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voidû d^imiVik vn.'m1Tn3ismıa dair kanun 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Cumhurbaşkanınca, Cumhuriyet Senatosu 
üyeliğine seçilen Kasım Gülek andiçti. 

Başkan; Komisyon aday listelerinin, grup
larca biran önce gönderilmesini ve 

Geçici komisyonlardan; havale olunan ta
sarı ye tekliflerden süresi dolmak üzere bulu
nanlarını görüşmek üzere toplanmalarını is
tedi. 

Hükümet nrogramı üzerinde görüşüldü ve 
görüşme bitirildi. 

13 Kasım 1969 Perşembe günü saat 15.00 
te toplanılmak üzere Birleşime 12 .11.1969 Çar
şamba günü saat 3,55 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
ibrahim Şevki Atasağun Eskişehir 

Ömer Ucuza! 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü

seyin Oztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
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dair, sözlü soru önergesi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/536) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü-
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şeyin oztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair sözlü soru önergesi, Köy işleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/537) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Oztürk'ün, öğretmen maaşlarına dair söz-

(6/538) 
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in, Edirne'den Viyana'ya ka
dar Türk şehitliklerinin durumuna dair sözlü 
soru önergesi Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş-

lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir, tir. (6/539) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 991 sayıllı Devlet Demiryolları ve Li

manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler 

eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/678; Cumhuriyet Senatosu 1/1025) (S. Sayı
sı : 1280) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Genel Kurul salonunda 92 sa

yın üye vardır. Yeter sayı bulunduğundan 
6 ncı Birleşimi açıyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî tiye Haydar Tunçkanathn, Baş
bakan Süleyman Demirel'in Karadeniz Bakır 
İşletmesi sermaye teşekkülü ile ilgili beyanları
nın tutanaklara yanlış geçtiğine dair geçen tu
tanak hakkında konuşması. ' 

BAŞKAN — Geçen tutanak hakkında sıra 
ile Sayın Haydar Tunçkanat, Sayın Fethi Te-
vetoğlu, Sayın Sami Küçük, Sayın Rendeci, 
gündem dışı konuşmalarda Sayın Hamdi özer, 
Sayın Tekin Arıburun, Sayın Yiğit Köker, Sa
yın Sökmen, Sayın özden söz almışlardır. Sı
ra ile söz vereceğim. 

Evvelâ geçen tutanak hakkında Sayın Hay
dar Tunçkanat hangi hususta? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Efendim, Sayın Başbakan bu kürsüden, Kara
deniz Bakır işletmesi Şirketi kurmak sure
tiyle 30,5 milyon dolar beyanları tutanaklara 
yanlış olarak geçmiştir. Bunu düzeltmek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap olmamak kayıt ve şar-
tiyle, tutanaklarda düzeltme yapmak gayesine 
matuf olmak üzere buyurunuz. Düzeltme. Ce
vap mı, düzeltme mi Sayın Tunçkanat. 

— 313 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Düzeltme Sayın Başkan. 

BAŞKAN — içtüzük sayın üyelere geçen 
tutanaklar hakkında, Başkanın takdirine bağlı 
olmadan, söz alma hakkını vermiştir. Bu se
beple Sayın Tunçkanat; yalnız tutanakları dü
zeltme gayesine matuf olmak üzere buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 
ISaym (senatörler, Sayın Başbakan kürsüden ko
nuşurlarken «neymiş müHî yaralara aykırı olan 
şey, bunun sorumluluğunu kabulleniyorum» di
yerek, «40 bin ton bakır çıkaracağız, senede 
40 (milyon dolar Türkiye'niın dış ticaret muva
zenesine fayda sağüıyaoağız. Sermayenin 147 
milyonu Etibankın, hissenin % 51 i özel sektör
de, itirazınız buna mı?»: demişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, itirazımız buna değil. 
Fakat bu beyan yanlıştır, tutanaklarda bunu 
düzeltmek üzere söz aldım... 

Şirketin esas mukavelesine baktığımız za
man «300 milyon Türk Lira sermaye aile kuru
lan şirketin sermayesi ile ilgili 5 nci maddesi 
(C) grupu hisseler, sınai gelişme ile ilgili serma
ye piyasasını destekleme fonundan istifade et
mek suretiyle hisse taahlhüdeden kurucuların ve 
taahhütleri miktarını belirtmeleri maksadiyle 
ihdas edilmiştir» denilmektedir. Bu, sermaye iş
tirak tablosundan aldığımız rakamlara göre 
Devletçe ve Devlete bağlı kurumlarca taahhüde-
dillen sermaye şöyledir : 

Etibank 147 milyon Türk Lirası. (C) hisse
si Devletçe ödenecek 66 milyon lira. Vakıflar 
Bankası (B) grupu 12 milyon lira, toplam 225 
milyon lira. Yani 300 milyon sermayenin % 
73 ü Devlete aittir arkadaşlarım. İtirazımız şu; 
Tutanaklara geçmesi için söylüyorum. 440 sa
yılı Kanun, kamu teşebbüslerinin iştiraklerini 
düzenliyen 440 sayılı Kanunun 6 nci maddesi : 
Eğer mevcut kuruluşlarda dahi kamu teşebbü
sünün ortaklık hissesi % 50 yi aşacak olursa üç 
senede tasfiye edilerek İktisadi Devlet Teşeb
büsü halime geçirilecektir, diyor. Sermayesinin 
% 73 ü Devletin olan böyle bir kuruluş. Bir an
laşmaya uymak için, yabancı bir anlaşmaya 
uyabilmek için ne yapılıyor? özel teşebbüs adı 
altında kuruluyor. İtirazımız buna. Bu bir ta
nesi. (A.P. sıralarımdan «konuyla ne alakası 
var, cevap oluyor» sesleri) Tutanaklara doğru 
geçmiyor, doğru geçmesi için söylüyorum, yan-

— 314 

lıştır doğru geçmesi için söylüyorum. Tashih 
değil, hatayı düzeltiyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Tutanaküarı düzelteceksiniz, halbuki cevap ve
riyorsunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Sa
yın Başbakan dediler ki, «bunun millî menfaat
lere neresi aykırı? Bunun millî menfaatlere ay
kırı bir tarafını görmüyoruz.» Bir taifesini Res
mî gazeteden okuyayım, millî menfaatlere aykı
rı olduğunu sizler de tesbit edeceksiniz. (A.P. 
sıralarımdan cevap veriyor sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat hatayı düzelt
mek ve tashih etmek için söz verdim. Bu bakım
dan konuşmanız cevap mahiyetinde oîmıyacak
tır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Peki efendim, düzeltiyorum. Resmî gazeteden 
okuyorum efendim. «İlk para itasına ilişkin ta
l iki şarlar, kredi tahtında bir para itasından 
veya ilk taahhüt mektubunun ısrarından önce 
Hükümet veya şirket AlD yazılı olarak aksi
ni kalbul etmedikçe şekil ve muhteva itibariyle 
AID de tatminkâr görülecek aşağıda yasalı husu-
satı AID ye sağlıyacaktır. Husıısat çok sıralan
mış, bir tanesini okuyorum. C - Şirket kuruluş 
mukavelesi, tescil belgesi, mer'i organizasyon şe
ması, şirket idare heyeti üyeleri ve ileri gelen 
idarecilerin isimleri. Bunlar verilmedikçe ve şa
yanı kalbul görülmedikçe para verilmiyecek ar
kadaşlar. Anlaşmayı Resmî Gazeteden okuyo
rum. (A. P. sıralarından ne alâkası var sesleri.) 
(Kürsüyü suiistimal ediyorsun sesleri) Hüküme
tin krediyi şirkete borç vereceğine dair, hükü
metle şirket arasında akdedilmiş anlaşmanın tas
dikli bir sureti. Esasında hükümet böyle bir mu
kaveleyi şirketle yapamaz, çünkü bu şirket komu 
Devlet teşekkülüdür zaten. 440 sayılı Kanunun 
6 nci maddesine göre... (A. P. sıralarından bu 
tashih değil sesleri.) 

Şimdi efendim, yine AID aksi yazılı olarak 
kabul etmedikçe AID ye şekil ve muhteva ba
kımından AID ce muvafık görülecek aşağıdaki 
yazık hususları sağlıyacaktır. Etibasıkm uh
desinde bulunan Murgul, Espiye ve Küre bakır 
madenleri işletme imtiyazının bir rsdevans ve
ya diğer ödenekler karşılığında en as 15 yıl 
için şirketin bir mukavele veya benzeri bir an
laşma ile devraldığımın tevsiki ve Etibanka 
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yapılacak redevanjs veya diğer ödeneklere ait ı 
Etibank ve şirket arasında akdedilen anilaşma-
nın bir kopyası. (A.P. sılalarından, gürültüler, 
«bunları o gün tashih etse idin» sesleri) 

işte sayın arkadaşlarını, millî menfaatlere 
aykırı, iş işlerimize müdahaleyi ispatlıyan bir | 
madde daha. Etibank elindeki bütün bu ba
kırla ilgili tesisleri ufak bir para karşılığın
da nereye devredecek, bu özel teşebbüsçü sözde 
kurulan şirkete devredecek. 

BAŞKAN — Size izahat için söz vermedim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Bütün bunlar Türkiye'nin millî menfaatlerine | 
uygun mu? I 

BAŞKAN — izahat için söz vermedim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkan. Kapitülasyon 
niteliğindeği bu anlaşma hakkında zaten bir 
konuşma yapmıştık. Söz geldiği zaman yine 
konuşacağız. Araştırma açarsanız enine Ibbyu-
na değineceğiz. 

BAŞKAN — Onlar ayrı Saym Tunçkanat, 
siz yalnız tashih için konuşuyorsunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan, Başbakanın söyle
diklerinin yanlış olduğunu düzeltmiş bulunu
yorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim. 

:2. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in Kara
deniz Bakır İşletmesine şahısların koyduğu ser- \ 
maye miktarına dair geçen tutanak hakkında 
konuşması. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekilli) — Söz istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun ne hakkında. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Hem zaptı sabık hak
kında, hem de gündem dışı zaptın tashihi hak
kında. 

BAŞKAN — Siz de zabıtların tashih yö
nünden mi? Söz istiyorsunuz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Hem zaptı tashih ede
ceğim hem de gündem dışı... 

BAŞKAN — Ayrı ayrı, şimdi gündem dışı 
değil, geçen tutanağı düzeltme hususunda bu
yurun, usule uygun olsun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-,, 
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler, Sayın Tunçkanat zaptı sabık 
hakkında konuşurken, konuşmak isteğinde bu
lunduğu zaman bunu memnuniyetle karşıhya-
rak zapta geçen celse bir maddi hata olarak in
tikal eden bir hususun düzeltilmesini temin 
edeceğini zannetmiştim. Şimdi o vazifeyi ben
deniz yapacağım. 

Sayın Başbakan Hükümet Programının hu
zurunuzdaki müzakeresi sırasında Karadeniz 
Bakırları A. Ş. nin hissedarlarını ve hisse mik
tarlarını okurken bir maddi toplama hatası 
yapmak suretiyle beşer bin lira hisse sahibi 
bulunan Sıddık Aksoy, Suat Seyhun, Hüs
nü Davarcıoğlu ve Saim Aybar'm hissele
rini 5 er milyon lira diye elindeki nottan oku
yup toplamak suretiyle bunu 20 milyon lira 
şeklinde ifade ettiler ve zapta da o surette 
intikal etti. Bu bir maddi hatanın neticesi
dir. Sıddık Aksoy, Suat Seyhun, Hüsnü 
Davarcıoğlu, Saim Aybar'ın hisseleri beşer bin 
liradır. Böylce zaptın düzeltilmesine imkân 
vermek suretiyle Karadeniz Bakırları A. Ş. nin 
hisse miktarlarını ve hissedarlarını arz ediyo
rum. Etibank (A) grupu 147 milyon lira, Tür
kiye iş Bankası (B) grupu veya (B) tertibi 
35 milyon lira, (C) grupu 39 milyon 980 bin 
lira. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (B) 
grupu 20 milyon lira, (C) grupu 16 milyon lira, 
Türkiye Vakıflar Bankası (B) tertibi 12 mil
yon lira, (C) tertibi 10 milyon lira. Akbanfc 
(B) tertibi 10 milyon lira, Endüstri Holding 
A. Ş. «ki, Yapı Kredi Bankasının mümessili
dir.» (B) tertibi 10 milyon lira, Sıddık Aksoy 
5 bin, Sual Seyhun 5 bin, Hüsnü Duvarcıoğlu 
5 bin. Saim Aybar 5 bin M, cem'an 300 milyon 
lira. Asıl zabıtta düzelmesi lâzımgelen bu 
idi. Bugün Yüce Senatonun gündeminde bun
dan çok zaman evvel Sayın Tunçkanat tarafın
dan verilmiş bulunan Senato araştırma önerge
si vardır. Sıra geldiği zaman Hükümet adına 
adına açılma bakımından Hükümet olarak biz 
de istirham edeceğiz. O zaman bu yapılan an
laşmanın millî menfaatlerimize ne derece uy
gun olduğu, gerçekten uygun olduğu, kapütü-
ler hiçbir hükmü ihtiva etmediği kanunlarımı
za da uygun olduğu bizim kanaatimiz olarak or
taya çıkmış bulunacaktır. Şimdi Sayın Tunçka
nat zaptı sabık hakkında söz almak suretiy
le Saym Başbakanın vâki beyanatında «Millî 
menfaate aykırı olan bu mu?» sözünü eleştir-

— 315 — 
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mek suretiyle Sayın Başbakan Yüce Senato
da ve kamu oyundan bir şey gizlemek suretiy
le bir başka yol ihtiyar etmiş gibi bir mâna 
içerisinde konuşmuş bulunmaktadırlar. Bu yan
lıştır. Bunu isabetli bir davranış telâkki etme
diğimi huzurunuzda arz etmekte mazurum. Çe
şitli vesilelerle gerek Cumhuriyet Senatosu 
huzurunda gerekse Millet Meclisinde Karade
niz Bakırları ile ilgili Anlaşmanın, kredi Anlaş
masının, kredi devir Anlaşmasının ve genel ola
rak kredi işlemlerinin ne suretle cereyan ettiği
ni hükümlerinin ne olduğunu arza gayret etmiş 
idik. Bu araştırma önergesi vesilesiyle Sayın 
Tunçkanat'ın ve varsa onun gibi düşünen sa
yın senatörlerin ve kamu oyunda yapılan neşri
yat ile bu istikamette birçok tereddüdler zih
ninde uyanmış şahıslar varsa onların bu tered
düdünün izale edileceğini ümidettiğim gibi Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin millî men
faatlerimize aykırı, bağımsızlığımıza aykırı hiç
bir muamele yapmış olduklarını, yapmadıkları
nı, yapmıyacaklarını da böylece ortaya koymuş 
bulunacağız. 

Bu şimdiye kadar yapılmış bulunan kredi 
anlaşmalarının şartları bakımından, Millî Bir
lik Hükümeti zamanında Cumhuriyet Halk 
Partisi zamanında Demokrat Parti zamanında 
yapılmış olanlar dâhil, tetkik sırasında görüle
cektir ki, şartları bakımından en uygunu en 
müsaidolanıdır. Bunu istitraten arz etmekte 
fayda mütalâa eder, saygılarımı sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

3. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Hükümet programının görüşülmesi sırasında 
şahsı ve kitapları hakkındaki yanlış beyanlara 
dair geçen tutanak hakkında konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu hangi hu
susta? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Şahsım 
ve kitaplarım hakkında zapta geçen hususları 
tashih edeceğim. 

BAŞKAN — Sadece tashih edeceksiniz ce
vap olmıyacak Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, geçen 
oturumda Hükümet programı üzerinde Millî 
Birlik Grupu adına kanuşan sözcü Sayın Ah
met Yıldız, her zamanki üslûp ve âdetiyle, 
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A. P. ne, A. P. Hükümetlerine, Grupuna ve ni
hayet A. P. nin üyelerine birtakım haksız mes
netsiz töhmetler savurmayı, iftiraları atmayı 
adetâ edinmiş bir davranışla her zamanki gibi 
tekrarladılar. Bu arada kendilerine bir sayın 
arkadaşımızın «Hani suiistimal yapanları söyli-
yeceksiniz» diye oturduğu yerden seslenmesi 
üzerine «Müsaade edin ivedi etmeyiniz, onları 
da söyliyeceğim »dedikten sonra, daha ileride 
«Bölgeler kesin, kanıtlar kesin olmadıkça in
sanları kürsüye tek tek getirmek değil, olayları 
getirmek mümkün olur.» şeklindeki açıklama
sını da takiben güya yapılan suiistimallere ör
nek veriyormuşçasına şahsımla ilgili olarak ta
mamen birbirini tutmıyan çelişik şu ifadelerde 
bulunmuşlardır:» Şimdi buraya bakın kürsü
den indi arkadaşım, dayanaksız konuşuyorsu
nuz dedi. Saym arkadaş bu da sizin için daya
nak işte. Kitaplarınız 5 - 6 bin tane satılmış, 
yazıyor. Bir yere üç liraya verilmiş, bir yere 
de 50 liraya verilmiş, işte belge istedi, dayanak
sız konuşuyorsun dedi, ben de dayanak getir
dim kendisinin işine yarar diye, dayanak ge
tirdim.» Ben oturduğum yerden «Bu mu senin 
belgen?» demişim. Tekrar kendisi devam et
miş, «Bir bakanlık bile sadece 3 490 tane al
mış bütün bunlar ortada. Yine ben yerimden 

• «Yalan, yalan 3 490 tane olduğu yalan, burada 
belgeler okursunuz. Sonra Cumhuriyet Savcı
lığından ispat için isterseniz ve bu sefer şehir 
dışı kaçarsınız.» Yine devam etmiş, «Yazıyor 
burada bunların hepsi. Bana da geldi o kitap.» 
dsmiştim. 

Saym senatör arkadaşlarım, zaman zaman 
muhtslif arkadaşlar haklımda burada konuşma 
yapan Saym Yıldız ve yine gTupundan zabıt
lardan okuduğum konuşmada zikrettiğim diğer 
bir arkadaşı, Cumhuriyet Senatosunda hakika
ten mesnetsiz, birtakım ithamlar, isnatlar ileri 
sürmüşlerdir. Ve bunları hiçbir zaman ne bu
rada huzurunuzda ne de kendilerini davet eden 
Cumhuriyet savcıları huzurunda açıklıyamamış, 
ispat edememişlerdir, iddia ve isnatlarını ispat 
edemiyenlere ne deneceği malûmdur. 

Kitap yazmak zor bir iştir. Şerefli bir iştir. 
Hele benim gibi münhasıran komünistler aley
hinde ve bu memlekete zararlı olan komünistle
rin bu memlekete yaptıkları fenalıkları, maske
lerini düşürerek, ortaya çıkarma yolunda birta-

I kim eserler vücuda getirilirse. Bir kitabınız üç 
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liraya satılmış, bir kitabınız 50 liraya satılmış I 
şeklinde birbirinden tamamen ayrı manasız bâzı 
ifadelerle sayın arkadaşımız buradan iki tane 
kâğıt parçası gösterdiler. Onlar ne idi bilmiyo
rum - yalnız kendisi veya her hangi - bir arka
daşım merak ederse 9 yıl zarfında irili ufaklı, 
hepsi de komünizmle mücadele yolunda 11 tane [ 
kitap çıkarmışım. Bir tane değil... Ve bunların 
hangi özel teşekküllere... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Zaptı mı düzeltiyor, yoksa reklâmını mı yapı
yor? 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat müdahale et
meyin. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Hangi 
özel teşekküllere, kitap bayilerine ve hangi özel I 
veya resmî makamlara satıldığının; sayısı, fiyat
ları faturası da burada mevcuttur. Gelip tahkik 
ve tetkik ederler ve burada her hangi bir şekil
de konuşma yaparken de, bu tetkikleri, incele
meleri daha sahih olarak yapıp buraya gelirler
se gerçekten müfteri olmaktan kendilerini de 
kurtarmış ve iyi bir hizmet etmiş olurlar. Benim 
5 000 - 6 000 tane satılmış hiçbir kitabım yok. 
Ama yine tek bir bakanlığa 3 490 tane satılmış 
hiçbir kitabım yok. Bir kitap bir bakanlığa 3 
liraya, öbür bakanlığa 50 liraya satılmış şeklin- ı 
de, yani âdeta suiistimal gösterir gibi bir mâna 
verilmek istenen itham da tamamen asılsız ve 
yalandır. Evvelâ fiyatı 50 lira olan kitabım yok. 
«Ben de aldım, bana da gönderildi» dediği ki
tap, burada vaktiyle yine itham edilmiş, ama 
onlar da gerekli cevabı almışlardı. Bu bir eski 
konudur ve evet 3 490 değil, 1 400 küsur aded 
Turizm Bakanlığı tarafından alınmıştır. Yine 
eğer merak ederlerse, bizi kitap ticaretiyle it
ham etmek, kitap istismarcılığı ile töhmet altın
da bırakmak istiyenler, komünizmle fikren mü
cadele eden bir değerli ilim derneğine -10.10.1967 
de 5 000, 15.11.1967 de 10 000 ve en son 2 Şubat 
1968 de 29 500 lira doğrudan doğruya Turizm 
Bakanlığından kitaplar için alınan paradır. Ve 
toplamı 44 500 lira olan bu parayı bu değerli 
ilim derneğine hibe ettiğimin vesikalarını da ge
lip görebilirler. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bu benim kitabım için 
arkadaşları gocundurur, onun mânasını anlamak 
güçtür. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu tashihte go
cundurur gibi sivri kelimeler kullanmayınız. | 

I FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim, niçin böyle sık sık alâkadar eder, dai
ma kürsüye getirirler efendim? Bunda bir suiis
timal bahis konusu olamaz. İstenen kitaptan is
tenen Bakanlık, yazarı kim olursa olsun müna
sip gördüğü takdirde, heyetlerin tetkikinden 

| geçtikten sonra, satmalabilirler. Bu Parlâmento
da kitap yazarı yalnız ben değelim. Daha birçok 
kitap yazan değerli arkadaşlar var. Onların ki
taplarından, meselâ Sadi Koçaş arkadaşımız da 

I Ermeniler hakkında bir kitap yazmıştır, bu ki
taptan da satmalmabilir, başka kitaplardan da 
satınalınabilir, alınmıştır. Bunları tenkid etme
nin, bunları bir suç, bir suiistimal, bir kötü ta
raf yokken buraya getirmenin mânası ancak ki-

| tabın mevzuu ile alâkadar olmaları sebebi orta
ya çıkıyor ki; bunu da takdirini de, sayın arka
daşlarımın takdirine bırakıyorum. Yoksa gaze
telerde çıkan birtakım asılsız yazıları buraya ve
sika diye, belge diye getirip millet ve memleke
tine komünizmle mücadele yolunda hizmet et
meye çalışan bir senatör arkadaşa her hangi bir 
iftira atma çabasının doğru bir tutum olmiya-
cağı kanaatindeyim. 

Gazetelerin her yazdıklarına da sayın arka-
I daşım itimat etmesinler, önce tahkik etsinler. 
I Bizzat kendileri için de birçok şeyler yazıldı ve 

tekzibetmediler. 2 tane makale okudum, babası 
hakkında birtakım şeyler yazıldı. Biz de bun
lara inanalım mı? Onun için bu şekilde, burada 
gazetelerden kupürü getirip, gösterip de vesika 
diye bizim temiz alınlarımıza hiç kimsenin en 
ufak bir leke kondurması mümkün değildir ve 
biz bu komünizmle mücadelemize, onların ko
ruyucu, taraftar ve iş bJrlikçileriyle mücadele
mize ölene kadar devam edeceğiz. Saygılarım
la.. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuryet Senatosunun sayın 
üyeleri bir durumu belki garipsiyeceklerdir. 
Geçen tutanak hakkında müsamahalı hareketim; 
içtüzüğümüz bu hususta hiçjbir kıstas koymadı
ğı gibi, Başkanlığın müdahalesi, hudutları çizil
memiş bi'r yetkinin kullanması karşısında ger
çekten Cumhuriyet Senatosunda çeşitli tevsir-
lere ve idarede güçlüğe yol açar. Ben bu sebep
le gerek gündem dışı konuşmalarında, gerek ge
çen tutanak hakkındaki konuşmalarda müm
kün mertebe burada müsamahalı hareket edi-

[ yor, konuşmalarının hududunu ve Cumhuriyet 
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Senatosunun ağırlığını koruma şuurunu sayın 
üyelerin kendi vicdanlarına bırakıyorum. Bu 
sebeptendir M, her hangi bir müdahalede bulun
muyorum ve mümkün mertebe de bulunmamaya 
çalışacağım. 

4. — Tabiî tiye Sami Küçük; Başbakan Sü
leyman Demirel'in Hükümet programı üzerinde 
konuşmalarındaki «99 milyon dolarlık Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikasının finansmanını sağlı-
yan insana % 10 ncu denildi ve bundan ötürü ipe 
götürüldü.» şeklindeki beyanının yanlış olduğu
na, dair geçen tutanak hakkındaki konuşması 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hangi hususta? Sayın Sami 
Küçük. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kanım; Sayın Başbakan, geçen oturumda, «99 
milyon dolarlık Ereğli Demir Çelik Fabrikası
nın finansmanı için o finasmanı sağlıyan insa
na % 10 cu denildi ve bundan ötürü ipe götü
rüldü.» dedi ve bunlar tutanaklara geçti). Bu
nun gerçekle bir ilgiöi yoktur, bu hususu açık
lamak için konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, biraz önceki maruza
tımı şüphesiz geçen tutanak hakkında söz alan 
sayın üyeler dikkate alacaklardır. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Hükümet programının 
müzakeresi sırasında Sayın Başbakan şöyle bu
yurdular: «Şunu hazin olarak ifade edeyim, 99 
milyon dolar Ereğli Demir Çelik Fabrikasının 
finansmanı için, o finansmanı sağlıyanlara yüz
de oncu denildi. Bunlar gerçekten hazindir, ha
zin. Memlekete hizmet edenlere bu şekildeki yaf
talar vurulmakla, hizmet edecek adam bulamaz 
hale geldik. Muhterem senatörler, ondan sonra 
da buna sahip çıkıyorsunuz; çünkü yüzde oncu 
iddiası ile ipe götürüldü. Bunlar gerçeklerdir, 
gecenin bu saatinde bunları tazelemiyelim.» 

Sayın arkadaşlarım, şimdi size bu konuda 
tarihi belceleri okuyarak, Sayın Başbakanın tu
tanaklara yanlış geçen sözlerini düzeltmeye gay
ret edeceğim. Bunları, Fatin Rüştü Zorlu'nun 
kararında yer almadıklarım belirtmek için oku
yorum. Sanık Etem Menderes'in 21 . 8 . 1959 
tarihli hâtıra defteri yaprağında şöyle diyor: 
«Tayyar Emre, bütçe mâli kontrol müşaviri Po-

I latkan'ı her fırsattan istifade ile istismar edi
yor. Zorlu ile müşterektirler.» Kayseri NATO 
meydanı ihalesini telmih ile... 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bununla 
ne ilgisi var. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — O casus
tu. 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Sanık Refik 
Koraltan'ın 30 . 12 . 1959 tarihli hâtıra defte
rinin yaprağından: «Fatin Rüştü Zorlu'nun 
zorlıyarak kurmak istediği hırsızlık şebekesinin 
korkunç manevrası devam ediyor. Bu hırsızlığın, 
Adnan bilmiyerek bu korkunç hırsızlık şebeke
sinin koruyucusu oluyor.» 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ona 
kargalar bile gülüyor, çok dinledik. 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Yine Refik 
Koraltan'ın hâtıra defterinin... 

ORHAN KOR (İzmir) — O hâtıra defterini 
siz yazdırttınız... 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — 9 . 1 . 1960 
yaprağında... (Gürültüler) 

I ORHAN KOR (izmir) — Siz yazdınız, siz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Otur 

yerine. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen sabırlı olun. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sen 

otur... (Gürültüler) 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kanım oradan niye karışıyorlar?.. (Gürültüler 
ve Suphi Karaman ile Sabahattin Orhon ara
sında karşılıklı sataşma) 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Terbi
yeli konuş. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, Sayın Yıldız lüt
fen müsamahakâr olun efendim. (Şiddetli gürül
tüler) 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Bugün Meclis 
Riyaset Makamına Mükerrem Sarol geldi... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Küçük. Bu
yurun Sayın Özgür. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Bir 
arkadaşım Senatoya yakışmıyacak, hattâ bir 
efendiye yakışmıyacak şekilde küfür etmiştir. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Onu edene 
iade ediyorum. Eğer bana ettiyse 100 misli, 1 000 
misli iade ©diyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Küçük... (Gü-
« rültüler) Bir dakika... (Gürültüler) Zabıttaki 
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kelimeyi lütfen zabıtçılardan rica edeyim, kul
lanılan kellneyi lütfen bana getirsinler. 

Bir dakika Sayın Küçük. Kullanılan kelime
yi. ben işitmedim. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Na
sıl söylersin sen onu... 

BAŞKAN' — Bir dakika Sayın Özgür, sinir
lerinize hâ/cim olun. Karşılıklı şiddet, sözler bizi 
huzura, bizi selâmetle görüşmeye götürmez. Bu 
sebeple birbirimizi üzecek kelimeleri kullanmak
tan kaçınmalıyız. Müsaade edin Sayın Özgür 
kelimeyi Başkanlık duymamıştır. Gerçekten 
Cumhuriyet Senatosu görüşmelerinde yakışıl-
mıyacak bir kelime kullanılmış ise bunu tahkik 
ediyoruz Başkanlık gereğini yapacaktır. O ba
kımdan lütfen müsterih buyurun, müsterih 
olun. 

Devam edin «fendim. 
SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — «Bugün Mec

lis Riyaset makamına Mükerrem Sarol geldi.» 
Refik Koraltan'm 9 . 1 . 1960 tarihli hâtıra def
terciden. «Umumi hasbıhal sırasında çok dik
kate değer sözler söyledi. Fatin Rüştü Zorlu 
artık hiçbir devirde görülmemiş bir hırsızlık 
şebekesi kur...» 

BAŞKAN — Sayın Küçük sizden bir ricam 
olacak, sözünüzü kesmiyeceğim, bir ricam ola
cak. Geniş metinler okumak suretiyle... 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Geni-; metinler okumak sure
tiyle zabit tasMh edilmez. Ancak sizin düzeltilme
sini istediğiniz yer dâhilinde ve oraya münhasır 
olmak üzere lütfen düzeltmeyi yapın. Yoksa ge
niş metinler okumak suretiyle mümkün değl'l-
dir. 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Sayın Başkan, 
geniş metinler okumuyorum. Kararda bunların 
yer almadığını ifade etmek için okuyorum, doku
dum. Ve zaten bitti. 

Aynı şekilde Semi Erginin ve Nedim Ök-
men'in de beyanları vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlardan biri ha
riç diğerleri hayattadır. Nedim ökmen hariç 
diğerleri hayattadır, tahkik edilebilir. 

Yüksek Adalet Divanı tutanaklarına geçmiş 
olan bu hâtıraların şimdi okuyacağım kararda 
göreceksiniz ki, Yüksek Mahkeme büyük ölçü
de kaale dahi almamıştır. Mahkemenin kararı 
cok daha başkadır. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Alamaz. 
SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Alıp almıyaca-

ğmı size sormazlar. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, Sayın 

Küçük işitmemezlikten gelin. 

SAMİ KÜÇÜK (Devamla) — Divanın 1960 a 
3 numarasında kayıtlı: «6 - 7 Eylül olayından 
dolayı Türk Ceza Kanununun 64 ve 517 nci mad
deleri gereğince takdiren ve teşdiden 4 sene 
hapsine ve 250 lira ağır para cezası alınmasına, 
husule gelen zarar pek fahiş olduğundan 522 nci 
madde icabınca yarısı artırılarak 6 sene hapsi
ne ve S75 lira ağır para cezası alınmasına oy bir
liği ile, 

B) 1969 a 13 numarada kayıtlı ipar Trans-
port Şirketinin döviz kaçakçılığı yolsuzluğun
dan dolayı Türk Ceza Kanununun 241/1 nci 
maddesi hükmünce takdiren ve teşdiden bir se
ne hapsine - yani bir senedir - 400 lira ağır pa
ra cezası alınmasına ve 20 nci madde delaletiy
le takdiren altı ay memuriyetten mahrumiyeti
ne oy birliği ile, 

C) 1960 a 4 numara ile kayıtlı İstanbul -
Ankara olayları Anayasayı ihlâl suçundan mad
di vesikasını teşkil etmiştir. (A. P. sıralarından 
«Sayın Başkan, zabıtla ne alâkası var» sesleri.) 

D) Anayasayı ihlâl suçundan Türk Ceza 
Kanununun 146/1 nci maddesi hükmünce ölüm 
cezasına çarptırılması oy birliği ile karar altına 
alınmıştır.» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüyü kulla
nırken bundan sonra tarihî belgeleri saygılı ola
lım. Evvelâ okuyalım, ondan sonra konuşalım. 
Saygılarımla. (Tabiî senatörlerin sıralarından, 
alkışlar.) 

5. — Samsun Üyesi Refet Rcndcci'nin; bâzı 
üyelerin konuşmalarında «Seçilmemiş Başkan, 
gayrimeşru Başkan» gibi tâbirler kullanmaları
yım doğru olmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, hangi hususta 
efendim? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kanın, Senato Başkanının seçimi mevzuunda, r:e-
çim meselesiyle ilgili geçen celsedeki bir konuş
ma hakkında zaptı tashih edici mahiyette bir
kaç cümle arz edeceğim. (Tabiî üyelerle ve Ada
let Partisine mensup üyeler arasında karşılıklı 
münakaşalar.) 
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BAŞKAN — Bu hususta zabıtları tashih ede
ceksiniz?.. Buyurun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 1 Kasımda Mecli
sin toplanması dolayısiyle bâzı seçimler yenilen
miş Cumhuriyet Senatosu Başkanının seçimi ye-
nilenmemiştir. Bu da Başkanın 1968 Haziranın
da yeniden Senatör seçilmesi dolayısiyle Başkan
lık seçiminin yenilenmesinin icabı olarak. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız bunu bir mesele 
olarak, hukukî bir mesele, bir tüzük meselesi, 
bir Anayasa meselesi olarak kürsüye getirip se
çim yapılması lâzım mı, değil mi meselesi üze
rinde durmadan kürsüye çıktıkları zaman seçil
memiş Başkan, Başkanını seçmiyen Senato diye 
zabıtlara ve umumi efkâra yanlış malûmat ve
rici, şüphe uyandırıcı Senatonun hükmi şahsi
yetini, mânevi varlığını zedeleyici ve etrafta Se
nato hakkında yanlış fikirler uyandırıcı mahi
yette konuşmalar yapmaktadır. 

Ricam şu geçen celse bir arkadaşımız burada 
«Senato Başkanlığı makamı işgal edilmiştir» bu
yurdular. Bir hukuk Devleti içerisinde, bir hu
kuk nizamı içerisinde, Anayasa müessesesi bulu
nan bu camianın içerisinde ve burada üye bulu
nan bir arkadaşımızın ve o başkanın riyasetin
de konuşması hakikaten iyi bir hareket değildi. 
Eğer bir kimse, seçilmemiş kabul eder, gayri-
meşru kabul ederse çıkıp burda söz istemez. 
Onun riyasetinde konuşmaz. Ama bunu bir 
mesele olarak Senatoya getirir ve üzerinde 
durur. 

Sevgili arkadaşlarım, bu cihet hakikaten 
bana biraz ağır geldi, o ciheti tavzih etmek 
için, o ciheti tashih etmek için söz aldım. Böyle 
bir mesele varsa hakikaten Senato Başkanlı
ğına, yahut Divana, yahut da Senatoya mü
racaat edilir, tashih edilir, Başkan seçimi ya
pılması lâzım mıdır, değil midir üzerinde du
rulur. Ama bunu getirmeden her celsede bu
raya çıkıp Başkan seçilmemiştir, gayrimeşru-
dur lâfını etmek Senatoyu küçültür. Bu cihete 
ve bu yola başvurulmaması hususunu arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Zabıtlara her şeyin sıhhatli 
geçmesi yönünden Sayın Rendeci'nin söz konu
su ettiği husus Cumhuriyet Senatosuna Baş
kanlık Divanı ile getirilmek istenmiş ama bir 
türlü getirilememiştir. 

6. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; İstan
bul'daki özel Rum okullarındaki Türk bayra
ğının, Türk büyüklerinin resimlerinin ve Tür
kiye haritalarının kaldırılması için öğretmenle
re baskı yapıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Şimdi gündem dışı konuşma
larda beş sayın üye talepte bulunmuştur, ilk 
talep Sayın Hamdi özer'in. Evvelâ önergeleri
ni okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
istanbul'da bulunan özel Rum okullarında 

sınıflardaki Türk Bayrağının ve Türk harita
larının kaldırılması için Türk öğretmenlere 
baskı yapıldığını ve Türk büyüklerinin fo
toğraflarının okul salonlarında ve tarih şeri
di levhalarında bulundurulmasının yasaklan
dığını öğrenmiş bulunmaktayım. Bu yüzden 
her an çıkabilecek üzücü bir olayı önlemek 
maksadiyle gündem dışı konuşmama müsaa
delerinizi arz ederim. 

Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 

ve Sayın senatörler; 
İstanbul'da bulunan özel Rum okulları, ken

di yönetmeliklerini ve Türk Millî Eğitim Yö
netmeliğini, protokol anlaşmasını ve hattâ Ana
yasamızı hiçe sayarak bir megalo - idea yolun
da ısrar etmekte ve buna da İstanbul'daki Millî 
Eğitim yetkililerimiz hazin şekilde yardımcı 
olmaktadırlar. 

Bu özel okulların bize uymak mecburiyetin
de olduklarını şimdi ispata çalışacağım : 

Anayasanın 54 ncü maddesi : «Türk Devle
tine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türktür» demektedir. Bu, Türk Devletinin azın
lıklara karşı faziletli tutumunun bir ifadesidir. 
Madde 21 de, «Eğitim ve öğretim, Devletin 
gözetim ve denetimi altında serbesttir, özel 
okulların bağlı oldukları esaslar, Devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye uygun ola
rak kanunla düzenlenir.» demektedir. Böylece 
özel okullarda Devletin Millî Eğitim ve öğreti
mine bağlı kalmak zorunluğu içindedir. Ve 
bu, tebaa için tabiîdir. 

Madde 50 son fıkrası : «Devlet, tarih ve kül
tür değeri olan eser ve anıtların korunmasını 
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sağlar.» diyor. Korunmak için onları tanımak 
ve tanıtmak gerekir. 

Madde 125, ikinci fıkra : Konusu suç teşkil 
eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; ye
rine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. 
Esasen Anayasanın 8, 107 ve 113 ncü madde
lerine göre hiçbir kanun Anayasaya, hiçbir 
yönetmelik de kanun ve tüzüklere aykırı ola
maz. Verilecek emirler ise bu sınırlar dışına 
çıkamaz. Protokol anlaşmaları da bu çerçeve 
içinde kalır.» 

Halen yürürlükte olan 1937 tarihli özel 
Rum Okulları Yönetmeliği, kendi yönetmeli
ğinde mevcut boşlukların, resmî okulların 
yönetmeliğine göre doldurulacağını yazmak
tadır. Bu yönetmeliğin 12 nci maddesini oku
yorum : 

«Eğitimde Türklük ve Türk Vatanı esas 
teşkil edecektir. Çocuklarda ulusal hislerin 
beslenmesi ve kuvvetlenmesi için her fırsattan 
istifade edilmelidir. Türk inkılâbı ve bu inkı
lâbın iyilikleri, bu iyiliklere ermek için büyük 
savaşlar onlara lâyıkiyle anlatılmalıdır. Cum
huriyet Bayramı, 23 Nisan Egemenlik Bayramı 
gibi büyük ulusal günlerde okulda tertibolu-
nacak şenlikler ve müsamereler çocukların ulu
sal hassasiyetlerini artırmak için en iyi fırsat
lardır. Bu fırsatlardan istifade edilmelidir.» 

Madde 13 : «Talebe, vatanın ve Türklüğün 
timsali olan bayrağı sevmeli ve ona hürmet et
melidir.» 

Madde 25 : «öğretimde Kültür Bakanlığın
dan tasdikli müfredat programları ile emirle
re göre hareket edilir.» 

Madde 107 : «Okul salonlarının tezyini için 
esasların ikinci fıkrası Türk büyüklerinin bü
yük kıtada çerçeveli resimleri bulundurulur.» 
demektedir. 

Şimdi de özel Rum Okullarının Yönetmeli
ğinde kabullenmek zorunda kaldıkları Resmî 
Okullar Yönetmeliğimizden okuyorum : 

Madde 101 : «Her dersanede Atatürk'ün 
fotoğrafı ve Türk Bayrağı bulundurulur. 3 ve 
4 ncü sınıflarda ayrıca Türkiye haritası ası
lır. Müfredat programının 80 nci sayfasında 
ve sosyal bilgiler dersinin araçları meyanm-
da tarih haritaları, Türk büyüklerinin resim
leri, eski ve yeni Türk sanat uygarlığına ait 
levhalar ve fotoğraflar, Kurtuluş Savaşma ait 
levhalar, resim ve vesikalar, yardımcı kitap-
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lar, tarih şeridi levhaları, yurt coğrafyası ile 
ilgili resimler ve levhalar.» 

1968 Aralık ayındaki protokolün 18 nci 
maddesinin (C) fıkrası : «Kültürel nitelik ta
şıyan dekoratif malzeme dışında, okul bina
larının devamlı dekorunu istanbul'daki azın
lık okullarında Atatürk'ün ve Batı - Trakya'-
daki azınlık okullarında Yunan Devlet başkan
larının portreleri teşkil etmelidir. Bu tefsir
de Rum okulu idarecilerine yardımcı olan is
tanbul özel Okullar Müdür Yardımcısı Hasbi 
Ay; «dışında» kelimesiyle, Türkiye Bayrağı, 
Türkiye haritası ve Türk büyüklerinin foto
ğraflarının yasaklandığını, yani dışta kaldığı 
anlamını çıkarıyor, üzüntüler buna istinaden 
verdiği emirlerden doğuyor. 

Madde 11 : «Azınlık dilinde yazılmış göze 
hitabeden eğitim araçlarının azınlık okulla
rında, azınlık dilinde okutulan derslerin öğre
timi sırasında kontroldan sonra kısıtlanmaksı-
zın serbestçe kullanılmasını tavsiye eder.» deni
yor. Bunu, Türkçe araçlar kalkıp Rumca 
ders araçları devamlı duracak şekilde uygula
mak istiyor. Rumca eğitim araçlarının sadece 
azınlık dili olan Rumca okutulan dersler sıra
sında kullanılacağını bu madde beyan etmekte
dir. 

Muhterem senatörler; 
Türk Bayrağını, Türkiye haritasını, Türk 

büyüklerinin fotoğraflarını kabul etmiyen özel 
Rum okullarına yardımcı olan istanbul'daki 
Özel Okullar Müdür Yardımcısı Hasbi Ay is
minde bir kişidir. Fatih Sultan Mehmed'in ve 
Yavuz Sultan Selimin tarihsel ve kültürel de
ğerlerinin olmadığını ifade etmiştir. Çağ de
viren ve yeni bir çağ açan Fatih Sultan Meh
med'in resmini tarih şeridi levhasından kaldır
mak için Türk öğretmenlerini zorlamış ve bü
tün Rum okullarında Fatih'in resimleri yasak 
edilmiştir. Bu ısrarını Millî Eğitim ve Dışişle
ri Bakanlığının ısrarına bağlamıştır. Eğer bu 
doğru ise bu bakanlıkların cevap vermesi gerekir. 
Türkiye haritasını da sınıflardan kaldırmaya 
zorlıyan Hasbi Ay, Yunanistan'dan gönderilen 
Rumca haritaları ders aracı olarak onaylamış 
ve Rum okullarına vermiştir. Bu haritalarda 
Hıristiyanlığın doğuşu ve propagandası canlan
dırılmakta, ayrıca Yunan ve Kıbrıs haritası 
aynı renkte boyanmış ve Türkiye ile diğer 
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devletlere başka başka renklerde gösterilmiş
tir. Türk öğretmenlerinin infiali ile bu hari
talar kaldırılmıştır. Millî Eğitim Müdürü bu
na ilgisiz kalmıştır. 

12 Eylül 1969 da Beyoğlu'ndaki 4 özel Rum 
okulunun Rum müdürleri Türk Bayraklarını 
sınıflardan indirmişler, Türk'müdür yardım
cılarının direnmesiyle güçlükle yerlerine asıl
mış, istanbul Millî Eğitim Müdürü hiçbir işlem 
yapmamıştır. Halbuki Hasbi Ay'dan önce özel 
Okullar Müdür Yardımcısı olan Kemal Gün-
gördü zamanında Arnavutköy Rum Okulu 
Müdürü aynı şeyi yaptığı için Kemal Gün-
gördü'nürı Türk kanunlarına ve Türklüğe bağ
lılığının ısrarı ile görevinden alınmıştır. Fakat 
çok geçmeden Millî Eğitim Müdürü Ali Yet
kin, Kemal Güngördü'yü de görevinden aldır
mış onun yerine Hasbi Ay gelmiştir. Batı -
Trakya'da yıllarca çalışan Rum Okulları Mü
fettişi Emin Keşler, Türk ve Türk kanunları
na bağlılığı yüzünden Hasbi Ay tarafından 
bu görevden alınmıştır. Çok hazindir ki Atina 
Radyosu bunun alınacağını Ağustos ayında 
ilân ediyor, Eylül sonunda da Emin Keşler baş
ka göreve veriliyor. 

istanbul Millî Eğitim yöneticileri özel Rum 
okullarına yolsuz tâyinler yapmışlardır. Talim 
Terbiye Dairesinin 259 sayılı kararını çiğneye
rek Atina'da öğretmen okulu veya Pedegoji 
Akademisinden mezun olan Türk uyruklu Rum
ları imtihana tabi tutmadan 6 tane özel Rum 
okullarına müdür va öğretmen tâyin etmişler
dir isimleri tendedir. 

Lise mezunu ve Türk uyruklu Rumları da 
625 ve 222 sayılı kanunlarla 214 sayılı Karara 
itibar etmeden 4 tane Rum okuluna müdür 
olarak tâyin etmişlerdir. Bütün bu tâyinler 
bu yıl yapılmıştır, isim ve tâyin emirlerinin 
tarih, sayıları, bendedir. Hasbi Ay öğretmen
lerini kanunsuz olarak millî duyguları tah-
ribedercssine yazılı emir vermeden söz ve tele
fonla zorlamakta ve direnen öğretmenlerin 
isimlerinin Bakanlığa bildirileceğini ve Bakan
lıktan istenildiğini tehdit şeklinde ifade etmek
tedir. Kendisine bir öğretmenin: Zabyon Rum 
Kız Lisesi ile Zorafyon Rum Erkek Lisesinde 
Rum büyüklerinin heykellerinin bulunduğunu, 
bu bakımdan Türk büyüklerinin resimlerinin 
neden çıkarılmak istenildiğini bildirmesi üzeri
ne onların beynelmilel olduklarını, Fatih ve 

diğer Türk büyüklerinin bunlar gibi olamıya-
cağrnı ifade ediyor. 

Bu ifadeleri dikkat nazarınızla sunuyorum. 
Bu derece muhabetin bir çıkar yolu ve Türk'e 
sırt çevirmenin bir başlangıç yönü olsa gerek. 

Arkadaşlar, Türk Milleti müsamahakârıdır. 
Tebaaya eşit işlem yapmak, onun geleneğidir. 
Rumlar bunu tamamiyle Fatih Sultan Mehmet'
ten görmüşlerdir. 

Onun müsamahası ile bugün vardırlar. On
dan nefret etimek, bugün var oluşlarından nef
ret etmektir. Bizim kadar onların da Fatihi 
Büyük saymaları gerekir. Türk idaresinin gü
zelliğidir ki bugün Yunanistan'da bulunan Türk 
uyruklu 20 bin Rum, Türkiye'ye dönmeye can 
atıyorlar. Biz Türk olaırak müsamahayı severiz 
fakat hiçbir Türk, Türk İstiklâlinde taviz ve
remez. Çünkü hiç kimsenin haddi, Milletimi
zin haddine tecavüz edemez. 

Biz onlara bir fener verdik, fakat fitilini 
Ve gazını da verecek değiliz. Böyle bir ikram
da bulunmak için hiç kimseye bu millet yetki 
vermemiştir ve vermiyecektir. Türk'ün istik
lâli erkektir. O başka istiklâller yavrulayacak 
gebe cinsten değildir. Bu vatan, Türkiye ve 
bu Devlet, bağımsız Türk Devletidir. 

Bize gönül verenler bizimdir, bizi sevmi-
yenler ismen Türk de olsa bizden değildir. 
(Bravo sesleri) Arkadaşlar, Türk kadın öğret
menlerinden bir grupun göz yaşları, ateş dam
laları gibi bağrımı yaktı ve fakat Türklük gu
rurumu imânla şahlandırdı. Türk Milleti Ke
mal Gcngördü, Emin Keşler ve millî bir meşale 
gibi tutuşan kadın öğretmenler gibi, kutsal 
C'̂ L :t menlerle var olarak gelmiş ve var olmak
ta devam edecektir. Bunların şalısmda ger
çek Türk öğretmenlerimizi minnet ve şükran
la selâmlıyorum. 

Bunların zıddına havalanmak hülyasiyle, 
kökünden kopmak istiyen yaprak misali, ben
liğinden koparak, Türklükten dışarı özenti du
yanların, bu vatanda yaşamaya ve hattâ ölme
ye dahi lâyık olmıyacaklarını belirtmek iste
rim. 

Işığa bakmakla gözleri kamaşan yarasa mi
sali, Fatih Sultan Mehmet Han'ın resmine ba-
kamıyanlar biMnler ki, İstanbul'umuzun her 
zerresinde onun mübarek yüzü ve semalarında, 
onun mübarek gözlerinden fışkıran ve yeni çağ 
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açan ışıklar vardır. Bu ışığa 'bakmaya daya
namayanlara kapılarımız açıktır. 

istanbul, kimseden satmalınmadı; o, Fatih 
Sultan Mehmet Han'ın adalet saçan kılıcı ve 
binlerce şehidin bayraJklaşan kanlariyle kaza
nılmıştır. İstanbul'u, karanlıklar içinde, yara
salar diyarı olmaktan kurtaran Fatih Sultan 
Mehmet'e istanbul bunun için ona minnettar
dır ve bunun için onun ebedi evidir. Bu evin
den onun resimlerini kimse dışarı atamaz ve 
attıramaz. Derhal bu resimlerle diğer Türk 
büyüklerimin resimleri ve Türk Bayrağı ile 
Türkiye haritaları kendilerine lâyık olan şeref 
köşelerinde ve salonlarda yerlerini almalıdır. 
Türk Milletinin, Türk şehitlerinin ve istan
bul'u bize bahşeden Fatih Sultan Mehmet Han 
ile Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşanın 
emridir bu. Bu emre itaat etmiyenler, millî 
galayan karsısında hiç kimseyi sorumlu tuta-
mıyacaklardır. Millî Eğitim Bakanlığının bu
nu derhal uygulaması ve parlömanterlerin bu
nu yerinde kontrol etmeleri millî bir vazife ve 
millî bir haysiyet halini almıştır. Bundaki her 
çeşit ihmal, millî istiklâl ve istikbalimiz için 
inhilâl ve hatta izmihlaldir. 

Muhterem senatörler; Türk tarihi kolaylık
la yazılmamış, bu vatan ve bu istiklâl kolaylık
la kazanılmamıştır. Tarihinin, vatanının tek ke
lime ile istiklâlinin değerini bilmiyen nesiller, 
mirasyedi evlâtlar gibi her şeylerini çahuk tü
ketir ve sonıra herkese avuç açarlar. 

İstanbul Türk tarihinin en canlı abidesidir. 
Bu kutsal abideyi, atalarımız kanlariyle namı
mıza tescil etmiş ve bu tescil edip yepyeni bir 
Türk tarihi doğurmuştur, istanbul sadece bir 
şehir, vatan değil, o, iki kıtada değildir. O blir 
cihan, o, ondan da üstün bir canan olarak bi
zimdir. istanbul hiç kimseden kimseye veril
memiş, istanbul alınmıştır arkadaşlar. Bunun 
kim tarafından alınmış ve bize kim tarafından 
armağan edilmiş olduğunu bilelim, bilelim ki 
benliğini bilenlerden olalım. Onu bilmek ve 
onu gözlerden gönüllere akan bir canlılıkla duy
mak ve duyurmak taşıdığımız kan ve vicdan 
borcumuzdur, istanbul Fatih için ve Fatih İs
tanbul için yaratılmıştır. Bunu Faltih doğma
dan asırlarca evvel Hazreti Peygamber müjde
lemiştir. Çünkü kaderin ezelliği içinde Cenabı 
Hakkın birbirlerine yer etmiş olduğu bu İM 

canan, ebediyete kadar, koyun koyuna var ve 
bahtiyar kalacaklardır. 

Bunları kıskananlarla, dostluk kurmak fi
yatına bunlar inkâr edilemez. Çünkü bunların 
aşkları aşikârdır. Bu aşkı idrak edemiyenlere, 
maiddeleşmiş bir mâna ile cevap vermek vazife
mizdir. Bunun ilk başlangıcı bu ihtarın Fatih 
tarafından verilmesi olacaktır. Gözlerden gö
nüllere akan bir mâna canlılığını taşıyan Fa
tih'in heykellerini dikmemiz millî bir zaruret 
haini almıştır. Kars kalesinin ve doğunun Fa
tihi Kâzım Karabekir Paşanın heykeli Kars'ta, 
İsmet Paşa'nm heykeli İnönü Karargâhında ve 
bunlar gibi Türk büyüklerinin heykelleri ilgili 
vaitan parçaları üzerinde dikilmeli ve birer ta-
ıJih olarak nesillere hitabetmelidir. Fatih Sul
tan Mehmet Han'ın bir heykeli Topkapı'ya, 
bir heykeli de Aya sof ya karşısına dikilmelidir., 
Bunların ifade ettiği mânayı Ayasofya'nın şa
hadet parmaklarından yükselen ezan sesleriyle 
ta arşa kadar ilân etmeliyiz. Fatih ve İstan
bul; yegâne şahidi ve hâ'klmi Allah olan bu iki 
sevgilinin nikâhım hiç kimse bozamaz çünkü şa
hidi ve hâkimi Cenabı Haktır, istanbul Fa
tih'in ve Fatih İstanbul'undur, istanbul'da ne 
varsa Fatih'indir Ayasofya'da Fatih'indir. 

Ayasofya'da namaz kılan, çan seslerini ezan 
sesleriyle boğan, zulmet içinde bir güv^eş gibi 
doğan, Fatih Sultan Mehmet Han kendi cami
sinden dışarı atılamaz; Fatih'in camisi Aya-
sofya, Müslümanların ibadetine açılmalıdır. Mâ
nayı maddeye satımyalım arkadaşlar. Turist
lerin bıraktığı para ile bu şekilde açılan mâne
vi yara tedavi edilemez. Kaldı ki turistlerin 
görmesine, gezmesine bütün camilerimiz gibi 
orası da daima açık kalacaktır. Bugünkü halı 
ile Fatih namaz kıldığına göre duvarlarındaki 
hiçbir resme dokunmaya da lüzum yoktur. Çün
kü ibadette esas niyettir. 

BAŞKAN — Sayın özer, bir dakikanız kal
mıştır. 

HAMDİ ÖZEE (Devamla) — Peki efendim, 
Ayasofya^da ibadet etmek için Fener'de diş bi-
Icyenler var. 5,5 asırdan beri kapalı kapılarını, 
Anıays'ofya yani. istanbul alınıncaya kadar aç-
mıyaeaManna, ahdetmiş olarak bekliyenler var. 
Fakat o kapı hiçb:r saman açılmıyacaktır. Ol
ca olsa onu. da ancak Fatih Sultan Han açacak
tır. 
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Sayın senatörler, Fatih'in heykellerinin di
kilmesi, resim ve büslerinin istanbul'daki bü
tün okullarda derhal bulundurulması ve bu Ra
mazan içinde Ayasoyaf'nın müslümanların iba-
betine açılması artık millî bir haysiyet halini 
almıştır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saçmalama. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu mesele ec

dat hakkını istihsal ve Devlet haysiyetinde is
tiklâl meselesidir. Bu şehrin Fatih'in ve 
Türk'ün olduğunu tescillemek zamanı çoktan 
gelmiştir. Bütün senatör arkadaşlarımın ve 
Türk'üm diyebilen her cağdaki insanların duy
gularına tercüman olduğuna inanarak, tekrar 
ediyorum: Fatih Sultan meydpna çıkmalı, çün
kü bu vatan, ya bizim, ya da hiç kimsenin.. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
Saçma diyen kardeşim, o kadar parçalandık 

ki saçmadan da beter olduk, teessüf ederim 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben size te

essüf ederim. Sizin Başbakanınız müze olarak 
kalacaktır, demiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özden söz almadan konu
şulmaz... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bana hita-
bettipi için konuktum. 

HAMDİ ÖZER fDevamla) — Yarasaların bu-
lunduoımu peşinen söyledim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Senin ona 
aklın ermez. 

BAŞKAN — Kıymetli arkadaşlarım karşı
lıklı konuşmayın, Sayın özer. 

7. — İstanbul Üyesi Telcin Arıbunın'un; Ata
türk'ün ölüm yıl dönümünde birtakım saygısız
lıklar yapıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tekin Arubu-
run, önergenizi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Büyük Atatürk'ün 31 nci ölüm yılı olan 

10 Kasım 1969 günü vukubulan bâzı mühim hu
susları Yüce Senato üyelerinin dikkatlerine arz 
etmek üzere gündem dışı söz verilmesini arz ve 
rica ederim. 

istanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; birkaç gün ev

vel 10 Kasım günü saat 9,5 da Atatürk'ü büyük 
bir hasretle hüzün ve saygı ile andık. Bugünün 
hususi bir önemi vardır, bütün Türk Milleti 
içinde ve hâtırasında. O gün yurdun her tara
fında hazin bir mersiye gibi öten düdükler, orta
lığı birden bire kaplıyan derin bir sessizlik 
içinde içimizden ürpererek, gözlerimiz yaşararak 
milletçe saygı duruşu yaptık. 10 Kasım günü 
hakikaten ve tarihen Türk Milleti için ayrı, özel 
ve çok önemli bir kıymet ve gelenek olmuş bir 
mahiyette olduğunu hepimiz müdrikiz ve hepi
miz bilmekteyiz. Sırf hâtıraları tazelemek yö
nünden arz ediyorum. Çünkü, o gün, son müs
takil Türk Devletinin hem koruyucusu, hem de 
kurucusu olan, yurdumuzu ve Milletimizi esaret 
ve zilletten kurtarma savasında ki - biz buna 
Milî Mücadele veya Kurtuluş Savaşı diyoruz -
bu mukaddes savaşta önderlik etmiş olan, Bü
yük Atatürk'ümüzü bütün milletçe şükran niş
lerimizle andığımız ve ona karsı yükümlü oldu
ğumuz mânevi borcumuzu ödemeye çalıştığımız 
Mr gündür. Aynı zamanda, tekrar hâtıraları 
tazeleme ^akımından arz etmek isterim ki, o *rün, 
valmz Türklerin değil, dost ve düşman bütün 
medeni milletlerin bayat da iken kendilini hür
metle, bayramlıkla nmek sayaların, öldükten 
"o^ra da Büyük Ata+ük. yalnız Türklerin değil 
'-ütün dünva milletlerinin sevgiyle, sayoıyla an
dığı, büyük bir kahraman, büyük medeni bir 
lider olarak tanıdığı ve dünya tarihine de böyle
ce geçmiş olan uluslararası güzide bir insandır, 
demek suretivle cenazesi ve hâtırası önünde hür
metle edildikleri bir gündür. 

Şimdi sayn arkadaşlarım, bütün bu hakikat
ler karsısında dahi Atatürk'ü sevmiyen, saymı-
van ve hele bu millî ve tarihi matem günümüz
de kasten ihmalkârlık göstermeye, kalkışan, veya 
sayısızlık göstermeye kalkışan bâzı kişilerin 
mevcudiyetini tasavvur ve kabul etmek çok 
Güçtür. Fakat ne yazık ki ve ne kadar esefle 
ve teessürle söylemek mecburiyetinde kalıyoruz 
ki, bu hazin ve millî matem gününde yine de 
bâzı ihmallerin bâzı saygısızların bulunduğuna 
«^hi*olduk. Bunların bir kısmı p-a^telere ve 
adlî makamlara bile intikal etmiş olduğunu öğ
rendik. Ben de maalesef istanbul'daydım o sı
rada: ben de bu PİM saygısızlara; küçük o-örmi-
v-̂ ceğim, hassasiyetimizin izhar et^e^ekliği^iz 
lA,zımo-elen bâzı ihmal ve sayısızlıklara "ahit 
olmuş olduk. Bunları görünüşteki mahiyeti iti-
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bariyle birkaç türde kısaca kıymetlendirmek lâ
zım gelirse, meselâ mahallin fabrika, deniz ve 
kara vasıtalarının düdükleri, komeleri saygı 
duruşunun başladığını haber vermesine rağmen 
ve sokaklarda, hattâ kapalı yerlerde ayağa kalk

mak, başlarında şapka varsa şapkalarını çıkarmak 
suretiyle saygı duruşuna geçmiş olanların çok
luğunu görmüş olmalarına rağmen, aldırış etme
den yürüyüşlerine devam edenleri, kahvelerde 
oyun oynamaya devam edenlerin bulunduğunu 
ve yine durmuş olan birçok nakil vasıtalarını gö
re göre, bunları geçerek hızla yollarına âdeta 
gülerek devam etmekte olan bâzı vasıtaların bu
lunduklarını görmüş oluyoruz. 

İkinci türde, istanbul'da yapılan bir öğren
ci gösterisi oldu, aynı gün. Biran hiç şüphesiz 
Atatürk'ü anış, anma gösterisi diye ilgilendik, 
gözlerimiz yaşardı. Fakat, o heyeti gördükten 
sonra, o yürüyüşü gördükten sonra, yüreğimiz 
ayrıca cızladı. Sebebi, yürüyüş bir matem yürü
yüşü, bir Büyük Türk'ü anı yürüyüşü, hüzünlü 
bir yürüyüş olmaktan ziyade, âdeta bir propa
ganda yürüyüşü mahiyetini almış olduğunu gös
terdi. «Bağımsız Türkiye isteriz.», «Kahrolsun 
Amerika», «Kahrolsun Amerikan uşakları.» kı
lıklı yaygaralar. 

Sayın arkadaşlarım, böyle bir büyük Türk 
Milletinin hissiyatım, yürek acılarım hiçe caya
rak, apaçık, klâsik komünistlerin propagandala
rını andıran ve bu tarzda istismara kalkışılan 
ve kalkışan teşekküllerin yaptığı hareket bilmi
yorum nasıl ifade edilebilir, nasıl tavsif edilebi
lir? 

Bir de görüyoruz İd, o akşam televizyonda 
sanki gösterecek başka millî bir hâtıra yokmuş 
gibi, Moskof yapısı ve Büyük Atatürk'ümüzü de, 
sanki Moskof mürevvici imiş gibi göstermeye 
yeltenen ve Rusça konuşturulan bir filim göste
rilmiş oldu. 

Sayın arkadaşlarım, bilhassa bu son saygısız
lık kadirşinas ve hassas yurttaşlarımız tarafın
dan gerekli tepkiye uğradı ve telefonlar edilmek 
suretiyle o anda idarelere, adlî makamların işe 
el koymasına, filmin durdurulmasına sebebolun-
du. Binaenaleyh, bunun üzerinde daha fazla dur
mayı, adlî makamlar işe el koydukları için ge
reksiz addediyorum. Fakat, aziz milletimizin bu 
hassasiyetine de canı yürekten tefekkür etmeyi 
bu kürsüden bir vazife addederim. 

Bütün bu hâdiselerden sonra kürsüye çıkma
nın ve bunu sayın Heyeti Umumiyenizin dikkat
lerine arz etmemin bir sebebi var. Bize bir vazi
fe veriliyor. İlgili makamlar var. Bilhassa bü
tün Türkiye'nin, Türk Milletinin millî eğitimini 
üzerine almış olan, Anayasaca yükümlü olan Sa
yın Maarif Bakanlığımıza arz etmek isterim; 
bu gibi büyük törenlerin, bilhassa bu törenin, 
daha evvelden bütün her dereceli okullarda çok 
daha iyi surette izah etmenin gerektiğini ve say
gısızlık nasıl olur, ne olur? Bunu çocuklarımıza 
ve büyüklerimize daha ziyade belletmek lâzım-
geldiğini, tekrar etmek lâzım geldiğinin bir vazi
fe olduğunu arz ediyorum. Bu kanaatteyim. Hiç 
şüphesiz adlî yenden de gerek idarecilerimizin 
yani, vali, polis, savcılarımız gibi zevatın da, 
yükümlülerin de daha önden bâzı tedbirler al
ması icabettiği kanaatine varmış oluyoruz. Me
selâ ; o gün için bu gibi makamlar hattâ gereki
yorsa, örğencilerle beraber, kollarına bant ya
pıştırılmış öğrencilerle beraber, bâzı ekipler ter-
tibetmek suretiyle şehirlerde sokaklara salması 
ve burada bilerek ve bilmiyerek bâzı saygısız
lıklara tevessül edenler varsa, hürmette ihmal 
edenler varsa, bunları yerli yerinde ikaz etmele
ri ve direnenler varsa bunlara lâzımgelen adlî 
kovuşturma yapılmasının temin edilmesi lâzım-
gelir. 

Ayrıca sayın basınımıza da bir vazife düğ
mektedir. Sayın Basınımız her hususta gayet 
büyük imkânlara sahiptir. Millî vazife olarak 
yetkisi de vardır. Daha öncelerden itibaren sa
yın halkımıza nasıl davranmak lâzımgeldiğini, 
birtakım yazılarla, icabederse resimlerle bâzı hu
suslarda ikaz etmesi icabeder. Gözüküyor İd, 
bu gibi mühim günlerimiz zaman zaman ihmale 
uğramaktadır, unutulmaktadır, sayın arkadaş
lar. Biraz evvel burada sayın arkadaşımız kalk
tı, Fatih hakkında, İstanbul hakkında, Rum 
okullarında vukubulan bâzı hâdiseler hakkında 
çok şayanı dikkat bilgi verdi. 

Sayın arkadaşlarım, yüreğim ürperdi. Unu
tuluyor bütün bunlar. Hadlerine mi düşerdi? 
Her hangi bir kimsenin ne o yönden, ne bu say
gısızlık yönünden şu kadar sene evvel böyle bir 
şeyin alenen yapılmış olması.. Biz unutuyoruz, 
üstüne varmıyoruz, düşmüyoruz. Sonra da şikâ
yet etmek düşüyor bize. 

Sayın arkadaşlarım, bu hâdiseyi çok ehemmi
yetli görüyorum; fena halde incinmişimdir. Emi-
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nim ki, siz de bunu paylaşmaktasınız. Bu vesi
le ile bu gibi hâtıraların, bu gibi âdetlerin, ge
leneklerin hiçbir suretle yok olmasına, zedelen
mesine göz yummamamız icabettiğini ve gerek
li makamların, Sayın Hükümetimizin bu husus
ta fevkalâde hassas davranması icabettiğini bil
hassa Maarif Vekâletimizin, nesiller boyunca 
okullarda, bunu hatırlatmak için lâzım gelen 
tedbirleri almak mecburiyeti olduğunu bir de
fa daha arz etmek için kürsüye geldim. Dinle
mek lûtfunda bulunduğunuz için saygılarımı ve 
teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

8. — Ankara Üyesi Yiğit Kökcr'in; Atatürk'
ün ölüm inl dönümü münasebetiyle Ankara Te-
levizyonuunda yapılan neşriyata dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker in talebi 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 Kasım 1969 Pazartesi günü akşamı büyük 

Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle 
TRT Ankara Televizyonunda yapılan neşriyat
la ilgili olarak gündem dışı söz verilmesini rica 
ederim. Saygılarımla. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Köker, size söz veriyo
rum, ancak bir hususu da önceden ifade etmek 
isterim. Anayasanın 132 nci maddesinin (B) 
bendi gereğince yasama organlarında görül
mekte olan bir dâva dolayısiyle yargı yetkisi
ne ilişkin soru sorulamaz ve beyanatta bulunu
lamaz. Ancak bu demek değildir ki, oluş hak
kında her hangi bir görüşme yapılmaz. Dikkat 
edilecek husus; yargı yetkisinin kullanılmasiy-
le ilgili beyanda bulunmamanızdır. Buyurun. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 31 yıl önce bir 10 
Kasım sabahı fâni hayata gözlerini yuman ve 
fakat aziz Türk Milletinin vefalı gönlünde her 
geçen yıl zarfında daha büyük bir ihtişamla 
yaşamaya devam eden büyük kurtarıcımız aziz 
Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle 
TRT Ankara Televizyonunda, aslında büyük 
Atatürk'ü anmaktan ziyade hususi siyasi mak
sat güdülerek, hasırlanan bir programdan bah
setmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. 

Şahsan 10 Kasım 1969 gecesi saat 22,45 ten 
itibaren takip imkânını bulabildiğim program
da büyük Atatürk'ü anma, onun millet hayrına 
olan Türk devrimlerini seyircilere bir kere daha 
anlatabilmek gayesiyle tertiplendiği iddia olu
nan açık oturumda kanuşmacılarm takdimini 
takiben programın hangi istikamete matuf bir 
yayın olduğunu kestirmek güç olmamıştır. Bü
yük Atatürk ve onun devrimleri hakkında gö
rüşlerini belirtmek için mikrofon ve kamera 
önüne çıkarılan kişilerin malûm ve müsellem 
olan şihsiyetlerinden ötede bu açık oturumda 
zaptedebildiğim bâzı beyanlar üzerinde durmak 
istiyorum. 

Konuşmacılardan birisi, Atatürk devrinde 
açılan halk dersanesi ve köy enstitüsü mezunu 
olduğunu beyanla başlıyan, izahatında 1952 yı
lında köy enstitülerinin ve halk dersanelerinin 
kapatıldığını ve o günden bugüne kadar geçen 
17 yıl zarfında 40 bin köy çocuğunun okuduğu 
94 imam hatip okulu ile, 60 bin köy çocuğunun 
okuduğu 1 100 aded kur'an kursunun açıldığı
nı, köy çocuklarının bu okul ve kurslarda oku
maya icbar edildikleri halde zengin çocukları
nın şehirlerdeki lüks kollejlerde ve daha son
ra da Avrupa'da tahsillerini ikmal ettiklerini 
ve bu itibarla Türkiye'deki sistemin demokratik 
Cumhuriyet olmadığını Türkiye'nin feodal bir 
devlet olduğu fikrini defaatle ifade etmek su
retiyle kanunlarla yasaklamış bulunan, mem
lekette sınıf mücadelesi yaratacak çirkin ve ya
lan beyanlarda bulunmuştur. İş, bu kadarla ela 
kalmamıştır. Özel surette Sovyet Sefaretinden 
temin, olunan ve TRT nin hiç bir yetkili kuru
lunun tetkikinden de geçmemiş olan 1933 yı
lında ve o günün siyasi şartları altında çekilen 
ve büyük Atatürk'ün ve onun eserleriyle uzak
tan veya yakından en ufak bir ilgisi bulunmı-
yan «Türkiye'nin kalbi Ankara» isimli bir do-
kûmanter filim de seyircilere sunulmuştur. 
Fon müziğini* meşihur enternasyonal marşının 
teşkil ettiği filimde devrin Başbakanı Sayın 
İnönü'nün o zamanın şartları içinde mütalfa 
olunması gereken Türk - Rus dostluğunu öven 
ve Cumhuriyetimizin 10 ncu yıl törenine katıl
mak üzere yurdumuza gelen Rus heyetine hoş 
geldiniz diyen bir beyanı ve onu takiben daki
kalarca süren Rusça yazılar ve Türk bayrağına 
saygısızlık teşkil eden ecüş, bücüş şekilli ay - yıl
dızlar, bir iki kerpiç ev manzarasından sonra 
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memleketimize gelen Voroşilof başkanlığındaki 
Rus heyetinin İstanbul'da karşılanışı ve Anka-
ra'daki istikbâl merasimi ve en nihayet şanlı 
bayrağımızın yanında orak - çekiçli bayrağın 
dalgalandı Türk seyircisine seyrettirilmiştir. 
Bu filim belki 500 yıldan beri ay - yıldızlı bay
rağımızdan başka bir bayrağın dalgalanmadığı 
Beyazıt kulesinde kızıl paçavranın dalgalanma
sından memnun olan bir avuç bedbahtı memnun 
etmiş olabilir ama bütünüyle büyük Atatürk'e 
ve onun eserlerine sahibolan milletimizi ve bu 
aziz vatanın bağımsızlığı uğruna cephelerde 
düşman kurşunlarına, cesaretle bağrını açan 
şehitlerimizin ruhlarını tâzip etmiş ve üzmüştür. 
Ancak, sonradan öğrendiğimize göre, bu saygı
sız neşriyat TRT Genel Müdürü Sayın Adnan 
Öztrak'm şahsi müdahalesiyle durdurulmuştur. 
Genel Müdürün bu tutumunu büyük Atatürk'e 
ve onun eserine bağlılığın ve vatanseverliğin 
güzel bir örneği olarak kabul ettiğimizi huzuru
nuzda ifade etmek isterim, Daha sonra kapanış 
konuşmasını yapan spiker «bu programda sey
rettiğiniz fotoğraf ve filimler Genel Kurmay 
Harp Tarihi Dairesi Başkanlığı arşivlerinden 
temin olunmuştur» şeklinde hilafı hakikat bir 
boyanda da bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, büyük Atatürk'ün 
kurduğu ve milyonlarca şehit kanı pahasına ka
zanılmış bu son Türk yurdunun devlet televiz
yonundan büyük Ata'mızm, her görüldüğü yer
de ezilmesini vasiyet ettiği bir sistemin propa
gandasının yapılmasına hattâ enternasyonal 
marşının çalınmasına, Rusça hoş geldiniz mesaj
larının yayınlanmasına göz yummaya imkân 
yoktur. 

Aziz Türk milletinin serbest iradeleriyle 
onun vekili olarak bu çatının altında bulunan 
ve şu mukaddes kürsüde ettiğimiz yemine sâdık 
insanlar olarak bu ihanetin, hattâ hiyanetin 
karşısına cesaretle dikilmeye ve dur demeye 
mecburuz. Bu inanç ve düşünce iledir ki, huzu
runuzda Yüce Senato'yu, Cumhuriyet Hüküme
tini, Cumhuriyet Savcılarını vazifeye davet edi
yor ve aziz Atatürk'ün ölüm gününde onu an
mak gayesiyle, ona ihanet edilerek işlenen bü
yük suça el konulmasını talep ediyorum. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar.) 

— 327 

13 . 11 . 1969 O : 1 

9. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in; Atatürk'ün ölüm yıldönümü müna
sebetiyle radyoda yapmak istediği bir konuşma
yı Radyo Genel Müdürlüğünün reddettiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen, önergenizi oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlık Yüce Katına 
Aziz Atatürk'ün 31 nci yıldönümü münase

betiyle Radyoda bir konuşuma yapmak istedim. 
Hatay dâvasından da bahsedecektim. Radyo Mü
dürlüğü imkân vermedi. Buna aiıt gündem dışı 
konuşmama müsaadelerini saygıyla rica ede
rim. 

Tayfur Sökmen 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan; sayın senatör arkadaş
larım, Aziz Atatürk'ün hayata gözlerini kapadı
ğının 31 nci yıl dönümünde eşsiz insanın Türk 
Milletine son armağanı olan hattâ bu uğurda 
hayatını dahi istihkar etmekten çekinmediği Ha
tay dâvasına ne zaman el koyduğu, neden ve na
sıl sonuna kadar alâkalandıklarını bilhassa hü
lâsa ederek Radyo'da bu iki sebeple konuşmak 
lüzumunu hissetmiştim. 

Birisi; Aziz Atatürk'e minnet şükranımı tek
rar etmek; 
Diğeri ise, son zamanlarda vaktiyle Suriye'de te
şekkül eden Hatay'ı Kurtarma Cemiyetinin al
datıcı ve yıkıcı faaliyet ve propagandası karşı
sında bizim matbuatın pek basit birkaç kelime
lik yazılarının Suriye'deki mezkûr Hatay'ı Kur
tarma Cemiyetinin küstahlığına nasıl cesaret 
verdiğini belirtmek. 

Bu noksanı telâfi için son zamanlarda değer
li memleket hizmetleri gören bir teşekkülümü
zün yardımı ile İskenderun'da Hatay Kültür 
Dergisi naımiyle bir dergi çıkmaktadır. İşte, böy
le bir durum dolayısiyle Radyo'da konuşmak 
için T R T Umum Müdürü Adnan öztrak Beye 
müracaatta bulundum. Cevap olarak «program 
hazırlanmış, ama tetkik edeyim»! dediler. Aradan 
iki gün geçti, cevap ve haber alamadığım cihet
le Dairede aradım yokmuş, evinden muhterem 
hemşiresi hanımefendiden, nerede olduklarını 
sordum; «misafirliğe gittiler, gelince söylerim» 



C. Senatosu B : 6 13 . 11 . 1969 O : 1 

buyurdular. İkd gün geçti, yine cevap yok. Bel
ki hemşiresi hanımefendi, evişleri arasında söy
lemeyi unutmuştur, diye tekrar aradım. «Yatı
yor, kalktığında söylerim sizi arar» dediler. 
Aradan iki gün daha geçti, nihayet 7 Kasım 
Cuma günü bir telefoncu hanım, «1970 programı 
hazırlandığı cihetle sizin konuşmanıza imkân 
bulamadık» dedi ve telefon kapandı. 

Bir defa, malûmu âlîleridir ki, Adnan öztrak 
Beyin bu tarzı hareketi nezaket ve muaşeret 
kaidelerine aykırıdır. Sonra, Heyetâ Celileniz 
yakinen bilirsiniz ki, TRT Umum Müdürlüğü 
istedikleri adamları, istedikleri yerlerde prog
rama kıymet vermeden konuşturur. Ama, Ata
türk'ün hayatta birçok kula nasibolmıyacak 
kıymet ve değer taşıyan, itimat ve teveccühle
rine mazhar olmuş emektar bir vatandaşı Ata
türk'ün 31 nci ölüm yıldönümü dolayı'siyle millî 
bir dâva için konuşturmaz. 

İptida bu hali yüksek ıttılaınıza arz eder 
sonra da Atatürk'ün kurduğu bu müessesenin 
şimdiki Umum Müdürü öztrak Beye bu kürsü
den teessürlerimi ifade eder, Heyeti Celilenizi 
en derin saygılarla selâmlarım. (Alkışlar). 

10. — Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in; Ata
türk'ün ölüm yıldönümü doluyısiyle. Ankara 
T el evizy onurlunda gösterilen filmin Sovyet Bü
yükelçiliğinden temin edildiğine dair demeci. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Gündem dışı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak üzere 
buyurunuz, Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Muhterem senatörler, 
üzücü bir hâdise hakkında gündem dışı konu
şan Yiğit Köker arkadaşımızın buraya getir
diği konu hakkında kısaca izahat arz etmiye ça-
lıçacağım. 

Konu, hâdisenin akabinde, aynı gecenin sa
bahında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tah
kike alınmıştır. Yüksek malûmları olduğu üzere 
kaza mercilerinin tahkikat yaptığı konular üze
rinde bir mütalâa serd etmeyi, Anayasanın il
gili maddesine aykırı gördüğümüz için, bu ko
nuda gerekli bir açıklama yapacak değiliz. 

Ayrıca, özerk bir müessese olan TRT nin 
Yönetim Kurulu iki günden beri bu konu ile 
ilgili idari tahkikatı yapmaktadır. 

Hükümetiniz de meseleye dikkatele eğilmiş 
ve bâzı konuları tahkik etmiştir. 

Biraz evvel burada konuşan arkadaşımı
zın ifade buyurdukları o gece; TRT Televizyo
nunun, filimler Foto Filim Merkezinden ve Türk 
Tarih Kurumundan alınmıştır; gibi beyanları 
tetkik edilmiş ve bunların hilafı hakikat ol
duğu da bu tahkikat neticesinde anlaşılmıştır. 
Arkadaşımızın ifade buyurduğu gibi, bir Yö
netim Kurulu üyesi tarafından Sovyet Bü
yükelçiliğine müracaat edilmek suretiyle bu 
filim alınmış, gerekli kontrol yapılmadan, üze
rindeki Rusça yazılar ve fon müziği tetkik 
edilmeden doğrudan doğruya ekrana vazedil
miştir. 

Hâdise, arz ettiğim gibi, gerek kaza organ
ları ve gerekse ilgililer tarafından tetkik ve 
tahkik olunmaktadır. Hükümetimizin özerklik 
konusundaki ve TRT konusundaki görüşleri ge
rek Hükümet Programımızda ve gerekse Se
çim Beyannamemizde açık olarak Yüce Türk 
Milletine ve Yüce Meclislere arz edilmiştir. 
özerkliği sureti katiyede Cumhuriyetin ve Dev
letin dinamitlenmesi şeklinde anlamadığımız 
ve bu kabîl hareketler karşısında Cumhuriyet 
hükümetlerinin, Yüce Meclislerin de önleyici 
tedbirleri alacağına yüzde yüz inanıyoruz. An
cak, arz ettiğim gibi, peşin bir hükme varıp, 
şimdiden her hangi bir kurulu, bir özerk mües
seseyi ve mensuplarını suçlama gibi bir konuya 
geçmeyi elbetteki istemeyiz. Mesele biraz daha 
vuzuha vardıktan sonra Yüce Meclislere Sa
yın Hükümet Başkanımız tarafından gerekli bir 
şekilde izahat edilecektir. 

Saygılar sunarım, efendim. (Alkışlar.) 

11. — İstemimi Üyesi Ekrem Özden'in; İstan
bul adliye binasının taşlanması olayına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın özden'in önergesini oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Gündem dışı, istanbul'da cereyan eden olay

lar hakkında, söz rica ederim. 
İstanbul 

Ekrem özden 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, birkaç gün evvel 

328 — 
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İstanbul'da gazetelerimize de akseden çok mü
him bir olay cereyan etti: 

Bu olay, İstanbul Adliye Sarayının taşlan-
masıdır. Maalesef bir dâva dolayısiyle, zama
nında zabıta gerekli tedbirleri almadığından, 
Adliye Sarayının karşısındaki şedde çıkan bâzı 
kimseler Adliyeyi taşlamışlardır. Cumlekapısı 
ve birinci kat camları taşlarla kırılmıştır. Gelen, 
geçen bu manzaraya şahidolmuşlar ve yaralan
maktan ancak kaçarak kurtulabilmişlerdir. Hâ
dise yerine yakın mahkemeler dâvalara bakarnaz 
hale gelmişlerdir. Bu arada, «Amerikan uşağı 
hâkim» sözleri maalesef işitilmiştir. İş, bu hale 
geldikten sonra hiçbir işe yaramıyan ve maale
sef istanbul'da, halkın indinde kuvvet ve kud
retini, kıymetini kaybetmiş olan «toplum po
lisi» otomobillerle geldiği zaman olay tamam
lanmıştır. 

Adliyenin her türlü taarruzdan mâsun kal
ması şarttır ve Hükümetin en başta galen vazi
fesi de bunun teminidir. Üzüntümüzü, teessüf-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ G 

1. —• Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri Çağleıyangit'e, dönüşüne ka-
dar, Devlet Bet-kanı Befet Sezgirdin vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/816) 

BASAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Refet Sez-
gin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BASAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var

dır, okutuyorum. 

2. — Vâki davet üzerine Sovyet Rusya'yı zi
yaret etmek üzere 12 Kasım 1969 günü Anka-
ra'dan eıyrılacağına ve kendisine, dönünce ye 
kadar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim 
Şevki Atasağun'ım vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/817) 

lerimizi beyan ederken tekerrürüne meydan 
verilmiyecek tedbirlerin acilen alınmasını da rica 
ederiz. 

Adliyenin itibarı, adliyenin şeref ve haysiyeti 
Türkiye'nin itibar ve şerefidir. Bunun üzerinde 
her Türk'ün gayet hassas elması lâzımdır. Bu 
müesseseyi, itibarına uygun halde tutmıya mec
buruz. istanbul'da adalet tevzi eden binalara 
tecavüz, tarihte ilk clefa görülmüştür. Filhakika, 
D. P. zamanında Gaziantep'de Adliye Binası ya
kılmıştır ve faili de bulunamamıştır. Bu feci 
hâdisenin yankıları hâlâ devam ederken, istan
bul'daki tecavüzler cidden düşündürücü ve üzü
cü mahiyettedir. Nihayet, nakli dâva müesse
sesi vardır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda nakli dâvaya ait maddeler malûmdur. 
İlgililerin asayişi muhil helâcanı âmmeyi muci-
bolarak dâvalarda bu müessesenin işletilmesi ka
dar tabiî bir şey olamaz. Bu itibarla bunun 
üzerinde de durmak lâzımdır, kanaatindeyim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

3ENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yük
sek Şurası Prezidyumu Başkanı Sayın Nikolay 
Viktoroviç Podgorni'nin daveti üzerine, Sov
yetler Birliğini ziyaret maksadiyle, 12 Ka
sım 1969 Çarşamba günü Ankara'dan hareketim 
mukarrerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, avdetime kadar; Cumhurbaş
kanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ibra
him Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BASAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Giresun İ'yesi İhsan Topeıloğtu ve Kon
tenjan Üyesi 3[<h»ıet İzmen'e izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/814, 3/815) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının bir yazısı vardır, okutuyorum. 
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Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 10 . 11 . 1969 ta-^ 
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu, mâzaretine binaen, 10 . 11 . 1969 
tarihinden itibaren, (Bir ay) 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Meh
met izmen mazeretine binaen, 4 . 11 . 1969 tari
hinden itibaren, (Bir ay) 

BAŞKAN — Sayın Tcpaloğlu'na, 10.11.1969 
tarihinden itibaren muteber olmak üzere, bir 
ay izin verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın İzmen'e, 4 . 11 . 1969 tarihinden iti
baren muteber olmak üzere, bir ay izin verilmesi 

6. — GÖRÜŞı 

i. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve i-
manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emek
li Sandığı ile Asken Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığının Sosyal Sigortedar Kurumuna 
devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve (Uınıhuriyet Sena-
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/678; Cumhuriyet Senatosu 1/1025) (S. Sayı
sı :1280) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğü isçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının, Cumhuriyet 
Senatosundaki görüşme süresi bitmek üzere bu-

(1) 1280 S. Saydı basmeıyazı tutanağın so
nuna eklidir. 

hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 624 sayılı Devlet Personeli Kanununun 
14 ncü maddesinin (1) bendinin Anayasaya ay
kırı olduğundan ijitaline karar verildiğine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Ka

nununun 14 ncü maddesinin (i) bendinin iptali 
hakkıda Balıkesir Adliye Ceza Mahkemesince 
İtiraz yolu ile açılan dâva üzerine yapılan ince
leme sonunda: 

Dâva konusu 624 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (i) bendinin Anayasaya aykırı olduğun
dan iptaline 11 . 11 . 1969 gününde 1969/27-64 
sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 

,EN İŞLER 

lunması sebebiyle, mezkûr tasarının gelen kâğıt
lardan gündeme alınmasını ve bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Burdur 

Ömer Faruk Kınaytürk 

HAYDAR, TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, gündemle ilgili konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Bu da gündemle ilgilidir. Bu 
hususta bir karar alınır alınmam o karara geç
meden gündemle ilişkin olarak size söz verece
ğim. Okunan önergede üç husus mevcuttur. Biri, 
gündemde bulunmayan, fakat müddeti dolmak 
üzere olan, sözü geçen tasarının, gelen kâğıt
lardan gündeme alınması; diğeri, gündemde bu-
İnan diğer işlerden önce, şayet gündeme alınır
sa görüşülmesi; üçüncü hususta, görüşmenin 
ivedilik içinde yapılması hususudur, 

Şimdi, gündemde bulunmıyan sözü geçen ka
nun tasarısının gündeme alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Gündeme alınmasını 



C. Senatosu B : 6 13 . 11 . 1989 O : 1 

kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme alınmış
tır. 

Sayın Tunçkanat; simdi size, gündemle iliş
kin söz vereceğim. Çünkü, gündeme alınmıştır 
ama, diğer işlerden önce görüşülüp görüşülme
mesi hususunda belki bir başka konuya ilişme
niz ihtimali vardır. Hangi hususta gündemle 
ilişkin söz istiyorsunuz? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — İç
tüzüğün 58 nci maddesi gereğince gündemle 
ilişkin söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 58 nci maddesi ge
reğince usul hakkında gündemle iliş Kin sos is
tiyorsunuz. Buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, gündemin,, tüzük 
gereğince bir defa görüşülecek işler kısmında; 
hükümetin, Amerika Birleşik Devletlerinden al
mış olduğu 30,5 milyon dolarlık kredi hakkında 
bir Senato araştırma önergem mevcuttur. 
18 . 2 . 1969 günkü oturumda önergemin gerek
çesini açıklamıştım. Aradan geçen 9 ay müddet 
içerisinde bu önerge görüşülmemiştir. Sayın 
Başkanlığı ikaz ediyorum. Ne zamandan beri. 
gündemin birinci maddesindedir. Bu suretle bi
zim, hükümeti murakabe görevimiz, uzun za
manlar avutulmakta, geciktirilmekte ve unuttu
rulmaktadır. Elimizde sadece bir bu imkân kal
mıştır. Bunu da ne zaman kullanacağımız bilin
mediği için; bu kadar gecikmesi, hükümet üre
rinde, Parlâmentonun murakabesini de güçleş
tirmektedir. Bu nedenledir ki, söz almış bulunu
yorum. Sayın Başkandan bilhassa istirham edi
yorum. Başka meselelerden önce, hükümeti mu
rakabe görevimizi yapmak için kendilerinden 
yardım istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Anayasanın, murakabe ile ilgi
li hükümlerinin geciktirilmesi mümkün değil
dir. Sayın Tunçkanat'm işaret ettiği hususlar, 
gerçekten uzun aylardır bekletilmektedir. Mura
kabe imkânını sağlamak ve murakabe mekaniz
masını işletmek hususunda tedbir alınması için 
konuyu Başkanlık Divanına ileteceğiz. 

Şimdilik, verilen önerge gereğince, gerekli 
işlemleri yapmak zorundayız. Biraz önce oku
nan önergede, sözü geçen kanun tasarısının gün
demde bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi 
istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

İlgili Komisyon ve Hükümet?.. Komisyon, 
burada, Hükümet adına ilgili arkadaş, mevcut. 
Son komisyon raporunu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 11.11.1969 
Esas No. : 1/1025 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanıma ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısını müzakere etmek 
üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
22.10.1969 tarihli 69 ncu Birleşiminde alman ka
rar gereğince teşkil edilen Geçici Komisyon 
11 . 11 . 1969 Salı günü saat 15,30 da toplana
rak Başkanlık Divanını seçmiş ve aynı gün ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle mevzuu-
"bahis kanun tasarısı tetkik ve müzakere olun
muştur. 

Neticede, 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Ka
nunla tadili sonucunda sigortalılarla, hak sahibi 
dul ve yetimlerine sağlanmış bulunan yardımla
ra paralel olarak, 991 sayılı Kanunla Sosyal Si
gortalar Kurumuna devredilmiş bulunan sandık
lardan müdevver üyelerle, hak sahiplerine de 
yapılmakta olan yardımların aynı seviyeye yük
seltilmesi gayesi ile. Millet Meclisi Genel Kuru
lunda kabul edilmiş bulunan tasarı, Komisyonu
muzca da incelenerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının, önemine binaen Genel Kurulda önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü 
Burdur Muğla 

Faruk Kmaytürk İlyas Karaöz 
Kâtip 

Erzurum Rize 
Sakıp Hatunoğlu Mecdi Agun 

İstanbul Balıkesir 
Mebrure Aksoley Nuri Demirel 

İzmir Sivas 
Mustafa Bozoklar Nurettin Ertürk 

Samsun Manisa 
Enver Işıklar Orhan Süersan 

— 331 



C. Senatosu B : 6 13 . 11 . 1969 O : I 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Biraz önce okunan öner
gede ivedilik hususu da mevcut idi, oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
991 sayılı Devlet Demiryoları ve Limanları 
îşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki kanuna ek ve geçici maddeler ek

lenmesine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — 991 sayılı Devlet Demiryolları 

ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkındaki Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — 991 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesine göre bağlanacak emekli aylık
larının tesbitinde fnlî ve itibari hizmet süreleri
nin toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiştir. Fiilî 
ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 25 yıl olan
lar için emekli aylığının nisbeti emekli aylığı 
bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücretin 
% 70 i olarak uygulanır. Yaşlılık aylığı bağlan
masında 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 yıl
dan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, faz
la olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üze
rinden emekli aylığı bağlanır. 

Filî ve itibari hizmet süreleri toplanandaki 
ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her 
ayı için emekli aylığı bağlanmasına eesas tutu
lan aylık veya ücret tutarının % 1 nin onikide 
biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylığın toplamı emekli
liğe esas aylığın % 80 ini geçemez. 

991 sayılı Kanun hükümlerine göre işçilere 
verilecek emekli ikramiyesinde de fiilî hizmet 
süresi 25 yıl olarak değiştirilmiştir. 

Ek madde 2. — 1 . 8 . 1968 tarihinden önce 
Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fabri
kalar Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış olan 
emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrası gereğince aylık bağ
lanan emeklilerin ve T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna göre emekli aylığı bağlanmış olanların, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, ku

rum ve ortaklıklar ile Sosyal Sigortalar Kanu
nuna tabi işyerlerinde çalışmaları hallinde, bura
larda çalıştıkları sürece, emekli aylıkları kesi
lir. Bu durumda olanlar hakkında 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 63 ncü maddesine 
göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı kimseleri çalış
tıranlar, bunları, vazifeye başladıkları tarihler
den itibaren bir ay içinde yazı ile Sosyal Sigor
talar Kurumuna bildirirler. 

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

Madde 2. — 991 sayılı Devlet Demiryolları 
ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kuru
muna devri hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Demiryolları Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı ka
nunlarına göre bağlanmış olan emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları 
ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 
birinci fıkrası hükmüne göre bağlanmış olan 
emekli aylıkları hakkında da bu kanunun ek 1 
nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Ancak, vazife malûllüğü aylıklarında, aylı
ğın toplamı emekliliğe esas aylığın % 100 ünü 
geçemez. 

Geçici madde 2. — Geçici 1 nci madde hük
müne göre tesbit edilecek emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları tutarı 
emekli aylığının bağlanmasına esas tutulan ay
lık veya ücret tutarları, bu aylıkların bağlan-
landığı tarihten beri ücret seviyelerinde vukua 
gelen yükselmeler de nazara alınmak suretiyle 
hesaplanır. 

Ücret seviyelerinde vukua gelen yükselmeler 
kurumca hazırlanıp Çalışma Bakanlığınca onay
lanacak ve en geç üç ay içinde yürürlüğe kona
cak bir yönetmelikle tesbit edilir. 

" Artırmalar sonuçlanıncaya kadar ödenmekte 
olan aylıklar, sonradan mahsubu yapılmak üzere 
% 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 15.7.1965 
tarihli ve 669 sayılı Kanun gereğince yükselt
meye tabi tutulan emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü veya dul ve yetim aylıkları hakkında 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
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Geçici madde 3. — a) Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Demiryolları Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları kanunlarına 
göre emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, 
dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile 991 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine göre emekli 
aylığı bağlanmış olanlar veya aylık bağlanması
na hak kazanmış durumda olup henüz işlemi ta-

.mamlanmamış bulunanların aylık tutarları yü
rürlük tarihinden, 

b) (a) fıkrasında belirtilen aylığı bu kanu
nun yürürlük tarihinden önce kesilmiş bulunan
lardan, aylık kesiüiş sebebinin ortadan kalkması 
ile aylık ödenmesine tekrar hak kazananların, 
aylık tutarları, bu hakları kazandıkları tarihten, 
itibaren bu kanun hükümlerine göre yeniden 
tesbit edilir. 

Geçici madde 4. — Halen ek 2 nci maddenin 
birinci fıkrası şümulüne giren emekliler, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl 
içinde, görevlerine devam edip etmiyeceklerini, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı olarak bil
dirmeye mecburdurlar. Bu yazılı bildirmeyi yap-
mıyanların emekli aylıkları bu sürenin bitimini 
takibeden ilk üç aylık ödeme dönemi başlangı
cından itibaren kesilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimseleri çalıştı
ranlar, bunları, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde yazı ile Sosyal Si
gortalar Kurumuna bildirirler. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun uygulanma
sına ait işlemlerin zamanında yapılmasını sağla
mak maksadiyle, çalışma saatleri dışında görev
lendirilecek personele, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Müdürler Kurulunca tesbit edilecek esas ve 
miktarlar dâhilinde bir ücret ödenir. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne tabi değildir. 

Geçici madde 6. — Demiryolları Emekli ve 
Askerî Fabrikalar Tekaüt sandıklarına ödedik
leri aidatı geri alan sandık üyelerinden bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde 
ilgili sandığa yazılı olarak müracaat eden ve 
geri aldıkları aidatları, en geç bu kanunun hü
kümlerinin yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
birinci yılın sonuna kadar ve yüzde beş faizi ile, 
ilgili Sandığa veya Kuruma yatıranların bu hiz
metleri hakkında 2 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN" — İkinci madde üzerinde söz isti-
yen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun uygulanması dola-
yısiyle aylıklarda yapılacak artırmalar, 991 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen mate
matik karşılıkların hesabına dahil edilir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-
tiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 23 . 1 . 1968 tarihli, 991 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Hizmetleri aynı müessesede devam etmekte 
iken, sonradan memur statüsüne tâbi bir vazife
ye geçirilmeleri sebebiyle, evvelce tabi bulun
dukları sandıklardan veya sandıkların devri do-
layısiyle ilk defa 1 . 8 . 1968 tarihinde tabi ol
dukları Sosyal Sigortalar Kurumundan T. C. 
Emekli Sandığına tabi duruma geçmek suretiy
le 15 . 7 . 1965 tarihli, 668 sayılı Kanun ile ilgi
lendirilmiş olanların, 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesine göre emekli aylığı 
bağlanması ve 15 nci maddesine göre ikramiye 
verilmesi, hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ek 2 nci ve geçici 4 ncü madde
lerde belirtilen yükümlülükleri süresi içinde ye
rine getirmiyenler hakkında 100 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is
tiyen.,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 
1 . 8 . 1968 tarihinden, diğer maddeleri 1.3.1969 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyen ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü-
rütü>\ 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhinde söz istiyen? Buyurun lehinde, Sayın 
Atayurt. 
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M. FAİK ATAYUET (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, biraz önce tüm mad
delerini tetkik ve müzakere ettiğimiz 99İ sayılı 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile, Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sos
yal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasaıısı, Türk ekonomisinde, bilhassa 
DDY ve limanları ile askerî fabrikalarda çalış
makta bulunan işçilerimizin haklı oldukları sos
yal güvenliklerinin, diğer Türk işçileri misillü 
onlara mütenazır, muvazi ve muadil bir şekilde 
teminat altına alınmış olması ve bunların bütün 
hukukunun 1 . 8 . 1969 dan ve esas müeyyide
lerinin de 1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren mu
teber olmak suretiyle tanzim edilmiş olmasından 
memnuniyetimi arz ederim. Ancak, bu suretle 
bütün isçiler yekdiğerine eşit haklara kavuşmuş 
bulunmaktadırlar. Bu durum, Türk ekonomi
sinde huzur ve emniyet unsuru olduğu kadar is
tihsali artırmada ve maliyeti ucuzlatarak ve
rimliliği geliştirmede de faydalı tesirler icra ede
ceğine kaani bulunmaktayım. Aynı şekilde, zi
raat işçileri ile orman işçilerinin de Sosyal Si
gortalar kapsamı içerisine alınması hakkında 
yapılmış bulunan çalışmaların, yeni Derairel Hü
kümetinin seçim beyannamesindeki taahhütlere 
uygun olarak, biran ence kanunlaşmasını Yüce 
Meclislerden temenni eder, kanunun Türk işçile
rine, Türk Milletine ve Türk ekonomisine hayır
lı olmasını dilerim. Sağ olun. (Alkışlar) 

SADIK ARTUKMAÇ -— Kanun üzerinde ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üze
rinde, lehinde konuşuldu efendim. Lehinde ve 
aleyhinde ancak birer kişiye sos verebiliriz, 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Eabul 
edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Gündemle ilgili olarak bir di
ğer, önerge var, okutacağım. 

MUZAFFER YURDAKÜLER (Tabiî Üye) 
— Sayın Başkanım, tasarıları, Başkanlık Diva
nı da dâhil, 32 kişi ile müzakere etmekteyiz. 

BAŞKAN — Her ne kadar İçtüzüğe göre beş 
sayın üye ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını 
iddia, edebilirler. Fakat Danıştayla ilgili küçük 
bir kanun teklifi vardır. Sayın Yıırdakuler, beş 
kişi olmamakla beraber, itirazlarında haklıdır
lar. Teklifini geri a l ı r la ra devam ederiz, aksi 
takdirde bu yasanın görüşülmesinden sonra tek
lifinizi dikkate alacağız efendim. 

(Emekli Sandığı Kanunu da var sesleri.) 
Emekli Sandığı için bir teklif yok efendim. 

Danıştay Kanunu ile ilgili bir teklif var. Emek
li Sandığı için bir teklif yok, olursa onu da kı
sa bir zamanda çıkarmaya çalışırız. 

Buyurun, önergeyi okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında 5 nci sırada bulunan, 24.12.1964 
gün ve 521 sayılı Danıtşay Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifinin gündemdeki diğer işlere takdi-
nıen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
i. Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun teklifinin 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunduğu için gerekçenin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Ge
rekçelin okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Eabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Oku
nan önergede ivedilik hususu da mevcut idi. ive
dilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
24 . 12 . 1984 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl

masına dair kanun teklifi 

Madde 1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde 
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Kanunsözcüsü, Başyardımcı ve Yardımcılara ait 
derece ve sayıları yazılı kadrolar kaldırılmış, 
yerine bu kanuna bağlı cetvelde derece ve sayı
ları yazılı kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi cetveliyle beraber oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

13 . 11 . 1969 O : 1 

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

Kanun teklifinin tümü üzerinde leh ve aleyh
te söz istiyen? Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemle ilişkin başka bir husus yok. Gün
demimize devam ediyoruz. Gündemimizin sıra
sında komisyonlara üye seçimi, Anayasa Mah
kemesine üye seçimi gibi çeşitli seçimler mevcut 
fakat bu seçimleri yapacak bir ekseriyet görül
memektedir. Bu sebeple 18 Kasım Sah günü sa
at 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

6 NCI BİRLEŞİM 

13 . 11 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan 
Topaloğlu ve Mehmet İzmen'e izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/814, 815) 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
5. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
iB - İKİNCİ DEFA OYA KONULAOAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - BOKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 
•B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay

dar Tuııçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

3. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamaya
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'ın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5 . 1969) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'nm, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesü Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankaisı ve Banka 
tarafından kurulan Sim el Şirketinim sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31). 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. _ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Pl'ân komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 



Senatosu 2/269) (S. Sayısı : 1273) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 5 . 1969) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nei maddecinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayı
sı : 1274) (Dağıtma tarihi : 28 . 5 . 1969) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
mirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedilen ve 6844 saydı Kanun
la tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu raporu ile Anayasa xe Adalet 
Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komis

yonu raporu (Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet 
Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 127,1) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1969) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada. işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 
(S. Sayısı : 1276) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1969) 

5. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış
tay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/785; Cumhuriyet Senatosu 2/270) (S. Sa
yısı : 1279) (Dağıtma tarihi : 8 . 11 . 1969) 



Toplantı : 9 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 2 /785; Cumhuriyet Senatosu 2/270) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 858) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği < 21 . 5 '. 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8165 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 5 . 1969 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işâri oy ile kaJbul edilen, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi', dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferrufı Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 18 . 12 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 20 . 5 . 1969 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 858) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 6 . 11 . 1969 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/270 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 12 . 1964 gün 've '521 sayılı Danıştay 'EJataunaına bağlı ı(l) isayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair ıkanıuaı teklifi, (Gıîmhıuriyet Sematosıu 'Genel Kıırmıiumu'n !22 . 5 . 1969 (tarih ve 66 tncı 
Birleşimimde Ikusraiması fcaibul >edilen Geçici Komisyonum, 6 . 11 . 1969 tarihli *t)oplamıtaısi!nida ilgili 
bakanlık ftetmjsilcileri de hazar baılumdulkları halde inceletndi ve »görüşüldü. 

iEajnaın teklifi; Danıştay meslek mensuplariiadaıı kamun sözcüsü, başyardımcı ve yardıımcıları-
ııiin kadro sıkışıklığım gidermesi itibariyle, Danıştay üyeliği seçimine girme imkânlarımı gemiş-
le-tmesi ve 886 sayılı Katntumıuın getirdiği ödemek basamaklarından faydalanmua sahasını artırması
n ı önıgöromektedir. 
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Bu gerekçeyle (kamun teklifi ve meıtaıe bağlı (1) sayılı cetvel Millet Meclisinden gelem, şekliy
le aynen kabul edilmöştir. 

Grenıel (Knırulum tasviplerine arz edilmeik üzere Yüksek (Başkanlığa ısaygı ile sunulur. 

Başkan 
Gaziantep 

/ . Tevfik Kutlar 

Tokat 
Z. Betü 

Sözcü 
Niğde 

H. Avni Göktürk 

Tokat 
A. Altuntaş 

Kâtip 
Ankara Samjsun 

Y. Köker R. Rendeci 

BaUkeair 
Söz halkken ımjaihjfuz 

C. İnkaya 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
METİN 

ETTİĞİ 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Ka
nununa bağlı (1) sayılı 'cetvelde değişiklik 

yapılmasına dair kanun teklifi 
MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa

yılı Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cet
velde kanunsözcüsü, başyardımcı ve yardımcı
lara ait derece ve sayıları yazılı kadrolar kal
dırılmış, yerine bu kanuna bağlı cetvelde dere
ce ve sayıları yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

* 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Ka
nununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya

pılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

METNE BAĞLI (1) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi Me-nine bağlı (1) sayılı cet

vel aynen kabul edilmiştir. 

). 

3 
4 
5 
6 
3 
4 

Memuriyetin nev'i 

Kanun Sözcüsü 
» » 
» » 
» » 

Başyardımcı 

Aded 

11 
15 

9 
4 

10 
6 

tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 500 
1 250 

Millet Meclisinin, kabul ettiği metne bağlı 
cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

5 1 nci Sınıf Yardımcı 
6 2 » » » 
7 3 ncü » » 
8 4 » » » 
9 5 nci » » 

Aded 

30 
24 
22 
25 
26 
21 

tutarı 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

Cumıhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1279) 



Toplantı : 9 . C U M K U'Eâ d ;:L .1 SkkAkii-i İL Ük>U 5 S fîr.yrcı ? | £ O i J 

991 sayılı Devlet DerrirycFark. r re Limanlan îrleteıo -Gerdel Mü
dürlüğü İşçileri EsnekM S"3u# : ile Arksrî Fabrika?, ar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Scsya! Si^o^-lcr K.u?umım®. devri hakkın
daki kanona ek ve Fçeiei r-\?. d d s W ek!enı^.cpir,e dair kanım 
tasarısının Millet Meclisince k~ b vl ohznp.n metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Geçici Komisyon IVTT:H:I (M'îîet Meclîsi 1/673; 
Cumhuriyet Senatosu î / 1025 ) 

(Not : Millet Meclisi S. S?.ym : 838) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 6 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 9493 

Cumhuriyet Senatosu B adamlığına 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1069 tarihli 98 nci rd lc kainin öncelik ve ivedilikle görüşülecek 
isari oy ile kabul edilen. 991 saydı Devlet r emi r - - Ik ın ve Lknarla^. t^Vme Oemd MiHürlüğü is
çileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekak''. v> :T ' ' - -" :"V : S^vk-Tum Sasyal S :gortalar Ku
rumuna, devri hakkındaki Kanuna ek. ve geçicd D r l ^ l v ı 'd^a^rdaıe dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 
Not: Bu tasarı 28 . 4 . 1969 tarihinde Baslmn1"1:r/>~ !!!:• Komisyov.a havale edilmiş ve Genel Kvru-

lun 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci Birleşiminde önce'd; ve ivedililde görüşüleni İcabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 886) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/1025 

Karar No. : 2 11 . 11 . 1969 
Yüksek Başkanlığa 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşbtme Genel Müdürlüğü îşçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenme üne dair kanun tasarısını müzakere etmek üzere 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.10.1939 tarihli 69 neu Birleşiminde alman karar gere
ğince teşkil edilen Geçici Komisyon 11.11.1969 Sak günü saat 15,30 da toplanarak Başkanlık Di
vanını seçmjiş ve aynı gün ilgili bakanlık temsilci1 erinin de iştirakiyle mevzuubahis kanun .tasarısı 
tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Neticede, 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla tadili sonucunda sigortalılarla, hak sahibi 
dul ve yetimlerine sağlanmış bulunan yardımlara paralel olarak, 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigor-
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talar Kurumuna devredilmiş bulunan sandıklardan müdevver üyelerle, hak sahiplerine de yapıl-
mjakta olan yardımların aynı seviyeye yükseltilmesi gayesi ile, Millet Meclisi Genel Kurulunda 
kabul edilmiş bulunan tasarı, Komisyonumuzca da incelenerek aynen kabul edilmiştir. Tasarının, 
önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hulusunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtîp 
Burdur Muğla ^ Erzurum Rize 

Faruk Kınceytürk îtyas Karaöz Sakıp Hatunoğlu Mecdi Agun 

istanbul Balıkesir îzmir Sivas 
Mebrure Aksoley Nuri Demirel Mustafa Bozokla Nurettin Ertürk 

Samsun Manisa 
Enver İşıklar Orhan Süersan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1280) 
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MİLLET lLECLİSiXİX KABUL ETTİĞİ METİN 

991 saydı Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Genel- Jliidürlüğü isçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve kluavenet SaudığınDi Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak

kındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair tieınun tasarısı 

MADDE 1. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Lluavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kuru
muna devri hakkındaki Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 091 sayılı Ilamınun geçici 1 nci maddesine göre bağlanacak emekli aylık
larının tesbitinde fiilî ve itibari hizmet sûrelerinin toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiştir. Fiilî 
ve itibari hismet sürelerinin toplamı 25 yıl olanlar için emekli aylığının nisheti emekli aylığı 
bağlanmasına esas tutulan aylık vsya ücretin % 70 i olarak uygulanır. Yaşlılık aylığı bağlan
masında 1 ay 30 gihı üzerinden hesaplanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, 
fasla olanlara da her tanı yıl için % 1 fazlası üzerinden emekli aylığı bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplammdaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her 
ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 nin onikide biri 
emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylığın toplamı emekliliğe esas aylığın % 80 ini geçemez. 
991 sayılı Kanun hükümlerim göre işçilere verilecek emekli ikramiyesinde de fiilî hizmet 

süresi 25 yıl olarak değiştirilmiştir. 

EK ITADDIi 2. — 1 . S . 1933 tarihinden önce Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış olan emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrası gereğince aylık bağlanan emeklilerin ve T. G. Emekli Sandığı Kanu
nuna göre emekli aylığı bağlanmış olanların, T. û. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, kurum 
ve ortaklıklar ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerlerinde çalışmaları halinde, buralarda 
çalıştıkları sürece, emekli aylıkları kesilir. Bu durumda olanlar hakkında 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 63 nail maddesine göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı kimseleri çalıştıranlar, bunları, vazifeye başladıkları tarihlerden 
itibaren bir ay içinde yası ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirirler. 

MADDE 2. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askc-rî Fabrikalar Tekaüt ve lluavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kuru
muna devri hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçişi maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Demiryolları Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanun-.arına göre bağlanmış olan emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin birinci 
fıkrası hükmüne göre bağlanmış olan emekli ayLkları hakkında da bu kanunun ek 1 nci maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Ancak, vazife malûllüğü aylıklarında, aylığın toplamı emekliliğe esas aylığın % 100 ünü ge
çemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde hükmüne göre tesbit edilecek emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları tutarı emekli aylığının bağlanmasına esas tutulan ay
lık veya ücret tutarları, bu aylıkların bağlandığı tarihten beri ücret seviyelerinde vukua gelen 
yükselmeler de nazara alınmak suretiyle hesaplanır. 

Ücret seviyelerinde vukua gelen yükselmeler kurumca hazırlanıp Çalışma Bakanlığınca onay 
lanacak ve en geç üç ay içinde yürürlüğe konacak bir yönetmelikle tesbit edilir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1280) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında

ki kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci ek madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci ek madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince kabul ©dilen geçici 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1280) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Artırmalar sonuçlanıncaya kadar ödenmekte olan aylıklar, sonradan mahsubu yapılmak üzere 
% 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 15 . 7 . 1DS5 tarihli ve 669 sayılı Kanun gereğince yükselt
meye tabi tutulan emekli, âdi malûllük, vazife mllûllüğ'd veya dul ve yetim aylıkları hakkında bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Demiryolları Emekli ve As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları Kanunlarına göre emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, 
dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre emekli 
aylığı bağlanmış olanlar veya aylık bağlanmasına hak kazanmış durumda olup henüz işlemi tamam
lanmamış bulunanların aylık tutarları yürürlük tarihinden, 

b) (a) fıkrasında belirtilen aylığı bu kanunun yürürlük tarihinden önce kesilmiş bulunanlar
dan, aylık kesiliş sebebinin ortadan kalkması ile aylık ödenmesine tekrar hak kazananların, ay
lık tutarları, bu hakları kazandıkları tarihten, itibaren bu kanun hükümlerine göre yeniden tesbit 
edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Halen ek 2 nci maddeT-in birinci fıkrası şümulüne giren emekliler, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren lyıl içinde, görevlerine devam edip etmiyecekleri-
ni, Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. Bu yazılı bildirmeyi yap
mayanların emekli aylıkları bu sürenin bitimini ta'dbeden ilk üç aylık ödeme dönemi başlangıcından 
itibaren kesilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimseleri çalıştıranlar, bunları, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rilhten itibaren üç ay içinde yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirirler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasını sağla
mak: maksadiyle, çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele, Sosyal Sigortalar Kurumu Mü
dürler Kurulunca tesbit edilecek esas ve miktarlar dâhilinde bir ücret ödenir. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Demiryolları Emekli va Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına öde
dikleri aidatı geri alan sandık üyelerinden bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde 
ilgili sandığa yazılı olarak müracaat eden ve geri aldıkları aidatları, en geç bu kanunun hüküm
lerinin yürürlüğe girdiği tarihi takibeden birinci yılın sonuna kadar ve yüzde beş faizi ile, ilgili 
Sandığa veya Kuruma yatıranların bu hizmetleri hakkında 2 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması dolaya siyle aylıklarda yapılacak artırmalar, 991 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen matematik karşılıkların hesabına dâhil edilir. 

MADDE 4. — 23 . 1 . 1968 tarihli 991 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Hizmetleri aynı müessesede devam etmekte iken, sonradan memur statüsüne tabi bir vazi
feye geçirilmeleri sebebiyle, evvelce tabi bulundukları sandıklardan veya sandıkların devri do-
layısiyle ilk defa 1 . 8 . 1968 tarihinde tabi oldukları Sosyal Sigortalar Kurumundan T. C. Emekli 
Sandığına tabi duruma geçmek suretiyle 15 . 7 . 1965 tarihli, 668 sayılı Kanun ile ilgilendirilmiş 
olanların, 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sayılı Kanunun 6 nci madadesine göre emekli ayhğı bağlanma
sı ve 15 nci maddesine göre ikramiye verilmesi, hakları saklıdır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1280) 



Geçici Komisyonun Kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 5 nci madde aynen kaJbul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 6 ncı madde aynen kabul edik 
mistir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1280) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Ek 2 nci ve geçici 4 ncü maddelerde belirtilen yükümlülükleri süresi iç* ide 
yerine getirmiyenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1 . 8 . 1968 tarihinden, diğer maddeleri 1.3.1969 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği m,etin 

MADDE 5. — Millet Meclsince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclsince kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1280) 




