayın Kalpaklıoğlu? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Usule mütaallik olarak. 

BAŞKAN — Usule mütaallik, buyurun Sa
yın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan; ben de 
sizin içinizden bir üye olduğum için söylemek
te sakınca görmüyorum. Bâzı arkadaşlarımız 
maalesef bunu bir mutat haline soktular. Ben 
şiddetle aleyhıindeyim. A. P. M olsun, başka par
tili olsun, kim olursa olsun, bakıyorum, rapor 
var mı bilmiyorum, sıhhi heyetten alındı mı onu 
da bilmiyorum. Fakat, bununla şunu demek is
tiyorum, işi eiddiye alsın Başkanlık Divanı ve 

her dişi ağrıyan, başı ağrıyan 10 gün, 20 gün 
rapor için gelmesin arkadaşlar. Bunu suiistimal 
ediyoruz. Matbuat da yazsın, efkârı umumiyenin 
haberi da olsun, bu müesseseyi eğer biz yaşata-
caksak Divan da işi ciddiye alsın ve her istiye-
ne ister mazereti olsun ister olmasın üç günlük, 
beş günlük için iain alıyorlar. 20 gün için izin 
alıyorlar. Bilâhara doktora gidiyorlar rapor alı
yorlar. Öyle zannediyorum ki, Başkanlık Divanı 
da bu işi ciddiye almıyor ve bunları muayeneye 
sevk edip hakikaten heyeti sıhhiyeden veya ilgi
li resmî mercilerden rapor almak suretiyle işi 
resmiyete koymuyorlar, işi ihmal ediyorlar, ek
sik bırakıyorlar. Ve dikkat edin arkadaşlar, şu 
zabıtları okuyun, birçok arkadaşlar tekrar tek
rar bu rapor mevzuuna veya izin mevzuuna ge
lip burada temas etmek suretiyle izinlerini teva
li ettiriyorlar. Şahıslara dikkat ediniz. Devam 
eden insanlar mütemadiyen devam ediyor. De
vam etmıiyenler mütemadiyen mazeret göstere
rek devam etmiyorlar. Radyo her gün ilân edi
yor, devam etsin, Meclislerde ekseriyet temin 
edilemedi, başka güne ertelendi diye ve millet
ten utanır hale geldik. Niçin bunu Divan ehem
miyete almıyor bilmiyorum? Dikkat edin arka
daşlar tekrar, 3 ncü defa tekrar ediyorum, dik
katinizi çekiyorum; bu izinli gidenler, mazeret 
izni alanlar, mütemadiyen buraya gelmiyenler, 
belirli ve muayyen şahıslardır. Bu bakımdan Di
vandan hassaten rica ediyorum, bu işi dikkatle 
ele alsınlar ve rapor mevzuunda izin mevzuun
da biraz hassas davransınlar ve olur olmaz mev
zularda da şahsan ben kolay kolay bu arkadaş
ların mazeretini kabul ile izin verilmesi husu
sunda rey kullanmıyacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy'a... 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan 

bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yerinizden mi Sayın Birand? 
İZZET BİRAND (İzmir) — Müsaade eder

seniz kürsüden. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Biranıd. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşı
mızın şimdiki şikâyetini bir noktadan tenevvür 
için izah etmek mevkiinde gördüm, onun için söz 
almış bulunuyorum. Arkadaşlarım, rapor kendi
lerinin de çok iyi bildiği gibi, bir müessesedir. 
İtibar için kullanılan bir vesikadır. Bunu veren 
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uluorta veremez. Verirse, hem vicdanen, hem 
kazaen sorumlu olması lâzımgelir. 

Ancak bu müesseseyi bu edası içerisinde mü
talâa etmekte hepimize düşen bir vazifedir. Bu 
itibarla şümul ifade eden sözlerini ancak istis
nai olan ve vâki olmuş olan vakıalara hasrede
rek mevzuu böylece tavzihine lüzum görmüş bu
lunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy'a tezkerede gös
terilen müddetler içinde izin verilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Açıkalm'a tezkerede gösterilen müd
detler içinde izin verilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Güler'e tezkerede işaret edilen günler 
içinde izin verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çetin'e tezkerede bahis mevzuu edi
len süreler içinde izin verilmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler hatırlıyacaklardır 
ki, Divanda bir sekreter üyelik yeri açık bulun
makta idi. Başkanlık Divanı ile birlikte grupla- ı 
rm meydana getirdiği Danışma Kurulu toplan- j 
mış bu yeri Güven Partisine tahsis etmiştir. Gü
ven Partisi de Sayın Enver Bahadırlı'yi aday 
göstermiş bulunmaktadır. Geçen birleşimde ya
pılan seçim sonucuna bir sayın üye itiraz ettiği 

5. — GÖRÜŞÜ 

1. — Cezaların infazı hakkındaki 13.7.1965 
tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 2/116; Cumhuriyet Senato
su 2/212) (S. Sayısı: 938) (1) 

(1) — 938 S. Sayılı basmayazı 8 . 6 . 1967 
tarihli 66 net Birleşim tutanağı sonundadır. 

için bir kısım sayın üyeler oylamaya iştirak et
memişlerdi. Bu sebeple her hangi bir tereddüt 
ve şüpheye mahal kalmamak üzere seçim işlemi 
yenilenecektir ve yeniden yapılacaktır. 

Tasnif heyeti için Sayın Halûk Berkol? Yok. 
Sayın Salih Türkmen? Burada. Sayın Mebrure 
Aksoley? Yok. Sayın Gavsi Uçagök? Yok. Sayın 
Ali Kemal Turgut? Yok. Sayın Sabahattin Or-
hon? Yok. Sayın Ziya Önder? Burada. Sayın 
Safa Yalçuk? Yok. Sayın Reşat Zaloğlu? Yok. 
Sayın Cavit Tevfik Okyayuz? Burada. 

Sayın Okyayuz, Sayın Önder, Sayın Türk
men; tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Sayın Gündoğan'dan başlıyoruz. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'dan baş
lanmak üzere oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Gündeme 
devam ediyoruz. 

5. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmele
ri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/144; Cumhuriyet Senatosu 1/748) 
(S. Sayısı : 930) (1) 

I BAŞKAN — Geçen defa açık oylarınıza su
nulmuş, ancak tam sonuç alınamadığı sırada 
birleşime son verilmiş bulunmakta idi. Bu sebep
le yeniden küreler dolaştırılacak, açık oylarını
za arz edilecektir. 

IÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin bir önerge 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Evvelce öncelik kararı alman ve müzakeresi
ne başlanan 938 Sıra Sayılı Kanunun diğer işlıe-

(1) — 930 S. Sayılı basmayazı 1 . 6 . 1965 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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re taikdimen ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Daha 
önce görüşmelerine başlanmıştı. Söz Sayın Be-
kata'da buyurun. 

Komisyon burada. Hükümet adma kimse 
yoktur. İçtüzük hükümlerine göre. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bakan 
burada. 

BAŞKAN — Bakan burada ise mümkün. 
Efendim kabul edilmiş tüzüğe göre bakanlar 
adına söz söyleme ve bulunma yetkisi umum 
müdürler seviyesinde devlet daireleri reisleri ve 
umum müdürleri kıymetli arkadaşımız ceza işle
rinde hâkim bulunmaktadır. Bu sebeple mazu
rum. 

Sayın Bakan, yahut Sayın Sağlık Bakanı 
teşrif eder, tekabbül ederlerse, Hükümet adına 
bulunabilirler. 

Hükümet adına Sayın Sağlık Bakanı bulu
nuyor. 

Buyurun Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, geçen celse bu kanunun müzakeresi 
sırasında bâzı sorular yöneltmiştim. Ben kendim 
bir inceleme yaptım. Muhterem Komisyonun zah
mete mahal kalmamak üzere kendi tereddüdet-
tiğim noktalara kendim cevap vereceğim ve bel
ki komisyona da bu vesileyle biraz hizmet ede
ceğim. Yalnız benim geçen günkü tenkid ettiğim 
nususlardan birisi şu idi; ekseriya bütün komis
yonlar yapıyorlar bunu, Millet Meclisince kabul 
edilen metin işte bizim komisyonumuzda da mü
zakere edildi, gönderdik, kabulünüze arz ederiz 
gibi böyle gayet basit, gerekçe sayılmıyacak ya
ni kanunen bu ancak gerekçe denebilecek ge
rekçelerle bu tasarılar geliyor. Bu da maalesef 
bunlardan biridir muhterem arkadaşlarım, ge
çen celse söylediğim gibidir. 

Erol Akçal ve iki arkadaşı bir teklif yapmış, 
Millet Meclisinde bu husus müzakere edilmiş, 

Mehmet Bey isimli eski ceza işleri hâkimlerin
den bir başka arkadaşımız bir teklif daha yap
mış o metne girmiş, hem 7 nci maddenin (A) 
fıkrası, hem de (B) fıkrası değişmiş, değişmiş 
ama ilk gerekçe varya işte o gerekçede Erol Yıl
maz Akçal ve arkadaşları ne demiş? Efendim, 
bu kayıt silme işleminde acalba maznunlar bu1 

beş sene geçtikten sonra hangi mahkemeye mü
racaat edecek bulunduğu yer mahkemesine mi 
müracaat edecektir, yoksa hüıkmü veren mahke
menin kazası dairesindeki asliye ceza mahkemesi
ne mi müracaat edecektir? Şeklindeki teklifi mü
nakaşa edilerek gelmiştir. 

Şimdi ben bu noktayı tekrar belirtmekte bü
tün kanun tasarıları bakımından zaruret görü
yor ve ısrarla duruyorum. Eğer bu noktalar be-
lirbilseydi meselâ ben iki defa söz almıyacaktım, 
hakikaten iyi olacaktı. Şimdi bu tenkidimden 
artık biran için vazgeçerek işin esasına geçiyo
rum, muhterem arkadaşlar. 

647 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aslında 
bizim Türk Ceza Kanununun 95 nci maddesin
deki tekerrüre esas olmıyacak cürümlere taal
lûk eden, cezalara taallûk eden maddeden alın
mıştır. Aslı doğrudur, hakikaten son fıkrasında 
hangi yere müracaat edileceğine dair bir hüküm 
yoktu. Bundan dolayı bâzı tereddütler oluyor
du. Her ne kadar ceza işlerinden aldığım malû
mata göre, bu tereddütlere rağmen bulunduğu 
yerin mahkemesine dahi bir maznun böyle bir 
dilekçe verse bu dilekçe kabule şayan görülüyor
du, ama bir arkadaşımız iyi bir hizmet yapmış, 
bir noksanlığı gidermek için böyle bir hüküm 
derpişini istemiştir. Biz de katılıyoruz. 

(A) ve (B) fıkralarındaki değişikliklere ge
lince : Benim sorduğum sorulara kendim cevap 
veriyorum. Bu değişiklikler de umumi aflı ol
sun, hususi aflı olsun veya eski 647 sayılı Ka
nunun maddedeki şekilde ceza tertibiyle olsun, 
cezanın başlangıcına taallûk eden değişiklikler
dir. Yani hüküm verildikten sonra, şu kadar se
ne sonra, dört sene sonra, beş seneye iki ay ka
la bir maznun mahkûmiyetini çekerse, beş sene
nin hesabını eski kanuna göre çektikten sonra 
başladığı için tatbikatta bâzı zorluklar husule 
geldiği anlaşıldığı için bu değişiklikler, bu ta
diller yapılmıştır. Diğer taraftan Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununa göre memnu hakların 
iadesine taallûk eden maddelere de uygun oldu-
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ğu için değişikliği getirilen 7 nci maddenin (a) 
ve (b) fıkraları, bu kanun hakkındaki mütalâa
mız grup olarak müspettir, oyumuzu müspet 
olarak kullanacağız, bunu arz ediyoruz. Bun
dan başka, 78 sayılı, 146 sayılı, 218 sayılı, 780 
sayılı Af kanunlarının çerçevesinde de bir mu
halefetimiz olmadığını anlamış bulunuyoruz. 
Bunu da sarih olarak arz ediyorum. 

Üç milyon, dört milyon, beş milyon gibi adlî 
sicil kayıtlarını tutmak Devlete büyük külfet 
tahmil edeceğinden, zaman zaman işte böyle iki 
senede, beş senede kanunun tâyin ettiği müddet
lerde ilim adamlarının radyasyon dediği yani 
kayıt silme işini de Grupumuzca uygun görüyo
ruz. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko
misyon söz istemiyor. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede ayrıca ivedilik 
talebi de vardır. İvedilik hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 tarih 
ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 13 . 1 . 1965 tarih ve 647 sayılı 
Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — A) Kabahat ile mahkûm olan 
•kimse cezaisini çektiği veya genel af, zamana
şımı veya şikâyetin' geri alınması gibi sebepler
le cezanın ortadan kalktığı veya düştüğü ta
rihten itibaren bir sene içinde bir cürüm veya 
evvelki hükmün verildiği Asliye Mahkemesinin 
kazası dairesinde diğer bir kabahatten dolayı 
aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya mah
kûm olmadığı veya ertelenmiş olan hükümlü
lüklerin esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde 
bu tarihten sonra; 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
larla ağır hapis veya 5 seneden fazla hapis ce
zasını müstelzim suçlar haricinde kalan bir cü
rümden dolayı mahkûm olan kimse, cezasını 

çektiği veya genel af, zamanaşımı veya şikâye
tin geri alınması gibi sebeplerle cezanın orta
dan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren 
beş sene içinde işlediği bir cürümden dolayı 
evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya 
hapis yahut ağır hapis cezasına mahkûm olma
dığı veya ertelenmiş olan hükümlülüklerin esa
sen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih
ten sonra; 

İlgilinin veya Cumhuriyet Savcısının yahut 
Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine hük
mü veren mahkemece veya talıebedenin bulun
duğu yer Asliye Ceza Mahkemesince, duruşma 
yapılmaksızın, adlî sicildeki hükümlülük kay
dının silinmesine karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlter... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 5434 sayılı Kanuna ek, 2.8. 1960 gün 
ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 
sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/215; 
Cumhuriyet Senatosu 2/214) (S. Sayısı : 940) 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 

(1) 940 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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(910) sıra sayılı Kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

İçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Kanunun ismi : 5434 sayılı Kanur.a ek, 
2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kamına, 16 . 7 . 1965 
gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/214) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan ve fakat 
sırası daha sonralarda olan tezkerede ismi bu
lunan kanun teklifinin gündemde bulunan di
ğer işlerden önce görüşülmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçesini okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1967 tarihli 105 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanuna ek, 
2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna 16.7.1965 
gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 5 . 1967 tarih
li ve 1063 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumu
zun 31 Mayıs 1967 tarihli 27 nci Birleşiminde 
ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 27 Mayıs 1967 tari
hinden 29 Temmuz 1967 tarihine kadar emek
liye sevk edilmiş subay ve askerî memurlarla 
bunlardan vefat edenlerin dul ve yetimleri hak
kında da, 42 ve 696 sayılı kanunlar hükümleri
nin uygulanmasını öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, 27 Mayıs 1960 tarihin
den sonra emekliye sevk edilen subay ve askerî 
memurlar hakkında, o tarihte yürürlükte bulu
nan kanun hükümlerinin uygulandığı, buna 
karşılık 29 Temmuz 1960 tarihinden sonra 
emekli olanların bu tarihle yürürlüğe giren 42 
sayılı Kanun hükümlerine tabi tutuldukları ifa
de edilerek, söz konusu kanunun malî hükümle
rinin daha geniş olması sebebiyle, yakın tarihler
de emekliye sevk edilmiş aynı rütbede bulunan

lar arasında bir eşitsizliğin husule geldiği ifade 
edilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar muvacehesinde, 
42 sayılı Kanun hükümlerinden istifade edemi-
yenlerin emsalleri seviyesine getirilmelerini ön
gören kanun teklifi, Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa olunmuştur. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen madde
ler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Kanun teklifinin Genel Kurulda önce
lik ve ivediliıkle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

Sözcü 
istanbul 

O. Gümüşoğlu 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Ankara 
M. Vural -

Rize 
O. M. Agun 

BAŞKAN — Sayın 

Bu Rapor Sözcüsü 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Ankara 
T. Kap anlı 

Aydın 
İ. C. Ege 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Öztürkçine, buyurum 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 87 sayın sena
tör arkadaşımızın teklifi olan bu kanun teklifi 
kanunlaştığı zaman da hakikaten büyük bir 
adaletsizlik ortadan kalkmış olacaktır. Şöyle ki, 
birbirleri arasımda 1 - 2 gün farkla emekliye ay
ni iniş olan, meselâ, bir tuğgenerali ele alalım, 
27 Mayıs 1960 ile, 29 Temmuz 1960 arasında 
emekli olan bir tuğgeneral 1 300 lira emekli ma
aşı almaktadır. Halbuki, bundan sonra, 1 - 2 gün 
sonra emekli olan bir sayın tuğgeneral ise 2 100 
lira emekli aylığı almaktadır. Görülüyor ki, 
bir hafta zarfında değil, bir gün ara ile birbir
leri arasında emekli olan bu ordu mensubu ara
sında büyük bir adaletsizlik mevcuttur. Yüksek 
tasviplerinize arz edilen kanun teklifi kanunlaş
tığı takdirde büyük bir adaletsizlik giderilecek
tir. Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Açık oylarını kullanmıyan sa
yın üyeler var mı? Yok. Olmadığına göre açık 
oylama muamelesi bitmiştir. 

Tümü üzerinde başka söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz önce okunan tezkerede ivedilik hususu 
da vardı. İvedilik hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 
sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra ek

lenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 
ıgün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 
696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

— 27 Mayıs 1960 tarihinden 29 Temmuz 
1960 tarihine kadar emekliye sevk edilmiş su
bay ve asikerî memurlarla bunlardan vefat 
edenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukar
ıdaki hükümler uygulanır. 

Bunlara geçmiş yıllara ait aylık ve ikrami
ye farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isıtiyon... 
Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, karşımız
da 27 Mayısda yapılan tekaüt muamelesi ile, 
ondan sonra yapılan tekaüt muamelesinde, su
baylar içinde büyük adaletsizliklerin olduğun
dan bahis ile düzeltilmesini istiyen; fakat, lehe 
düzeltilmesi istenilen bir tasarı var. Her ne den
se meseleler hep lehe tefsir edilir ve aşağı tarafa 
olan rakam yukarıya çıkartılmak suretiyle hani 
fiyat ayarlamalarında olduğu gibi bu iş, haksızlık 
önleme yoluna gidilir. Buna da uzun boylu do
kunacak değilim. 27 Mayısta neden bu böyle 
oldu desek, bu sefer diyecekler ki, «İhtilâlin ka
nunu olmaz, ihtilâl böyle istedi, böyle yaptı.» 
pekâlâ ihtilâli de konuşmayalım, tarih hükmü
nü versin. Peki şu espriyi anlıyamadım, bu
rada yok. 27 Mayısta filân general, filân su
bay şu rütbede, şu ölçü içinde ayda şu kadar 
maaşla emekliye sevk edilmiştir, 27 Mayısta 

ondan sonrakiler ise şu kadar noksan olmuş. 
Şu ayarlama düzeltilsin. Bunun müddeti ne ola
caktır arkadaşlar? Yok bir şey. Ne kadar son
raya kadar subaylar, tekaüt edilen subaylar 
bu ölçü içinde mütalâa edilecekte bu haksızlı
ğın var olduğu iddia edilen meseleler düzeltile
cek, bu ilânihaye böyle 'gidecek midir? Bu hak
sızlıktır diye bundan sonra ne kadar zaman zar
fında emekliye sevk edilen subayların arasında 
rütbe farkı olmamasına rağmen bu düzeltme 
ve ayarlama olacaktır? Bunun cevabını bekle
rim ve isterim. Çünkü, bir mesele daha çıkı
yor ; dikkat ederseniz biz bu işi düzeltelim der
ken, yarın bir başka meselenin düzeltilmesi de 
yine huzurunuza gelecektir. Sonra 27 Mayısı 
esas almıışlar. Peki 27 Mayıstan evvelini niye 
esas almadınız? ölçünüz ne, espiriniz ne? O da 
yok. 27 Mayıstan evvel bir tuğgeneral, arka
daşımız bir misal verdi, bir tuğgeneral veya 
bir albay tekaüt edilmiş, yüzde 30 la veya yüz
de 40 ile tekaüt edilmiş. Maaşı şu imiş, yüzde 
40 ı şu kadar. Bilfarz 27 Mayıstan üç veya altı 
ay kadar evvel bir tuğgeneral, bir orgeneral 
şu ölçü içinde tekaüt edilmiş eline şu geçiyor. 
27 Mayısta tekaüt edilenlerin ise böylece 27 
Mayıstan sonra tekaüt edilenlere denkleştiri-
liyor, yarın o albay veya general gelir de, 27 
Mayıstan evvel de ben tekaüt edilmiştim, 3 ay 
evvel, 3 gün evvel. Siz bunu esas alıp düzelti
yorsunuz da benimkine niye dokunmuyorsunuz, 
bu da adalet ölçülerine sığar mı? Derse bilmi
yorum biz rey veren arkadaşlar bunlara nasıl 
cevap vereceğiz? Yoksa Hüseyin Kalpaklıoğlu 
olarak ben, Konya Senatörü Sedat Çumralı ar
kadaşım birer esbabı mucibe ile hakikaten 
bunda da bir yanlışlık var, düzeltilmesi lâzım-
gelir diye her birimiz buraya bir taleple kanu
nu düzeltmek için gelecek miyiz? Ve böyle ge
lirde her seferinde düzeltmeye gidersek ne ola
cak? Muhterem arkadaşlarım, Parlâmentonun 
böyle kanun mu yapması gerekir Bir tek me
seleyi halletmek için bakıyorum mütemadiyen 
filân kanunun filân maddesinin filân fıkrasına 
bir fıkra eklenmesi, bir daha eklenmesi.. Anlı-
yabilirseniz, anlayınız tatbik edebilirseniz edin, 
içinden cıkabilirseniz çıkın. 

Şimdi düşünüyorum, bâzı generaller ve 
Eminsu olan subaylar, benim şu konuşmama 
gücenecekler. Diyecekler ki çıktı, işin içine su 
bıraktı. Doğru. Ama, ne yapayım ki, bunu söy-
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lemeye mecburum. Eğer söylediklerimde bir 
hakikat hissesi varsa söylemeye mecburum ben 
bunları. Biz, dikkat ederseniz arkadaşlar şura
dan hareket ediyoruz. Bir adaletsizliğin gide
rilmesi; hepimiz beraberiz. Hiç birimiz, adalet
sizliği gidermiyelim, âdil hüküm vermiyelim, 
âdil karar vermiyelim, diye şuraya gelebilir 
miyiz. Hepimiz âdil olmaya, doğru olmaya öl
çülü olmaya, birini, diğerinden muamelelerin 
aynı ölçü içerisinde tefrik etmemeye yeminli, 
vazifeli kişileriz.. Ama, görüyorum ki, şu ka
nunun bu şekilde ele alınması ile bundan son
ra çıkabilecek mahzurları bugünden huzuru 
âlinize kendi ölçüm ve düşüncem hududu içe
risinde arz etmiş bulunuyorum. 

Son sözüm şu: Bu sorduğum sualleri Sayın 
Hükümet ve komisyon başkanı zannediyorum 
dinlediler, cevaplandırırlar ve beni tatmin eder
lerse memnun olurum. Aksi takdirde üzülerek 
beyan edeyim ki böyle her seferinde birkaç şah
sın, hattâ birkaç şahsın değil birkaç yüz şah
sın için dâhi kanun getirirlerse ben buna rey 
veremem, Arkadaşlar, mazur görsünler. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Ken
dinizin imzası da var Sayın Kalpaklıoğlu, ken
diniz de imzaladınız aynı kanunu. 

BAŞKAN — Kanunda imzası olsun olmasın, 
siz müdahale etmeyiniz. Devam ediniz Sayın 
Kalpaklıoğlu, 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar, komisyon ve Hü
kümet eğer arz ettiğim soruları burada cevap
landırır tatmin edilirseım bunun tervice me
dar olan tarafları varsa şüphesiz hakkı, ve doğ
ruyu aradığımıza göre reyimi veririm. Yok, 
arz ettieim hususlarda hakikaten bugünden 
yarma büyük mahzurlar varsa yeniden bu me
selelerin ileride tekrar ve tekrar ele alınması 
ve bu haksızlığın giderilmesi için yeniden ta
sarılarla huzura gelmek bir hakikat ve bir rea
lite olacak ise kendilerinden rica ediyorum bu
nu geri alsınlar. Söylediğim şekillerin, husus
ların, mahzurların giderilmesi düzeltilmesi müm
künse bunlar üzerinde dursunlar. Bu cihetleri 
de şikâyete sebebiyet vermiyecek şekilde dü
zeltmek suretiyle huzura gelsinler ve yeniden 
yeniden, parça parça, her şahıs veya şahıslar 
hakkında kanun çıkarmaktansa bir sefer ele 
alıp düzeltmenin ve yeniden yeniden Parlâ
mentoya vazife yüklemeden meselenin bir se

ferde halline imkân ı^ersinler. Mâruzâtım bu 
kadar, kendilerinden cevap bekliyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artus, buyurun. 
Sayın Artus gelinceye kadar bir oylamanın 

neticesini arz ediyorum. 
6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Ku

rumu Kanununun 2 nci maddesinin (b) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısı üze
rinde 95 sayın üye oy kullanmış, 82 kabul, 9 ret 
ve 4 çekinser oy tesbit edilmiştir. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. Değişiklik yapıldığından Mil
let Meclisine gönderilecektir. 

Buyurun Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkannea S.Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; emeklilerin 
özlük hakları meselesi daima bizde ve başka mem
leketlerde parlâmentoları, hükümetleri meşgul 
eden, üzen belli başlı konulardan birisidir. Şimdi 
Yüksek Huzurunuza getirilmiş olan kanun bir 
haksızlığı tamir maksadını gütmektedir. Bu ka
nun, 27 Mayısla 42 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih arasında emekliye sevk edilmiş kim
selerin 42 sayılı Kanımdan faydalanan subaylar 
gibi emekli maaşı almalarını hedef tutan bir ka
nundur. 

Muhterem arkadaşlar; 42 sayılı Kanunda hu
susi birtakım haklar, diğer emeklilere nazaran 
farklı birtakım emekli maaşı açısından, ikramiye 
açısından farklı birtakım hükümler sevk edilmiş
tir. Bunun gerekçesine nüfuz edilmediği tak
dirde bu kanun sanki bir haksızlık yapmak, bir 
ikilik yaratmak için getirilmiş bir kanunmus cribi 
vorumlanabilir. Halbuki mesele bövle değildir. 
Mesele şudur : Türkive Cumhuriveti Ordusu nor
mal barış senelerinin icabı olarak kendisinin mu
hafaza etmesi icabeden ehramın tamamen bir üs-
tüvaneve, bir silindire çevrildiğini görmek gibi, 
vani üst tabakaların, yüksek rütbelerin normal
den fazla bir şişkinlik arz ettiĞi bir ordu haline 
girmiş bulunuvordu. Bu vaziyet karşısında men-
suıbolduRTimuz NATO ittifak camiasının başın
da bulunan başkomutan ve şevki idare makamları 
tarafından devamlı olarak T.C. Hükümetleri or
duda bir düzeltme yapmak ve orduyu normal, 
fennî ölçülere uyemn bir ordu haline s"etiT'ilmek 
telkin ve tavsivelerine hedef oluvorlardı. Nihavet 
ihtilâlden sonraki Hükümet kendisinde bunu ya
nacak gücü ffördü ve gerekli dış yardımın da 
sağlanması üzerine böyle bir düzeltmeye gidildi. 
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Şimdi görülüyor ki, bu kanunla emekliye sevk 
edilen subaylar kendi suitaksirleri ile değil, ken
di talepleri ile değil, esas itibariyle kendi ar
zuları ile değil, ve kendilerine kusur atfı kâbîl 
bir neticesi değil, kendilerinin meslek olarak seç
tikleri askerlik meslekinde senelerce çalıştıktan 
sonra, ilerledikten sonra ve yüksek mevkilere, 
rütbelere ulaştıktan sonra sırf objektif bir zaru
ret dolayısiyle, yani Türkiye Cumhuriyeti Ordu
sunu bir ehram haline getirmek ve üst derece
lerdeki gayritabiî şişkinliği izale etmek zaru
reti dolayısiyle birdenbire çok erken yaşlarda 
meslek olarak seçtikleri ordu ile alâkalarının ke
silmesi gibi çek, hakikaten çok acı bir vaziyette 
karşılaştılar. Şimdi bunun tabiî neticesi ola
rak mânevi açıdan kendilerinin üzüntülerini, 
teessürlerini tatmine imkân yoktur. Fakat bu
nun tabiî neticesi olarak hiç olmazsa maddi açı
dan kendilerini tatmin etmek zaruri idi. işte 42 
sayılı Kanun, sırf bu düşüncelerle, yani objek
tif sebeplerle orduda yapılan düzeltmeye hedef 
olan ve hattâ buna kendi kusuru olmaksızın mâ
ruz kalan kimselerin maddi açıdan tatminini sağ
lamak düşüncesi ile çıkarılmıştı. O halde 42 sa
yılı Kanunun şümulü içine giren subaylarla diğer 
subavları mukayese etmeye imkân yoktur. Ve 
bu sebepledir ki, onlara böyle istisnai bir statüko 
sağlanmıştır. 

Şimdi bu anda konuştuğumuz kanuna gelince; 
bu anda konuşulan kanunda da, emekliye sevk 
edilmiş olanların mühim bir kısmı hiç şüphesiz 
yine aynı mülâhazaların neticesi olarak emekliye 
sevk edilmiş kimselerdir. Belki bunların içinde 
bâzıları, pek nadir istisnalar, ihtilâlin zaruret
leri ile emekliye sevk edilmiş olabilir. Fakat tak
dir buyurursunuz ki, muhterem arkadaşlarım, bir 
kanunun uygulanmasında yüzde nisbeti daima 
dikkate alınır. Yani bu kanunun uygulandığı 
kimselerin büvük bir yüzdesi biraz evvel arz et
tiğim gerekçe ile emekliye sevk edilmiş olan kim
selerdir. 

Simdi, bu 27 Mayısla, söylediler biraz evvel 
29 Temmuz yahut Ağustos arasındaki yani 2 ay
lık süre içinde emekliye sevk edilmiş olanlann 
durumunu da aynı şekilde mütalâa etmek zaru
reti bulunduğu için bunların da vaziyetini 42 sa
yılı Kanundan yararlanan kimselerin durumuna 
getirmek icabetmiştir. 

Şimdi gelelim diğer emekliler meselesine; pek 
tabiîdir Sayın Kalpaklıoğlu'nun biraz evvel bura

da ifade buyurdukları gibi ben de bütün gönülm-
le katılırım, T.C. nin maddi imkânları müsaidol-
sa da bütün emeklileri çok müsait durumlara ge
tirmek mümkün olsa. Şurada komşumuz Irak'ta, 
işittik memurlar hakkında, belki bütün memur
lar değil, bunu kesinlikle söyliyemem, fakat Yar
gıtay Başkanı ile yapılan bir konuşmada kendisi 
emekliye sevk edildiği zaman tam maaş aldığını, 
tam maaşla emekliye sevk edildiğini söylemiştir 
bir arkadaşımıza. Gönül bunu istiyor. Hakikaten 
senelerce Devlet kapısında çalışmış, Devletin yük
sek mevkilerini işgal etmiş kimselerin yüzde yüz 
maaş ile, kendi maaşı ile emekliye sevk edilmesi 
ve kendisine teşekkür edilerek evine gönderilmesi 
icaıbeder. Ama bütün bunlar kalkınma çabaları 
içinde çırpman Türkiye'nin maddi imkânları ile 
ne dereceye kadar bağdaşabilir, meselesidir. Ha-
tırlıyacaksmız, geçen sene, yahut evvelisi sene bu
rada 1950 den evvel emekliye sevk edilenler 
hakkında bir kanun kabul ettiniz. Bu kanunda 
1950 yılından evvel emekliye sevk edilenler hak
kında durumu daha, biraz daha. ıslah eden hü
kümler mevcuttu. 1950 den evvelki emekli ma
aşları ile 1950 den sonraki para değeri arasın
da büyük fark olduğu için bu kanun kabul edildi. 
Tekrar ediyorum, samimiyetle katılırım, bütün 
emeklilerin durumunu aynı hale getiren, ıslah 
eden ve çok iyi hale getiren bir kanunun, hattâ 
valnız üniformalılar için değil, yalnız subaylar 
için değil sivil emekliler de dâhil olmak üzere 
bütün Türkiye'deki emeklilerin durumunu aynı 
vaziyete getiren bir kanunun düşünülmesi, çıka
rılması fevkalâde isabetli olur. Ve böyle bir ka
nuna seve seve müspet oy verecek arkadaşlarınız
dan birisiyim. Fakat havale kapılmamak lâzım. 
Çünkü Türkiye'nin maddi imkânları bugün bu
na müsait değil. Müsaidolmayınca da bunun 
önümüzdeki kalkınma çabalarımızın meyvasmı 
vereceği senelere bırakılması zarureti çarnaçar 
kendisini gösteriyor. İnşallah Türkiye de yanı
mızdaki komşu zengin memleketler gibi, bir gün 
gelecektir, emeklilerine tam maaşla emekli elmak 
imkânını sağlıyan devletlerden birisi olacaktır. 
Bu itibarla sözlerimi şöyle bağlıyacağım. Bu iki 
aylık devre için getirilmiş olan kanun tamamen 
42 sayılı Kanunun statüsü içinde olan subayları 
hedef tutmaktadır. Aynı gerekçe ile bunlar da 
tekaüt edilmiş, emekliye sevk edilmişlerdir. İçle
rinde bâzı istisnalar olabilir, ama istisnalar kai
deyi bozmaz biliyorsunuz, kaideyi kuvvetlendirir. 
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İstisnalara göre de hüküm sevk edilmez, daima 
çokluğa, çoğunluğa göre hüküm sevk olunur. Bi
naenaleyh, bunların da 42 sayılı Kanundan ya
rarlananlar gibi aynı gerekçe ile böyle istisnai 
hükümlerden yararlanmaları zarureti vardır. Bu 
kanun çok âdil bir kanundur ve bu arada izahı 
mümkün olmıyan eşitsizliği bozan bir vaziyete 
son verecektir. Müspet oy kullanılmasını hürmet
lerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkrine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözlerime bas
larken, bu kanun teklifini 87 sayın Senatör ar
kadaşımız imza etmişti ve bu imzalar arasında da 
Kayseri Senatörü Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu'-
nun da imzası vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bir sayın üye 
kanun teklifini yapar, fakat onun aleyhinde de, 
lehinde de söz söylemek hakkına daima sahiptir. 
Bu itibarla lütfen onu geçin. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, normal terfide, yaş had
dini doldurmakta olan ve terfi süresinde terfiini 
bekliven bir sayın subay veya askerî memur 2 
Evlüle kadar bekletilebilir. Bu normal olan iş
lerdendir. Ama 27 Mayıs 1960 tarihi ile 29 
Temmuz 1960 tarihleri arasında emekliyle sevk 
edilen sayın subay ve askerî memurlarımızda bu 
husus bekletilmemiş, emekli durumu beklemeden, 
normal emekli durumu beklemeden ve normal ter-
fiine bekleme zamanı olmadan bunlar otomatik-
man terfi ettirilmiştir. Ye otomatikman bun
lar em eki ive ayrılmıştır. Normal bir statü ol-
madiîh için biz bunlara T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun emeklilerle ilgili olan hususun tamamı 
deo-U aneak. 27 Mayıs 1960 tarihi ile 29 Temmuz 
1960 tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı Ka
nununa uvvgun olarak, emeklive avrılmış olan 
savın subav ve askerî memurları ilgilendiren bir 
husustur. Teklifin aynen geldiği gibi kabulünü 
sav<n ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kangal buyurun. 
HASAN KANG-ALT (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, mıılhlt ereni arkadaşla
rım, 4i2 sayılı Tasfiye Kanunu kendisine ha:s hu
susi bir kanundur. Benden evvel arkadaşları
mın izah ettiği gibi bu kanunu bir kenarından 
mütalâa etmek ve bunu daima nazarı itibara al
mamamız lâzımıdır. Bunun esıbaıbı mucibeısini 
aılkadaşlarıım 'derinliğinle söylediler. Bendeniz 

bu kanunun hülkmüne diğer 'tekaütlerin de 
uyulması ve ondan intibak ettirilmesinin de 
aleyhinde değilim. Ancalk bu kanun mıüsıtakillen 
gelmiş bir kanun olarak mütalâa etmemiz ica-
b ediyor. 

Muhterem senatörler; her gün yeni bir tek
lif, her gün yeni bir ayarlama, her gün mus
tarip memur ve mütekaitlerimizin dertlerine 
çare bulmanın gayreti içindeyiz. Bu bir parlâ
mento meselesinden daha ziyade, bir Hükümet 
meselesidir. Hükümet fiyatlarda bir isıtikrar, 
Hükümet iktisadi politikasında 'düzenli bir yol 
tuttuğu müddetçe; tuitansa, tnltalbilirse bu gibi 
hâdiselerle karşı karşıya olmıyacağız. Fakaft 
şunu görüyoruz ki, her gün Hükümetin fiyat 
politikasındaki aezi hayatı pahalılaştırmakta 
bu pahalılaşma binnetice bir ıısltırap halinde 
Senato'ya, Meclise aksetmekte. Hükümet hayatı 
ucuzlatmadığı müddetçe ve fiyat politikasında 
sabit bir isltiikameitte yürümediği müddetçe bun
lara Parlâmenıtonıun çare bulmasına imkân 
yolktur. Bütçemizden bu talepler karşıısında ya
tırımlara birşey ayrımamız mümkün görülme
mektedir. 

Berildeniz herşeytden evvel Hülkümeltin ikti
sadi politikamız üzerine eğilmesini ve bu yön
den hâdiselere bir veçıhe vermesinin temennisi
nin temennisinldeyim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, benim bu kanunda imzam 
vardır. Lehinde konuşacağım, imzamı bilerek 
attım... Bir hâdise oluyor, 27 Mayısltan önce 
bir kısım arkadaşlarımız emekliye ayrılıyor ve 
bu emekliye ayrılan subay arkadaşlarımız % 30 
ile, % 40 ile emekliye ayrılıyorlar. Ondan sonra 
tabiî normaldir. Çünkü üst kaideme şişmiş, ora
da bir mahruit meselesi var, bunu önliyecek ve 
dolayısiyle % 70 ile istiyenler emekliye ayrıl
sın diyor, ayrılıyorlar. Şimdi bir kısım arkadaş
ların emekliye % 70 ile ayrılırken bundan önce 
orduya hizmot etmiş, silâh arkadaşlığı yapmış, 
onlardan farksız insanların daha az bir para ile 
emekliye ayrılması doğru değil. Bunu gider
mek için böyle bir kanun geldiği vakitte ben 
severek imzamı attım. Ama simidi burada bâzı 
arkadaşlarımız da iktisadi mesieleleri ileri sürü
yorlar. Bundan önceki emekliler meselesi. Bu
nunla onun ilgisi yek.. Diğer emeklileri de dü
şünmek iktiza eder, falkalt o Hülkümeltin vazifeısi. 
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Hükümet bir ayarlama yapacalkısa Emekli San
dığı ile beraber karşı karşıya gelir bunu ge
tirir, düzenler, o da bir kanun halinde çıkar. 
Ama bu, bir haksızlığı gidermek için Parlâmen-
ıto üyelerinin vazifesidir. 0 vazifeyi yerine ge
tirmek için arkadaşlarımız imza a/tmış, buraya 
getirmiş ve dlolaynsiyle halklarını iade için bu 
(kanunu konuşuyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, aynı memursunuz, aynı 
hizmete tabisiniz, bakıyorsunuz arkadaşlarınız 
Ibir kışımı ayrılmış, sizden fazla; bir hâdise ol
muş o az. Olmaz, işıte bu kanunla onu giderme
ye çalışıyoruz. Bu halklka da uygun, adalete de 
uygun. Diğer meseleler Hükümetin vazifesidir. 
Bence bu kanunu kabul etmemiz yerindedir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalpaklı-

oğlu 
HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU — (Kayseri) 

— Muhterem arkadaşlarım, ikinci kere huzu
runuza geldiğim için özür dilerim. Fakat, bu 
teklifte imzası olan bir arkadaşınız olmam ha
sebiyle bâzı arkadaşların bana telmihen konuş
malarına cevap vermek ve bâzı hususlar da tav-
zihen fikrimi arz etmek üzere huzurunuza tek
rar geldim. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz şu teklifte 
bir adaletsizliğin düzeltilmek istendiği kana
atindeyim ve o maksatla da buna imza atmı
şım, hayır demiyorum. Hakikaten 27 Mayısta 
tekaüt edilenlerle ondan bir müddet sonra te
kaüt edilenler arasında rütbe farkı olmadığı 
halde ellerine geçen paralarda büyük faklar ın 
olduğu ve adaletsizliğin «o tarihten bu yana de
vam ettiği, bunu düzeltmeye matuf bir teklifin 
sahipleri arasında imzam bulunduğu bir haki
kattir. Benim bu cihete dokunduğum yok. Fa
kat ben şunu söyledim: Dedim ki, neden 27 
Mayıs esas alınmış, ondan evvelki alınmamış, 
bunun cevabını bekliyorum, bir. 

ikincisi; neden 27 Mayıs tarihi mebde alına
rak 5 sene zarfmdakiler yüzde 70 le tekaüt edi
liyor da, ondan sonra neden yüzde 50 ile teka
üt ediliyor? Bunun esprisi yok. Bunu izah et
sinler dedim. Halihazırda arkadaşlarım, biliyor
sunuz konulan müracaat müddeti bitmiştir. O 
müddet zarfında bilfiil müracaadeden subay
lar, ordudan çıkmak istiyen subaylar bu tek
lifte bulunmuş ise ve 5 sene zarfında da Ordu 
tarafından tekaüt edilmiş ise, yani % 70 ile ya

ni o tarihte rütbesine göre aldığı maaşın yüzde 
70 i kendisine tekaüt maaşı verilmek suretiyle 
tckaüdiyesi yapılmıştır. Ama o tarihten sonra 
aynı rütbeli subay yüzde 70 değil yüzde 50 nis-
betinde tekaüt muamelesi yapılmaktadır. Gö
rüyorsunuz ki meselenin bir ölçüsü yok, bunun 
izahı hiç yok. Sonra neden subay için yüzde 70 
tekaüt muamelesi yapılır? 27 Mayıstan itibaren 
filân tarihe kadar 5 senelik müddet içinde de 
ondan sonrası yüzde 70 e tabiî tutulduğu gibi 
subayların sivilleri hiç nazara alınmaz, neden? 
Neden,, ben bunu esprisini anlamıyorum arka
daşlarım. Ordu... Anladım ordu. Orduya diyo
rum ki, sen 10 ay çalışırsan ben sana 12 ay hiz
met müddeti yapmış sayarım. Yani yaptığın 
işe göre senede* iki, üç aylık sana bir hizmet 
müddeti ekliyorum, diyorum. Ayrıca sen Ordu 
mensubu olduğun için, talim - terbiye ile meş
gul olduğun için bedava ayakabı, elbise veriyo
rum, diyorum. Güzel, bunları onun fonksiyonu 
ile ilgili buluyorum. Başka şeyler de verebili
rim, ama tekaüt oluyor şu kadar müddet son
ra, subay olduğu için yüzde 70 le tekaüt olu
yor, sivil... sivil olduğu için yüzde 50. Olmaz, 
bunun esprisini anlamıyorum. Hatalı mıyım bil
miyorum? Esası yok, ölçüsü yok arkadaşlar. 
Geliyor Askerî Personel Kanuna bakın yine 
•orada göreceksiniz, subaylar sanki bir kalem 
efendisi gibi, kalem memuru gibi telâkki edile
rek, kıtada çalıştığı zaman kıta tazminatı ala
cak. Olmaz bu, anlamıyorum. Benim bildiğim 
subay, değil sivil memurlar gibi masa başı me
muru değildir. Tâlim, terbiye onun fonksiyonu 
icabıdır. Ama göreceğiz Askerî Personel Kanu
nu gelecek, kıtada çalıştığı için talim, terbiye 
müddetinde nerede ne vazife yapıyorsa normal 
maaşının ötesinde kendisine kıta tazminatı ^e 
ayrıca para verilecek. Niçin, neden? Talimgah
ta çalıştığı için. Ve hangi haller talimgâtha ça
lıştığı uzun uzun yazılıyor. Görüyorsunuz ki, 
fonksiyonu ve vazifesi talim terbiye ile meşgul 
•olması icabeden bir sınıfın kendisine daha faz
la para verme, para teminine matuf olarak geti
riyoruz biz fonksiyonundan doğan tabiî vazi
feyi fazla bir mesai, fazla bir efor sarf ediyor 
düşünce ve telâkkisi ile fazla bir maaşla taltife 
gidiyoruz. Ve bunun ölçüsü yok. Neden yok? 
Bir temyiz âzası sabahtan akşama kadar çalı
şır, <o da yetmez akşama evine dosya götürür, 
tetkik eder ve sabaha kadar karar yazar. Niye 
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ona vermiyoruz? Veya başka biri, bir veteriner 
veya bir ziraat memuru... 

Şimdi iş bu taraftan uzuyor. O kanun geldi
ğinde, şüphesiz fikirlerimizi buradan arz ve 
izaha çalışacağız. Mümkün olan adaletsizlikleri 
düzeltmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Yalnız 
ben Hükümete diyorum ki burada, şu tasarıyı 
Hükümet espirisi içinde meseleyi nasıl düşünü
yor? Yani ileriye matuf olarak sorduğumuz şu 
suallerin cevabını Hükümet versin istiyoruz. 
Yani niçin "beş senelik müddet içerisinde yüzde 
70 e tabi tutuyorsun, tekaüt miktarını da on
dan 5 sene sonrakileri ise tekaüt maaşlarının mik
tarını yüzde 50 telâkki ediyorsun? 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (içel) — Öyle 
devam ediyor... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, buraya teşrif edersiniz, cevabınızı ve
rirsiniz, 'ben de dinlerim sizi, memnun olurum. 
İzah edersiniz, tatmin ederseniz, haklı tarafları
nız varsa, görüşlerinizle beni tenvir edersiniz. Re
yimizi kullanırız Sayın Başkanım. 

Sayın arkadaşım Âmil Beyefendi, «Kendi ira
deleri ile değil, iradeleri dışında tekaüdedildik-
leri için bunlara o zaman fazla bir para verilme
si ve böylece ıstıraplarının, teessürlerinin gideril
mesi düşünüldü.» dediler. Evet o da bir hal tarzı. 
bir alternatif. Ve fakat kendisinden özür diii-
yerek arz edeyim ki, bu fikre katılamıyorum. 
Evet teessüre garkedilen, teessüre sevk edilen bu 
arkadaşların, teessüre sevk sebepleri yine o tarih
lerde uzun uzun izah edilen bu mahrut meselesi, 
ehram meselesi yine kulağımıza geliyor, yine o 
mahrutlar, ehramlar yükselmiş. Ve 'ben istiyo
rum ki, bu ikide birde... Her halde 27 Mayıs 
olmıyacağma göre ve 27 Mayısa da lüzum olma
dığına göre bir ihtilâl istemiyoruz, 'bir ehram 
meselesi çıkmasın ortaya. 27 Mayıssız bu ehram
lar hallolsun. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, neresinden ba
karsak bakalım sözü uzatmadan şunu söyliyebile-
ceğiz ki; şu kanun bir adaletsizliği gidermeye ma
tuf olmakla beraber, benim de imzamı taşıyan şu 
teklifte bir adaletsizliğin giderilmesi, mümkündür, 
doğrudur. İki grup arasında bir haksızlık var
dır. Fakat palyatif bir tedbirden öteye geçmemek
tedir. Bütün çabam ve izahına çalıştığım nokta 
budur. İstiyorum ki, bu mevzuun üzerinde esaslı 
olarak, ileriye matuf olarak düşünülsün. Gerek 
subaylar arasındaki bu yanlış tekaüt muamelele

ri bir haksızlığı devam ettirmekte olduğu gibi si
villerle, askerî personel arasında dahi bugün şi
kâyet mevzuu olan ve hakikaten ikisinin de aynı 
espiri içerisinde veya kendi ölçüleri içerisinde 
âdil nisbet ve ölçü içerisinde yine mütalâa edile
rek çalıştığı müddet ve hizmetleri nazarı itibara 
alınmak suretiyle âdil hükümler vaz'edilsin. Te
kaüt müddetleri ve tekaüdolduktan sonra alacak
ları paralar keza kendilerini hayatta geçindirir, 
muavenete muhtacetmez halde bıraksın ve hattâ 
fiyat endekslerinin zaman zaman artması muva
cehesinde bugün yine palyatif tedbirlerle bu eski 
tekaüdolan memurların asgari tekaüt maaşı şu
dur, diye Parlâmentodan zaman zaman kısmi ka
nunlar çıkarmak suretiyle bunların önüne geçil
meden, muayyen fiyat endeksleriyle muayyen za
manlar içerisinde bunu ayarlıyabilecek surette 
Hükümetlere yetki veren kanunlar çıkarılması, 
zannediyorum bugünkü Hükümetimizin vazifele
ri cümlesindendir. Bu mevzuda beni tenvir eder
lerse- memnun kalırım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arıbıyrun, buyurunuz. 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, mevzu, ya
pılmış olan istiyerek, istemiyerek bir sebep tah
tında yapılmış olan bir farkın giderilmesi, bir 
haksızlığın düzeltilmesi idi. Hükümet ve bu ka
nuna imza koyup buraya getiren arkadaşlarımız 
bu haksızlığı düzeltmek kaygısiyle hareket edi
yorlardı. Hususi bir maksat için hususi bir ka
nundur. Sayın Senato nerede görürse görsün her 
hangi bir haksızlığa muttali olduğu andan itiba
ren onu tashih etmesi zannediyorum esas vazife
lerinden biridir ve hepimizin vicdan borcudur. 
Buna hepimizin aynı tarzda kanaat getirmşi ol
duğunuza inanıyorum, ben de öyle inanı
yorum, ben de öyle düşünüyorum. Bina
enaleyh, yalnız bu yönden kanunların tatbi
katında eğer haksızlıklar varsa bunlara muttali 
olduğumuz andan itibaren derhal düzeltmeye te
vessül etmemiz vazifemizdir. Bu kanun böyle bir 
hükmü ihtiva ediyor. Fakat sayın arkadaşları
mız şu veya bu vesileyle emeklilik durumlarına, 
niçin başka emekliler şöyle oluyor, niçin böyle olu
yor diye işi daha ziyade genişletmiş bir tarzda 
ve bilhassa bir yaramıza da dokunmak suretiyle 
genişletmiş oldular. Ben de bilhassa bunun için 
söz aldım, 
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Emeklilik haddizatında hazin bir hâdise olu
yor arkadaşlarım. Çekenler bilir, ben de onlar
dan bir tanesiyim. Hele daha müddetine çok za
man, hizmet müddetine daha çok zaman varken 
hattâ 10 sene, 15 sene varken, daha çok varken bâ
zı hâdiseler icraatiyle emekli olmuş arkadaşların 
durumu ancak 'bu acıyı çekenlerin, bu duruma dü
şenlerin bileceni kadar baz'n olmaktadır, tes'rli 
olmaktadır. Bunu, zannediyorum parayla telâfi 
etmek mümkün değildir. Fakat vazifesini bitirip 
yaş haddine varmış, ondan sonra hakikaten isti-
rahate ihtiyacı vardır. Vicdanı rahat olarak za
manı gelmiş emekliliğe sevk edilmiş bir duruma 
vasıl olduğu zaman insan birşey bekliyor, hattâ 
iki şey bekliyor. Bir tanesi bu memleket uğruna 
kanını, canını, bütün vaktini, varlığını feda et
miş veya feda edecek derecede hizmet ve vazife 
görmüş olan bütün emekliler, sivil veya. asker, 
bütün emekliler bir teşekkür bekliyor, hizmetle
rine mukabil. O teşekkürün, bu kürsülerden, mil
letin yankısına, milletin arzusuna tercüman ola
rak söylenmesi, emeklilerle ilgili olan vekâlet da
irelerinden, bunların en büyüklerinden söylen
miş olması, millet namına söylenmiş olması bir 
vecibedir ve bunu bekliyor insan. Eğer emekli
ler için hizmet ve vazifelerinin kıymetlendiril
mesi bakımından teşekkür beklerken bizlerden on
ların şu niye bu kadar para alıyor, niçin bunu 
alıyor, niçin daha fazla alıyor, şu olmuş, bu ol
muş diye hâdiseleri o safhaya sokacak gibi. bir 
münakaşaya sebebiyet vermek zannediyorum ki, 
birçok emeklileri büyük mikyasta rencide etmiş 
olur bu kürsülerden. Bu hâdise o tarzda düşü
nüp o tarzda kıymetlendirilmelidir. Benim emek
li hakkım bu millete, bu devlete, sayan arkadaş
larım, para ile ölçülemez. Hiçbirimizin ölçülemez, 
hiç kimseninki ölçülemez. Ben müteessir oldum 
burada, niçin hata tashih edilirken dahi niye bu 
para dâvası ortaya konmuştur?.. Bunlar bizden 
sonra gelecek olan, yine bu memlekete, bu Dev
lete, bu millete hizmet edecek olan, etmekte olan 
genç arkadaşlar için istikballeri bakımından iyi 
ölçüler olmaz sayın arkadaşlarım. Bunu tebarüz 
ettirmek isterim. 

Emeklilik hazindir sayın arkadaşlarım. Evet 
fakat emekliler arasında da hassaten meslek iti
bariyle bütün emeklileri bir araya sokmıyacak 
olan, aynı kıymetle kıymetkndirilemiyecek olan 
bâzı hususlar da vardır. Daha dün Arap dev
letleri, İsrail - Arap harbi sırasında gördük ki, 

muazzam bir mağlûbiyete uğradılar. Binlerce in
san kayboldu, zayi oldu ve 4 - 5 tane Arap mem
leketi büyük mikyasta ve fecî şartlar içine atıl
mış" oldular. Bunlar yalnız politikacıların, o mem
leketi politik bakımdan idare edenlerin sorumlu
luğu değildir. Yalnız onlara raci değildir. Bu
nun için de fiilen muharebe eden, müdafaa so
rumluluğu verilmiş olan oradaki askerlerin de 
hisseleri vardır. Bir kumandan çıkıyor, başku
mandan yapıyorsunuz, ordu kumandanı yapıyor
sunuz. Yetişme itibariyle, şu itibariyle, bu iti
bariyle bir sebep çıkıyor orta yere, mağlûbolu-
yor, memleketi mağlûbiyete sürüklüyor. Bütün 
Devlet, bütün millet hep beraber bir felâkete 
uğruyor. Sayın arkadaşlarım, bu az mesuliyet 
değildir. O halde gerek vazife esnasında, gerek 
emekliliğe sevk edildiği zaman bâzı vazife sahibi 
olan arkadaşlarımızın sorumlulukları derecesin
de kıymetlendirilmesi ve eğer bu memleket, bu 
millet bu borcunu ifa edecekse teşekkürün yanın
da onu hiç olmazsa son zamanlarında, hayatının 
son günlerinde vaktiyle yapmış olduğu, taşımış 
oVln^n şerefle mütenasip surette tutulması, onun 
düşüralmemesi icabeder, o hayatın verilmesi ica
beder. O zaman da evet gönül ister ki, en küçük 
memurlardan her türlü vazifeyi kavrıyacak, kap-
sıyacak tarzda bütün emeklilere aynı hakkın, 
müsavi hakların verilmesini elbette gönül ister. 
Ama bâzılarını gözetmemiz, ayırmamız onları 
daha ziyade, tâbir caizse tatmin etmemiz veya 
seviyelerinin düşürülmemesi icabeden bâzı husus
lar vardır. Onlardan birkısmı da bu tarzda çok 
büvük sorumluluklar almış olan sınıf ve vazife 
görevlileridir. Bugün hakikaten elinden tutul
ması icn.bedcn ve bu memlekete harb halinde bü
yük mikyasta vazife ifa etmiş olan, vazife gör
müş olan büyük kumandanlarımız fakrüzaruret 
içinde bulunmaktadırlar. Onlar bir tarafta du
rurken buraya gelip onları düşünmek suretiyle 
bütün emeklileri bu seviveye çıkaralım, onlara 
şrariplıklerini sahipsizliklerini hissettirmiyelim 
dive söz etmek lâzımgelirken bir husus için. bir 
bısur iein veyahut yapılmış olan bir eksikliğin 
giderilmesi tarzında hiç olmazsa atılmış bir adı
mın ölçüsünü, alınacak paralarla hesabetmeyi 
bendeniz dormı bulmuyorum. Vazifemizdir, hepi
mizin. Hükümetin de vazifesidir. Bütün emekli
lere b'r çare bulmak lâzımgeîir. Yalnız maaş ba
kımından de^il, başka hususuarda da düşünüle
bilir; sigortalar kurulabilir, Emekli Sandığı pa-
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r'asiyle emeklilere hayat seviyelerini yükseltmek 
için başka tarzda ortaklıklar kurulabilir, hayat 
standartlarına göre yeni kanunlar yapılabilir. 
Hayat standartları yükseldiği zaman emeklileri 
de düşünmek suretiyle onların da maaşlarını ay
nı mabette yükseltmek için bâzı hususlar, ted
birler düşünülebilir. Bunların hepsi bizim vazi
femizdir. 

Bunları yapalım, fakat çok istirham 
ediyorum, zannediyorum hepiniz benimle bera
bersiniz, •emeklilik haklarını, emeklilik husu
sundaki tashihleri, haksızlıkları düzeltmek 
için burada para lâfı etmiyelim arkadaşlarım, 
onları rencide letmiyelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 'buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, huzurunuzda müzakere 
edilmekte olan kanun tasarısı 27 Mayıs 1960 
ile 29 Temmuz 1960 arasında emekli olan as
kerî personelin 29 Temmuz tarihinden sonra 
•emekli olanlara tatbik edilen 42 sayılı Kanu
nun bu iki tarih arasındaki emekli edilen as
kerî personele tatbikini âmir bulunmaktadır. 
Bu teklif, Hükümetimizce haklılık görüldüğü 
için ve adalet hislerine tercüman olarak yapıl
mış bir teklif olduğu için Hükümet de bu tek
life iştirak etmiştir. Çünkü her iki emeklilik 
muamelesi de askerî personelde güdülen mah-
rutu teşkil için aynı maksatla yapılmış emek
lilik bulunması itibariyle bu iki tarih arasın
daki emekli askerî personelin de daha sonra 
tatbik edilen kanundan istifadesinde haklılık 
mütalâa edilmiştir ve Hükümet olarak bu tek
life iştirak edilmiştir. Muhterem senatörlerin
de ,buna iştirak edeceğini ümidetmekteyim. 

,Saym Kalpaklıoğlu arkadaşım bu tasarı 
hakkında konuşurken bu adaletsizliğin vâri-
dolduğunu kabul etmekle beraber bu tip kü
çük parçalarla (muhtelif tarihlerde emeklilik 
muamelelerine tahaddüs eden adaletsizliği gi
dermek için topyetkûn bu meselenin ele alınma
sını ve böyle <bir kanunun getirilmesini arzu 
ettiklerini ifade ettiler. 

Hükümetçe muhtelif tarihlerde yapılan 
'emeklilik muamelesini tetkik ederek bu adalet
sizliği giderecek bir kot hazırlanması çalışma
ları yapılmaktadır. Ümidederim ki çok yakın 

bir zamanda huzurlarınıza gelecektir. Muhte
lif tarihlerde yapılmış -olan emeklilik muame
lesinde aynı rütbede veya aynı maaştan emek
li olmuş insanların farklı emeklilik 'maaşına 
tabi tutulması giıbi adaletsizlikler giderilecek
tir. 

Yine Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşım bu 
kanunla hiç alâkası olmamasına rağmen bir as
kerî personel rejimine ve kanununa değindiler. 
Kanun, Mecliste müzakeresi tamamlanmak üze
redir. Daha evvel de Senatonuzda müzakere 
edilmiş ve kabul edilmiştir. Sayın arkadaşı
mın burada bahsettiği kıta tazminatı meselesi 
Senatonuzca konuşulmuş ve kaıbul edilmiştir. 
Tekrar huzurunuza geldiğinde müzakeresi ola-
cak, sayın arkadaşımın bu husustaki beyan
larına Hükümetçe ic ab eden izahat verilecektir. 
Bu kanunda haklılık görüldüğü için Hükümet 
olarak bu teklife iştirak edilmiştir, Hükümet 
olarak kabulünü isth'ham ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon konuşacak mı efen
dim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — İzin 
verirseniz kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın 
Başkan, çok aziz arkadaşlarım, bu memleketi 
örnek hislerle sevmenin gönül ve fikir birliğin
den kıymet' alan, hüviyet alan hissiyatı ve ina
nışı ile bu millete hizmet eden asker ve sivil 
bütün çocuklarımızı, Kalpaklıoğlu'nun istediği 
eşit bir ölçünün içinde manen ve maddeten tat
min etmek şüphesiz hepimizin en yürekten bah
tiyarlığını tennin edecektir. Bu istikamette Hü
kümetin dikkatli ve gayretli bir mesai sarf et
miş olmasını bilmekten ve öğrenmekten ayrıca 
sevindik. Ben sizlerin de hissiyatınıza tercü
man 'olarak Hükümetten bu istikametteki çalış
malarını ısrarla devam ettirmesini ayrıca istir
ham ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu kanunun 27 Ma
yıstan mebde almasının sdbobi aynı espri için
de, aynı tasarrufun getirdiği zaruretten doğ
muş olmasındandır. Hepinizin bildiği veçhile 
ordudaki terfi imkânlarını sağlıyaıbilmek için, 
terfi ehramını düzeltmek bahsindeki zaruretten 
belki 35 yaşında, 36 yaşında büyük bir idealin, 
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büyük bir iman ve heyecanın peşinde ve içinde 
olan bir kurmay yarbay, bir kurmay albay ar
kadaşımız önünde ümitli, istekli ufuklar bu
lunmasına rağmen bu tasarrufla 'emekliye sevk 
edilmiştir. Bunları idealinden koparıp alan in
sanlar. memlekete hizmet etmek gibi bir endişe
nin idinde ve peşinde idiler. Ama o arkadaşı
mın 'zaviyesinden hâdiseyi mütalâa ettiğiniz 
zaman göreceksiniz ki, bu arkadaşımızın mâne
vi hayat ve haysiyeti geniş, ölçüde rencide ol-
m-uştur. Sayın Tekin Arîburum generalimizin de 
buradan ifade ettiği veçhile, memlekete hiz
met ^etmenin şuuruna varan ve bunu şeref sa
yanlara elbette ve mutlaka en yürekten bir 
hürmetin, en derin ve yürekten bir muhabbe
tin, hissiyatın içindeyiz. Onları hu kürsüden 
ayrıca selâmlamak benim için vazife ve vecibe
dir. 

Bu kanunla 110 kadar arkadaşımız general 
ve genç subay yeniden 42 sayılı Kanunun ge
tirdiği nishete irca edilmektedir. O nisbet üze
rinden emeklilik maaşlarını alacaklardır. Ay
rıca kanunda sarahatle ve vuzuhla tesbiıt edil
diği veçhile, bu arkadaşlarımızın yetimleri ve 
dulları da hu kanunun tatbikatından faydala
nacaktır. Bu sebeple bir haksızlığı tashih et-
mcık gibi hakikaten Kalpaklıoğlu arkadaşımın 
da içinde bulunduğu adalet, fazilet ve endişe
sini her mânada kapsıyan, her mânada fcucaık-
lıyan bu tatbikatın gelişine Senatoca imikân 
verilmesini ayrıca arz ve istirham ediyorum. 
Sayın Başkanı ve Yüce Senatoyu hürmetlerimle 
selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bir bakıma Türkiye bir adaletsizlikler ve eşit
sizlikler ülkesidir. Nereden baksanız ayna işi 
yapan bir memurla, aynı dairenin bir başka 
veya bir .başka bakanlıkta yine aynı işleri ya
pan bir memur arasında büyük farklar var
dır. Ücret bakımımdan ve diğer hususlarda. 
Şimdi 27 Mayıstan evvel yani 1950 ye kadar 
olanlar bir düzeye getirilmiştir şimdiye kadar. 
Fakat 1950 - 1960 arasında yami, 29 Temmuza 
kadar askerlerin arasında bir eşitsizlik mevcut
tur. Diğer sivil emekliler arasında da büyük 
eşitsizlik vardır. Muhtelif tarihlerde emekli 
olanlar farklı muamele görürler. 27 Mayıstan 
sonra .bütün bunlar ele alındı ve bunların bü

yük bir kısmı 'kuvveden fiile geçirilecek şe
kilde hazırlıkları tamamlandı ve bu hazırlık
lar tümü ile yeni iktidarlara devredildi. Üze
rinden 1961 senesinden, 1967 senesine kadar 
altı sene geçmiş vaziyettedir. Henüz bu hak
sızlıkların hiçbirisi telâfi ^edilmemiştir. Gönül 
k ter ki, sadece 103 kişiyi kapsamakta elan şu 
kanun 1950 ile 1960 arasında emekli olan sivil 
ve askerî bütün personel için de uygulansın. 
Yirmi sene hizmet mukabili % 40 tan başlıyan 
emeklilik hakkı bugün artılk sosyal güvenliik 
için ve ıbugünkü hayat şartları altında bir me
murun hayatını idame ettirmesine imkân ver
mez. Bunun süratle düzeltilmesi lâzım. Ama 
maalesef biz şimdiye kadar hükümetlerden bol 
vaitler gördük, fakat hazırlıkların hiçbirisi 
maalesef gerçekleşmiş durumda değildir. Yüz
lerce mektup alıyoruz, bu mektuplar arasında 
askerî ve sivil emeklilerin arasındaki farklar 
bariz bir şekilde belirtilm>ekte, acı acı şikâyet 
edilmektedir. Ama «bu ne zaman yapılacaktır? 
Elbette ki bunun bir paraya taallûk eden hesap 
kısmı vardır. Hükümet ne yapacaktır? Maliye 
Bakanılığı hem o şahsın kendi aylığından kesi
yor bir kısmını, bir kısmını da kendisi taahhü-
dodiyor ve bunlar artırılmak suretiyle bu prim 
vaziyeti ıslah edilecek:. Ve bunlar % 40 tan 
değil % 60 tan başlatılmak üzere, bu işlerin de 
düzeltilmesi icabediyordu. Personel Kanunu 
getirildiği zaman bunlar düzeltilecekti. Fakat 
Personel Kanunu da ölü olarak, malî hüküm
leri uygulanmadığı için ölü olarak yattığından 
bu da maalesef uygulanamamakta. Personel 
Kanunu ve ayrıca bir emeklilik kanunu hazır
lanmak icabeder, yani ona paralel olarak. Onun 
da henüz hazııılıklarını takilbediyorum, çok ya-
va.ş ilerliyor ve bu hazırlıklarda da % 60 a yak
laşmak şöyle dursun % 50 ye çıkarmak sanki 
büyük bir külfetmiş giıbi nazarı itibara alını
yor ve bundan da kaçınılıyor. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, burada sı
rası gelmişken şunu açıklamak istiyorum. 
Emeklilik meselesinde 30 seneyi doldurana 
ikramiye veriliyor. Fakat 30 seneden daha az 
olanlara ikramiye verilmiyor. Bunun için de 
Sosyal Sigortalar Kanunu burada kabul edi
lirken emeklilerin de kaç sene hizmet etmişse 
ona göre ikramiye almaları hususu onda .kabul 
edilmişti. Yani memurlardan bir kademe daha 
ileri gitmiştir işçilerimiz. Şu halde bu esasın 
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da Hükümet tarafından Ibenimsenerek yirmi-
beş sene hizmet etmişse yirmibeş senenin ikra
miyesini alması, onbeş sene hizmet etmişse on
beş seneye isabet eden ikramiyeyi alması hu
susları muhakkak surette yeni getirilecek ka
nunda derpiş edilmelidir. Yoksa burada kür
süye çakıp kürsüde böyle güzel sözler söyle
mekle bu 'emeklilerin ıstırapları dinmiyor ar
kadaşlarım. Bilâkis onların ıstırapları her gün 
biraz daha artmakta. Çünkü hayat pahalılığı 
her g-ün biraz daha yükselmektedir. 250 lira 
emekli maaşı alanlar vardır. 250 lira ile bir 
emeklinin durumunu artık yüksek taikdirinize 
bırakıyorum. Biz Hükümetten bu kanunların 
süratle hazırlanarak getirmesini temenni ediyo
ruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini taki-
beden emekli aylıklarının ilk ödeme devresin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Lstiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen?.. 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
eden'er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — TCDD işletmelerinde, çalışan bir kısım 
memurların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi 
İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân 
ve B'ltçe ve. Plân komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 2/123; Cumhuriyet Senatosu 2/210) 
(S. Sayısı : 941) (1) 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin bir başka öner
ge var, okutuyorum. 

(1) 941 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

I Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(941) Sıra sayılı Kanun teklifinin öncelik ve ive-

I dilikle görülşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 

İçel 
I Cavit Tevfik Okyayıız 

KANUNUN İSMİ : 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım me
murların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
kanun teklifi... 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
da gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon burada. Ulaştırma Bakanlığını 
tcmsilen, müşavir Sayın Selâhattin Bingöl. Ge
rekçeyi okutuyorum. 

I Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1967 tarihli 97 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, TCDD İşletmesinde 

I çalışan bir kısım memurların kıdemlerinin ta
nınması hakkında kanun teklifi, Millet Mecli
si Başkanlığının 8 . 5 . 1967 tarihli ve 426/1751 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 31 
Mayıs 1967 tarihli 27 nci Birleşiminde ilgili ba
kanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Gerekçede de belirtildiği üzere; TCDD 
İşletmesinde çalışan bir kısmının tâyinleri sı
rasında, diğer teşekküllerde çalışanlara naza
ran daha alt dereceye intibakları yapılmış, 
ancak 7244 sayılı Kanunla, 17, 16 ve 15 nci 
dereceler kaldırılarak, TCDD Teşkilatındaki 

I kadrolar da Devlet baremine uygun bir hale 
getirilmiştir. Böylece, 7244 sayılı Kanunla ya-

I pılan değişiklikten önce mesleke girenlerin bir 
kısım hakları kaybolmuştur. Bu arada, içinde 
bulundukları durumun ıslahı için mahkemeye 

I başvuran personel, derecelerinin tashihi imkâ
nını bulmuşlar, buna karşılık mahkemeye mü-
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racaat etmiyen personel ise emsallerine naza
ran mağdur duruma düşmüşlerdir. Bu suretle, 
memurlar arasında bir eşitsizlik meydana gel
miştir. 

İlgili temsilcilerden alman geniş malûmat 
muvacehesinde, vazifeye bağlılığı artırmak, 
personel arasındaki farklılığı ortadan kaldır
mak ve adaleti tesis etmek nıaksadiyle, kanun 
teklifi, komisyonumuzca uygun mütalâa edil
miştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen madde
ler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görülşülmesi hususunda istemde bulu
nulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adalı 

Sözcü 
istanbul 

O. Gümüşoğlu 
,4 

Tabiî Üye 
31. özgiineş 

Ankara 
M. Vural 

Rize 
O. 31. Agun 

Bu Rapor Sözcüsü 
îçcl 

C. T. Okyayuz 

Kâtip 
Tabiî Üye 
8. Küçük 

Ankara 
T. Kapanh 

Aydın 
/ . C. Ege 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Buyuran Sayın Öatürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İatanbul) — Ben de 
vaz geçtim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. İvedilik teklifi vardır. İvedi
lik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

TCDD İsletmesinde çalışan bir kısım memuı1-
ların kıdemlerinin tanınması hakkında Kanun 

MADDE 1. — TCDD Genel Müdürlüğünde 
çalışan memurların 15 nci derecede geçmiş 
müddetleri (üç seneyi aşmamak üzere) bulun-
ddkları derecedeki kıdemlerine dklenir. Artan 
(kıdemleri de mütaakip terfilerde nazarı itibara 
alınır. 

İşçilikten memuriyete .geçirilenlerden 14 ncü 
dereceden aşağı derece mdbde kabul edilerek 
intibakı yapılmış olan memurlar da birinci fık
ra hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen ? Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanJbul) — Muh
terem Balkan, muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunla düzeltilmesi istenilen husus hakikaten 
hukuka ç:k uygun bir sorundur. Hiç kimsenin 
elinde olmıyan sebeplerle durumu ağırlaştırı
cı kanun ısdar edilmesi mümkün değildir diye 
eski bir kaide vardır. Gözüküyor ki, bu ka
nunla 7241 sayılı Kanun sebebiyle mağdur ol
muş bir kısım TCDD personeli bu kanunla o 
mağduriyetlerini iyi bir şekilde düzelecek bir 
hale getirileceklerdir. Biz hakikaten bu kanu
nun bir adalet sağlıyacağma kaaniiz ve parti 
olarak lehinde bulunuyoruz. Ancak bu birinci 
maddenin «işçilikten memuriyete geçirilenler
den 14 ncü dereceden aşağı derece mebde ka
bul edilerek intibakı yapılmış olan memurlar 
da birinci fıkra hükmünden faydalanırlar» di
yor. Fakat görüldüğü gibi bu kanunun gerekçe
sinde 1 5 - 1 6 - 1 7 nci dereceler 7244 sayılı Ka
nunla kaldırılmış. Burada bir ihtilât olması 
ihtimaline muhterem Komisyondan veya Hükü
metten bunun ne anlama geldiğini açıklamala
rını istirham edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başfka söz ktiyen? Buyurun 
Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, bu tasarı hakikaten bir 
haksızlığın giderilmesine matuf olarak huzuru
muza gelmiş bulunuyor. Eğer bu kaibul olmaz
sa bugüne kadar olduğu gibi üç sene, dört se
ne evvel vazifeye girmiş lâ.yıkı ile muvaffak ol
muş bir kimse ile ondan üç sene veya dört se
ne sonra vazifeye girmiş terfiye halk kazanmış 
kişi arasında bugünkü maaş ölçüsü içinde bir 
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faıfk oluyor. Bu onu düzeltecek. Falkaıt ben 
Ikombıyo.ndan şunu Mirfıam ediyorum. Buna 
'benzer birçok Devlet dairelerinde 1939 senesin
de kalbul edilen kanunla bu haksızlıkların gi
derilmesine matuf tasarılar gekli, geçti ve tat
bikata da Ikanıdu. Bundan anlaşılıyor ki, TCDD 
(bu eksiklik bugüne kadar devam etmiş, 
Yani biraz Demiryoları geç kalmıştır, bu mev-
ızfuıda. Diğer daireler kemdi memurlarının hakla
rını ayrı ayrı tasarılarla buraya gelip kanun 
haline getirip aklıkları ve memurlarına tatbik 
ettikleri halde TCDD herhalde biraz daha geç 
kalmış oluyor. Antik olan olmuş, fakat Komis
yondan ve Hüküm cd t en şunu öğrenmek işitiyo
rum. Buna benzer yani maaş asli 10 dan 15 e 
çıkmasına matuf kanunun tatbükaltıdaıı bu ya
na başka Devlet dairelerinde de halen bu ak
saklık mevcut mudur, var mıdır? İleride Hv'kü-
meft böyle bir maksat için filân menruriyetıte de 
bu olmamış diye yine bir tararı ile gelecek mi
dir? Ycfcsa bugüne kadar taftb-k edilmiyen me
murlar yalnız Devlet Demiryolları memurları 
olarak mı kalmıştır1? Bunun izahını isıtiıkam 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özıtüıkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İcitanlbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını, birinci mad
deye esas olan durum tetkik edildiği zaman da 
bilhassa gerekçe ile karşılattırdığımız zaman 
da benıdeniz bunu Hökümci'Jten sormak isterim. 
22 . 11 . 1935 tarih ve 2847 sayılı Devlet De
miryolları ve Limanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü memurları ve mf.cıtaihıdemlerine aiıt cet
velde (19 - a) da 3 noü derece diye bir hucıua 
yoktur. Olmadığına göre (19 - a) üç derece ol
madığına göre acaba 1 nci maddeyi gerekçe ile 
nasıl bağdaştıracağız? Zira adı geçen kanunda 
dereceler 19/2, 19/1, 18/3, 18/2, 17/1, 17/3, 
17/2, 17/1 ve ondan sonra da 15 nci 14 dere
celer diye gitmektedir. 'Simidi 3653 sayılı Ka
nunla bunu kıyasladığımız tdkdkdıs onda ilk 
mebde maaş 15 nci dereceden başlamaktadır, 
4598 sayılı Kanunla da bu 14 ncü madde, 15 nci 
madde kaldırılarak ve Ok mebde 14 ncü dere
ceden başlamaktadır. 

Şimdi muhiterem arkadaşlarım, TCDD ve li
manlarında çalışan her hanıgi bir memurun 
14 ncü dereye gelmek için senelerce çalışması 
icaibediyor. Halbuki bir Devlet memurunun ilk 

maaşı ise 14 ncü dereceden başlamaktadır. Bu 
iki eski ve yeni memurları mukayese ettiğimiz 
zaman da, yan yana getirdiğimiz zaman da iç
lerinde öyle memurlar vardır ki, aradan uzun 
zaman geçmesine rağmen şu anda 14 ncü dere
ceden Diaaş alan memur dahi vardır. Ama yeni 
gelmiş bir memur ise cıtamatikman 14 noü dere
ceden başlamaktadır. Şimdi aradaki bu adalöt-
aizllk üç sene gibi yani bir derece faikı alamıya 
cağına göre senelerce karda, kışita ve fırtına
da kendıainin âmme hizmetine vakfetmiş olan 
bu şahısların bir derece değil, iki terfi derece 
hususunda acaba düşünceleri nedir? Tenvir 
ederlerse memnun olacağım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. Komisyon bir şey 
söylemiyor. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun neşrinden ev
vel her ne suretle olunsa olsun, bulundukları 
derecelere kıdem eklenmiş olan personel birin
ci madde hükmünden iatifade edemez. 

Ancak, hakkı olduğu halde 3 yıldan az kı
dem almış olanların bu kıdemleri 3 yıla iblâğ 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soz ieltiyen? 
Yek. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanuna göre kıdem ek
lenmek suretiyle maaş ve dereceleri yükselti
len memurlara, geçmiş süreler için her hangi 
bir ücret farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iötıyen? 
Yek. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanundan faydalanmak 
suretiyle maaş ve derecesi yükseltilenlerin 
emekli aidat faikları ve karşılıkları T. C. Emek
li Sandığına memurlar tarafından tediye edi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isitiyen? 
Buyurun sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçet) — Sayın 
Bagkan, çek aziz arkadaşlarım, maddede de sa
rahatle ifade edildiği veçhile «aidat farkları ve 
karşılıkları Emekli Sandığına memurlar tara
fından ödenir» deniyor. Bu mevzuun daha vu-
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zuka kavuşması için önemli şu ciheti ifade et-
mdk istiyoruız. Yapılaccik intibaka göre tesbit 
edilecek aylıklar üzerinden gönderilmesi gere
ken kesenek ve karşılık toplamı arasındaki far
kın ilgililer tarafından ödeneceği 'kanunda sa-
hahatle belirtilmiş olmasına rağmen Emekli 
Sandığına şahısların değil kurumların muhata-
ibolnıası ieabedeeeği ölçüsü içinde kesenek ve 
karşıiılk faıikları toplamının Emekli Sandığına 
ilgililer adına borç kaydedilerek aylıkların
dan emeklilik keseneği oranınla ve emeklilik 
keseneğinden ayrıca tahsil edilip Emekli San-
idığma gönderilmesi icabotmeikıtedir. Bu ciheti 
•böylece tescil etmdkte müesseselerin ve arka
daşlarımızın hukuki menfaati vardır. Esasen 
(keseneği ödememeleri halinde intibakları yapıl-
•mıyacağı sarahatle ve zuvuhla belli olmakla 
beraber bu cihetin böylece tesbjt ve tescilinde 
kanunun normal tatbikatı baıkımıı:ı:lan fayda 
ummaktayız. Bunu arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sual sornmrjtum, bajka Devlet dairelerinde 
bunlar var mıdn, demiştim. Lütfederlerse mem
nun olacağım. 

BAŞKxlN — Birinci madde üzerinde sor
muştunuz. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (Devamla) — 
Efendim, Kalpaklıoğlu bugün adalet endişesini, 
görüyoruz ki, yürekten bir heyecanın büyüklüğü 
içinde müdafaa etmektedir. Bu kürsüden biraz ev
vel de ifade optiğimiz veçhile bir hırka ve bir 
kikmanm mânevi feragatini faziletlerin en bü
yüğü sayarak bu milelte hizmet eden âmme hiz
metindeki çocuklarımızı maddi ve mânevi yön
den tatmin edebilmek elbette ve mutlaka hepi
mizin en yürekten endişemizdir. Nitekim eğitim 
sahasındaki arkadaşlarımız çok sene evvel Te
adül kanunları, İntibak kanunları getirilerek 
ıbu isıtikamötıte bir hizaya getirilmeye çalışıl
mıştır. Emeklilerimizin aynı ölçü içinde tatmini 
mevzuu bir ay evvel de Sayın Kalpaklıoğlunun 
büyük bir endişe ile ve ısrarla ifade ettiği is
ıtükamötıte ve mutlaka düzeltilmelidir. Diğer 
Devlot dairelerinde kıdemlerinin aşağı derece
lerden başlaması dolayısiyle intibakı zaruri 

bâzı memurların bulunup bulunmadığı bahsini 
ben Bütçe Komisyonunun süzcüsü olarak şu 
anda vuzuhla tesbiıt edebilecek halde değilim. 
Ancak bu türlü haksızlığa mâruz aıkadaşları
mız varsa vazifeli Hükümetin ve vekilin bu 
bahsi aynen Kalpaklıoğlu aıkadaşımiızm içinde 
bulunduğu hukukî ve âdil endişenin büyük fa
zileti ile kavrayıp buraya getirmesini arz ve is
tirham ediyorum. Teşcıkkür ederim. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İatanbul) — Bu 
karşılJk bugûr.kü almış oldukları maaş üzerin
den mi olaccik? (15 ten sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kalpdkhoğlunun gora-
sundan önce 4 neü maddenin nasıl anlaşılacağı 
ve nasıl tatbik edileceğine dair komisyon söz-
cüaanûn buradaki izahatı muvaccıhccdnde 4 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isıtiyen? 
Yek. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Ulaştırma Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isıtiyen? 
Yek. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitşir. 

Tümü üzerinde lehte - aleyhte söz isıtiyen? 
Yek. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önce yapılan seçimin neticelerini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumfhuriydt Senatosu Başkanlık Divanında-

ki kâtip üyelik için yapılan seçime (66) üye
nin katıldığı ve bu mevcudun salt çoğunluğu 
ıtemin etmediği cihetle, tasnife gidilmemiştir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Ağrı İçel 

Salih Tüıkmen Cavit Tevfük Okyayuz 
Üye 

Sivas 
Ziya Önder 
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BAŞKAN — Görülmelktedir iki, bâızı arlka-
(daşlarmıızm oya işltiralk ötmemesine rağmen da
ha önce bu yolda tereddütler hâsıl olduğu ba-
fkımınıdan oya iştiralfcte yeter sayı temin edile
memesi sebebiyle ve vaiktdn de gecikmiş olduğu 

ıgförfülereJk 15 Haziran 1967 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmaik üzere Birleşimi (kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 17,15 

« • » 
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6974 sayılı Türlkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının birinci maddesinin oylanmasına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYE 
Fahri özdilek 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

GAZİANTEP 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğkt 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
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[Reddedenler] 
TABİİ ÜYE 

Haydar Tunçkanat 

AĞRI 

Sallih Türkmen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ümaidı 
(Bşk. Y.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy (1.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

ANKARA 
Mahmut Vural 

BURSA 

Saffet Ural 

ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

İZMİR 

İzzet Birand 

[Çekinserler] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlû 

Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 

[Oya kaUlmty anlar] 

BALIKESİR 
Mehmet Güler (1.) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
t. S. Çağlayangli (B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügi) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 

....v « ^ ı 
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Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

K e » — •«*«• 
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KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 





C. Senatosu B : 68 13 . 6 .1967 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
68 NOÎ BÎRLEŞÎM 

13 . 6 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mansur 
Ulusoy, Cevat Açıkalm, Melhmet Güler ve Alâed-
din Çetin'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/586) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/144; Cumhuriyet Senatosu 1/748) (S. Sayısı : 
930) [Dağıtma tarihi : 3 1 . 5 .1967] 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Adana Doğum Evine 
almmıyan bir hastaya dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/438) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, İkili anlaşmalara dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/439) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı mad
delerinin uygulanmasına dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/441) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, ticaret liselerinden mezun olanlara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/442) 

5. — Cumümriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, avans alamıyan memur ve 
hizmetlilere dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN ÎŞLER 
1. — Cezaların infazı hakkındaki 13.7.1965 

tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/116; Cumhuriyet Senatosu 
2/212) (S. Sayısı : 938) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERÎLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. (Mil
let Meclisi 1/162; Cumhuriyet Senatosu 1/743) 
('S. Sayısı : 937) [Dağıtma tarihi : 1 . 6.1967] 

X 2. — «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumihuriyet Senatosu 



Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/147; 
Cumhuriyet Senatosu 1/729) (S. Sayısı : 939) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967] 

3. — 5434 sayılı Kanuna e'k, 2 .8 .1960 gün 
ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 
sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/215; 
Cumhuriyet Senatosu 2/214) (S..Sayısı : 940) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967] 

4. — TCDD İşletmelerinde çalışan bir kısım 
memurların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 

kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 2/123; Cumhuriyet Senatosu 2/210) (S. 
Sayısı : 941) [Dağıtma tarihi : 6 . 6 .1967] 

5. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu karariyle harb okulun
dan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cumhuriyet 
Senatosu 2/209) (S. Sayısı : 942) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 6 . 1967] 



Dönem : ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 
Toplantı : 6 

5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /215; Cumhuriyet 

Senatosu 2/214) 

(Not : Millet Meclisi 83. Sayısı : 245) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 5 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1063 - 2/215 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1967 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 
gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkamı 

Not : Bu teklif 17 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 5 . 1967 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 245) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 30 . 5 . 1967 

Esas No. : 2/214 
Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi 'hakkında ka
nun teklifi» Komisyonumuzun 30 . 5 . 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakleriyle tetkik ve müzaker edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

940 



Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek: üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan ve Bu Raporda Sözcü 

H. Â. Türker 
İstanbul 

S. Akyürek 
Afyon Karahisar 

A. Karayiğit 
Konya 

A. Onar 

Manisa 
R. TJlusoy 
Erzurum 

O. Alihocagil 
Sakarya 
M. Tığlı 
Giresun 

/ . Topaloğlu 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Artvin 
F. Alpaslan 

Çanakkale 
Z. Termen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Karar No. 69 
Esas No. 2/214 

1 . 6 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1967 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek iş-
ari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna 16 . 7 . 1965 
gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığının 23 . 5 . 1967 tarihli ve 1063 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 31 Mayıs 1967 tarihli 27 nci Birleşiminde ilgili temsilciler 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 27 Mayıs 1967 tarihinden 29 Temmuz 1967 tarihine kadar emekliye 
sevk edilmiş subay ve askerî memurlarla bunlardan vefat edenlerin dul ve yetimleri hakkındıa da, 42' 
ve 696 sayılı kanunlar hükümlerinin uygulanmasını öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra emekliye sevk edilen subay ve askerî me
murlar hakkında, o tarihte yürürlükte bulunan kınun hükümlerinin uygulandığı, buna karşılık 
29 Temmuz 1960 tarihinden sonra emekli olanların bu tarihte yürürlüğe giren 42 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi tutuldukları ifade edilerek, söz konusu kanunun malî hükümlerinin daha geniş ol
ması sebebiyle, yakın tarihlerde emekliye sevk edilmiş aynı rütbede bulunanlar arasında bir eşit
sizliğin husule geldiği ifade edilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar muvacehesinde, 42 sayılı Kanun hükümlerinden istifade edemiyen-
lerin emsalleri seviyesine getirilmelerini öngören kanun teklifi, Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
olunmuştur. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, KomisyonuTnuzea da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Kanun teklifinin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu

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

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 
Tabiî Üye 

M. özgüneş 

O. 

Bu Rapor Sözcüsü 
İçel 

C. T. Okyayuz 
Ankara 

T. Kapanlt 
Rize 

M. Agun 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 
Ankara 

M. Vural 

A. 
Trabzon 
£• 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Aydın 
/ . C. Ege 

Ağanogtu 

C, Senatosu (S. Sayısı : 940) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

O. S. Trabzon Üyesi Yusuf De-
mirdağ ve 154 arkadaşının 

teklifi 

5434 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 
gün . ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Ka
nuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 
sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 
gün ve 696 sayılı Kanunla ekle
nen geçici maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

— 27 Mayıs 1960 tarihinden 
29 Temmuz 1960 tarihine kadar 
emekliye sevk edilmiş subay ve 
askerî 'memurlarla bunlardan 
vefat edenlerin dul ve yetimleri 
hakkında da yukardaki hüküm
ler uygulanır. 

Bunlara geçmiş yıllara ait ay
lık ve ikramiye farkı ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini taki'beden emekli 
aylıklarının ilk ödeme devresin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

— 3 — 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kalbul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since 'kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kalbul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since 'kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 940) 





Dönem : 1 {% / I 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1141 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların kıdemlerinin tanın
ması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 2 /123; Cumhuriyet Senatosu 2/210) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 155) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.5. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt : 2/123, 624/1751 

CUMHUEİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1967 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, TCDD işletmesinde çalışan bir kısım memurların kıdemlerinin tanınması hak
kında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 5.5. 1967 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 155) 

Mali ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 15 . 5 . 1967 

Esas No: 2/210 
Karar No: 29 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların kıdemlerinin 
tanınması hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 11 . 5 . 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakan
lık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uj7gun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun teklifi Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli üe aynen kabul edilmiştir. 



Havalesi gereğince Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. Â. Türker 

Erzurum 
0. Alihocagil 

Bu Raporda Sözcü 
Manisa 

R. Ulusoy 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Artvin 
F. Alpaslan 

Balıkesir 
M. Güler 

Afyon Karahisar 
A. Karayiğit 

İstanbul 
§. Akyürek 

* 
Sivas 

A. Çekemoğlu 

Sakarya 
M. Tığlı 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar - îskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar - îskân Komisyonu 

Esas No- : 2/210 
Karar No. : 18 

23 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin ' 5 . 5 . 1967 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oy ile kabul edilen, TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların 'kıdemlerinin tanınması hak
kında kanun teklifi, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan 'hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı be
yanlarından sonra, Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen ka
bulüne, Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksök Başkanlığa sunulmasına ka
rar vermiştir. 

Başkan Bu Kanuna Sözcü Kâtip 
Kars Bolu Erzurum Balıkesir 

Mehmet Hazer Rahmi Arıkan Sakıp Hatunoğlu Mehmet Güler 
İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nadir Nadi 

Cumhurba.şkamn!ca S. Ü. 
Hasan Kangal 

İmzada bulunamadı 

Adana 
Mukadder öztekin 
İmzada bulunamadı 

Çorum 
Safa YaJçuk 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
M. Zeki Tulunay 

Muş 
İsa Hisan Bingöl 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
Orhan Süersan 

Sakarya 
Osman Salihoğht 

Urfa 
Hasan Oral 

İmzada bulunamadı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 941) 



Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 31 . 5 .1967 

Esas No: 2/210 
Karar No: 70 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1967 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memurların kdıemlerinin tanınması hakkında 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 5 . 1967 tarihli ve 426/1751 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 31 Mayıs 1967 tarihli 27 nci Birleşimin
de ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Gerekçede de belirtildiği üzere; TCDD İşletmesinde çalışan personelin bir kısmının tâyinleri 
sırasında, diğer teşekküllerde çalışanlara nazaran daha alt dereceye intibakları yapılmış, ancak 7244 
sayılı Kanunla, 17, 16 ve 15 nci dereceler kaldırılarak, TCDD Teşkilatındaki kadrolar da Devlet 
baremine uygun bir hale getirilmiştir. Böylece, 7244 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce mes-
leke girenlerin bir kısım hakları kaybolmuştur. Bu arada, içinde bulundukları durumun ıslahı için 
mahkemeye başvuran personel, derecelerinin tashihi imkânını bulmuşlar, buna karşılık mahkemeye 
müracaat etmiyen personel ise emsallerine nazaran mağdur duruma düşmüşlerdir. Bu suretle, me
murlar arasında bir eşitsizlik meydana gelmiştir. 

İlgili temsilcilerden alman geniş malûmat muvacehesinde, vazifeye bağlılığı artırmak, personel 
arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak ve adaleti tesis etmek maskadiyle, kanun teklifi, Komisyonu
muzca uygun mütalâa edilmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması ka

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

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Sözcü Kâtip 
İstanbul İçel İstanbul Tabiî Üye 

E. Adah C. T. Okyayuz O. Gümşoğlu S. Küçük 

Tabiî Üye Ankara Ankara ' Aydın 
M. Özgüneş T. Kapanlı M. Vural 1. C. Ege 

Rize Trabzon 
O. M. Ağım A. §. Ağanoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 
MALI VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun" 

teklifi 

MADDE 1. — TCDD Genel Müdürlüğünde 
çalışan memurların 15 nci derecede geçmiş 
(müddetleri (üç seneyi aşmamak üzere) bulun
dukları derecedeki kıdemlerine eklenir. Artan 
kıdemleri de müteakip terfilerde nazarı itibara 
alınır. 

İşçilikten -memuriyete 'geçirilenlerden 14 ncü 
dereceden aşağı derece mebde kabul edilerek 
intibakı yapılmış olan memurlar da birinci fık
ra 'hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşrinden ev
vel her ne suretle olursa ölsün, bulundukları 
derecelere kıdem eklenmiş olan personel birin
ci ınadde hükmünden istifade edemez. 

Ancak, hakkı olduğu halde 3 yıldan az 'kı
dem almış olanların bu kıdemleri 3 yıla iblâğ 
edilir. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre kıdem ek
lenmek suretiyle maaş ve dereceleri yükselti
len meTmırlara, geçmiş süreler için her hangi 
bir ücret farkı ödenmez. 

MADDE 4. — Bu kanundan faydalanmak 
suretiyle maaş ve deıreeesi yükseltilenlerin 
emekli aidat farkları ve karşılıkları T. C. Emek
li Sandığına memurlar tarafından tediye edi
lir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Ulaştırma Baka
nı yürütür. 

TCDD işletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul ©di
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul «di
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR VE 

İSKÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ! 
METİN 

TCDD işletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisincıe .kalbui ©di
lem 1 nci madde aynen kalbui edilmiştir. 

MADDE" 2. — Millet Menisinde kaibul edi
len 2 nci maJdde aynen kalbini efdilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinde kabul edi
len 3 ncü madde aynen kaibul edUmiştir. 

MJADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncıü maldde aynen kalbııl eldilmişıtir. 

MADDE 5. • — Millet Meclisinde kalbııl edi
len 5 nci madde .aynen kaibnl edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinde kaibnıl edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TCDD işletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kalbUl edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Medlisincıe kalbui edi-
lcıiı 2 ncıi maldde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Medisinoe kalbui edi
leni 4 ncü madde aynen kalbui ddilmiştir. 

MADDE 5. — MiLlelt Meclisince kalbui edi
len 5 nci madde aymen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mec&imcıe kalbui edi
len 6 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 
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