O î L T : 57

TOPLANTI : 9

CUMHURİYET SENATOSU
TUTANAK DERGİSİ
—

•«—

•»

^ » »

62 nci Birleşim
21 . 4 . 1970 Salı

İçindekiler
Sayfa

Sayfa

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

737

2. — GELEN KÂĞITLAE

737

sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair
Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletler
arası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 798
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısını
görüşmek üzere, tasarının havale edildiği
komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile
bir geçici komisyon kurulmasına dair Ma
liye Bakanı Mesut Erez'in önerg-esi
739:740

3. — YOKLAMA

737,762

4. _ DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
737
1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'
ın; Türk Havayolları işletmesindeki dü
zensizliğin sebebolduğu uçak seferlerindeki aksamalara dair demeci
737:739
5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI
739
1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna ek kanun tasam* nı görüşmek üzere,
tasarının havale olunduğu komisyonlar
dan üçer üyenin iştiraki ile, bir geçici ko
misyon kurulmasına dair Maliye Bakanı
Mesut Erez'in önergesi
739
2. — 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlera
rası Para Fonu ile Milletlerarası İmar.ve
Kalkınma Bankasına katılmak için HüMU
mete yetki verilmesine dair 5016 sayılı
Kanuna ek Milletlerarası Fara Fonu Ana-

3. — 5434 sayılı Kanunun 64 ncü mad
desine (d) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki 1145 sayılı Ka
nunun birinci maddesi ile ikinci maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkrası ve geçici mad
desinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle
iptaline karar verildiğine dair Anayasa
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi
740
4. — Diyanet işleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri ile il
gili Araştırma Komisyonu çalışma süresi
nin bir ay daha uzatılmasına dair mezkûr
Komisyon Başkanlı|ı tezkeresi
740

G. Senatosu

B : 62

S O H Ü L Â E VE CEVAPLAR

A)
LARI

SÖZLÜ SORULAR

YE

Sayfa
'740

CEVAP
740

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Hilmi Boydan'in, üç ilçeyi Maraş'a bağkyan yolun asfalt yapımına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/529)740:741
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum
Üyesi Osman Âlihocagü'in, iktisadi Dev
let Teşekkülleri bütçelerinden ücret alan
müstahdemlere dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu (6/531)
741
S. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üye3İ Ekrem özden'in, Gençlik ve Spor
Bakanhğmm ihdasına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/535)
741
4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul
Üyesi Mebrure Âksoley'in, kalorifer baca
larından çıkan zehirli gazlara dair Başba
kandan sözlü sorusu ve Başbakan adına
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit
Osman Avcı'mn cevabı (6/542)
741:742
5. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa Deliveli'nln, Eastaş Anonim
Şirketine dair Ticaret ve Maliye bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/543)
742:743
6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir
Üyesi Nejat Sarkcalı'nın, Balıkesir ili Ay
valık ilçesinde 1968 yılında yapılan orman
tahdidi faaliyetlerine dair Orman Bakanın
dan sorusu (6/545)
743
7. — Cumhuriyet
Senatosu Elâzığ
Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı
sahasına düşen arazi istimlâklerine dair
sözlü soru önergesi ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nrn
cevabı (6/546)
743:745
8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet özgüneş'in, Başkanlığın bir

21 . 4 . 1970

O : 1

Sayfa
emrine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığından sözlü sorusu ve İdare Âmiri Nahit Altan'm cevabı (6/544)
745:751
9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçi
sine verilen kredilere dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/548)

751

10. — Cumhuriyet Senatosu Gazian
tep Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep
şehrinin su sıkıntısına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/549)

751

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin öztürk'ün, öğretmen maaşları
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/538) 751
12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin öztürk'ün, ismetpaşa Kız Sa
nat Enstitüsünün isminin değiştirilmesine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/540)

751

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye
si Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Sena
tosu eski Genel Sekreterine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu
(6/547)
751:761
B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI
763
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, halen yürütül
mekte olan nizamnamelere dair, yazılı so
ru önergesi Başbakan adına Devlet Baka
nı Refet Sezgin'in cevabı (7/651)
763:782
GÖRÜŞÜLEN İŞLER

761

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
nın 1968 yık kesinhesapları hakkında
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını incele
me Komisyonu raporu (5/31) (S. Sayısı:
1378)
761:762

\">m<i

736 —

C. Senatosu

B : 62

21 . 4 . 1970

O : 1

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzıları
na izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi
okundu, izinler kabul olundu.
Müllet Meclisi Başkanlığının, Meclisleri Bir
leşik toplantıya davet hususunda T. B. M. M.
Birleşik Toplantı içtüzüğünün 1 ve 4 ncü mad
delerine uygun duyuruda bulunmadığına, İç
tüzükte geçen «danışır» tâbirinin «haber ver
me» mânasına alınamıyacağına, İçtüzük hü
kümleri dairesinde yapılacak toplantılara ka
tılmanın tabiî bulunduğuna dair Başkanlık
Divanı kararı okundu ve bilgiye sunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü
maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya ge

çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
ile;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin ikinci görüşmeleri yapıldı ve tekliflerin
kanunlaşmaları kabul edildi.
21 Nisan 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşim! saat 15,05 te son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanveküi
Eskişehir
Sırrı Atalay
Ömer TJcuzal
Kâtip
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Âdil Ünlü

2. — GELEN KÂĞITLAR
Rapor
1. — Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Müllet

Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(M. Meclisi 2/93; C. Senatosu 2/289) (S. Sayı
sı : 1386)

«w*ı

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanveküi Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Doğan Barutçuoğlu

(Manisa)

BAŞKAN — 62 nci Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz.

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Türk
duğu uçak seferlerindeki aksamalara dair deme
li avay olları İşletmesin deki düzensizliğin sebebol- j ci.
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BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aktüel bir mesele halini alan ve âcil tedbir
istiyen ulaştırma işleri üzerinde Hükümetin
dikkatini çekmek üzere gündem dışı söz rica
ediyorum.
Artvin
Fehmi Alpaslan
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bu ulaştırma
işlerinde yani aktüel olan hususu kısaca rica
edeyim. Çünkü; bu, bir sözlü soru mevzuu da
olabilir de...
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sözlü soru
mevzuu değil bu. Bilhassa uçak seferlerinin...
BAŞKAN — Buyurun, anladım efendim.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, hepimizin gözü önün
de cereyan eden, her birimizin ayrı ayrı şikâ
yete muhatabolduğumuz ve bizzat şikâyetçisi
bulunduğumuz bir hususu Yüksek Huzurunuz
da dile getirmek için söz aldım.
Türkiye'de Hükümetin de üzerinde ittifak
ettiği, her memleketsever insanın gördüğü ve
çare aradığı bir durum mevcut. Sağdan, sol
dan alabildiğine karıştırmalar cereyan ediyor.
Bu safhada gönül ister ki, devlet veya devletin
denetiminde bulunan müesseseler kendilerine
düsen vazifeleri ciddiyetle ifa etsinler ve hiç
olmazsa şikâyeti asgariye indirmenin çaresini
arasınlar. Bazı meselelerimiz var ki, üzerinde
hassasiyetle durulduğu takdirde şikâyet mev
zularını, hiç olmazsa asgariye indirebilmek im
kânına sahibolduğumuz halde, sanki yetkililer;
milleti Devletten soğutmak için vazifeli imiş
ler gibi mesele yaratmakta âdeta birbirleriyle
yarış ediyorlar. Bunun tipik bir misalini Türk
Havayollarında görmekteyiz.
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ni iptal ettim, çünkü henüz uçağım yok» der
ve ilân eder. Sefer saatlerini de ona göre tesbit
eder. Bir taraftan «sabahın saat 07,30 unda iz
mir'e sefer vardır» diyor - daha bu sabahleyin
sıcağı sıcağına şahidoldum istanbul'da - oradan
ayrıldığım zaman saat 11,45 idi.
RİFAT ÖZTÜILKÇİNE (istanbul) — Sabah
uçağı kalktı, ben orada idim..
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Bir ta
nesi gitmiş.
ikinci uçak, sabah uçağı, ben oradan geli
yorum şimdi, öztürkçine, söylediğim sözleri bi
lerek söylerim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayınız.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Yani,
her meseleye de böyle müdahale etme.
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, istirham edi
yorum. Umumi Heyete hitabedin, lütfen.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu
gün, ben orada idim, sabah uçağı kalktı.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Yani,
sen de dinliyorsun şikâyetleri ve biliyorsun bu
meseleyi, iktidarın adamısın da bu meseleyi ge
tirip yetkili makama söylemiyorsun, ondan son
ra da buradan müdahale ediyorsun.

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Alpas
lan lütfen efendim.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Nedir
bu mesuliyetsizlik, bunu anlamak zor. Nereye
gidiyoruz, bunu anlamak zor, eğer Türk Hava
yollarının iç bünyesine biraz bakarsanız, haki
katen acı duyulacak bir vaziyet. Bugün, termi
nalde baktım; insan kalabalığı dolu, yolcu bek
liyor, o yetmiyormuş gibi işsizlikten ötürü ma
salarının içerisine sığmıyan kadro memurları
nın hepsi de orada dolaşıyor, vatandaşın da
Şahsan şahidoldum ve hemen söyliyeyim ki, gözü görüyor bunu. Millet, alın terinden para
alabildiğine Devlete de Hükümete de küfürleri ları ayırıyor, veriyor, orada alabildiğine adam
bizzat kulağımla işittim. Üçbuçuk saat, dörtbu- besliyorsun, kadrolar dolu, zarar ediyor mües
sese ve ondan sonra işleri zamanında yürütemi
çuk saat hava alanında....
kalkacak uçağı bekliyen, çoluk - çocuk insanla yoruz. Bu son aylarda hepten bir rezaleti çıktı
bu işin. Bir maksat mı var yoksa? Onu anla
rın perişan hali, her gün biraz daha ortalığa
dökülmekte. Nedir bunun tedbiri? Eğer, Türki mak da zor. Eğer Türk Havayolları, meselelere
ye ; insanları itibariyle bu seferleri yapacak ka i bir nizam, intizam vermek suretiyle şikâyet
dar uçağa sahip değilse, idare, milletin karşı s mevzuunu asgariye indirmemekte bir maksat
sına samimî olarak, ciddî olarak Devlet adam güdüyorsa, yani Hükümeti, Meclisleri istediklelığı vasfiyle çıkar ve «ben şu seferlerden ikisi i ri gibi alış - veriş yapabilecekleri yeni uçak
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alımlarına ikna edebilmenin yolunu burada arı
yorlarsa, gözlerimizi açalım. Mesele, gayet cid
diyetle ele alınmaya değer. E., bu millet de ar
tık ıstırabından bir hal oluyor, her gün şikâ
yet, her mevzuda şikâyet. Yazık, günahtır ca
nım.. Bir defa daha söyledim, bizzat, Devleti
zaıfa düşürecek şekilde hareketinin misallerini vermekten bu Hükümet artık vazgeçsin.
Adam kayırmaktan vazgeçelim. Bu ulaştırma
işlerini, Türk Havayollarının idaresini becerebilecek adama verelim. Yok mudur Türkiye'de
bu meseleleri halledecek adam? illâ benim ada
mım olacak, filânın adamı olacak diyinceye ka
dar, adam gibi adamları oturturlar yerlerine ve
bu işler de yürür. Bunu yalnız bu mesele için
görmüyorum, Türkiye'de en çok ciddî davranılması lâzımgelen bu devrede, Devletin her
dalının âdeta laçkalaştığını hepimiz biliyoruz.
Bizzat Hükümeti idare eden adamlar da bili
yor. Şikâyete muhatabolan insanların bizzat şi
kâyetçi olduklarını çok görüyoruz. E.. Bu işlere
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artık son verelim. Yapamıyacağımız işler var
dır, fakir milletiz, Devletimizin imkânları mah
duttur, bunları yapmakta zorluk çekebiliriz.
Bunu kabul ediyorum ve bunu aklı selim sahibi
herkes kabul ediyor. Ama, Devletin, milletin
imkânları ortaya konulduktan sonra bunların
ciddî, namuslu bir şekilde işletilmesi eğer mümkün olmuyorsa, o zaman tedbir almamak her
halde Hükümete puvan getirecek bir mevzu değildir.
Bunu çok acı bir dille ifade ediyorum. Di
ğer mevzulara da bu vesile ile işaret etmiş ol
mak için bu aktüel meseleyi Yüksek Huzurunu
za getirdim. Hükümet, Ulaştırma Bakanlığı;
müstacelen, trenlerin gecikmesi, tayyarelerin
bu şekilde seferlerini geciktirmesi, Denizyolla
rının bu perişan hali üzerinde durmak suretiy
le, milletin artık boğazına gelen canını, hiç ol
mazsa yerinde tutma, imkânlarını arasın.
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununa
ek kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin işti
rakiyle, bir geçici komisyon
kurulmasına dair
Maliye Bakanı Mesut Erez'in önergesi.
BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
«6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun ek
kanun tasarısı» nın, önemine ve müstaceliyeti
ne binaen, havale edilmiş bulunduğu Malî ve
İktisadi İşler; Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar
ve İskân; Dışişleri, Turizm ve Tanıtma; Bütçe
ve Plân komisyonlarından üçer üyenin iştiraki
ile kurulacak bir geçici komisyonda görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Maliye Bakanı
Mesut Erez
BAŞKAN — 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununu görüşmek üzere, Malî ve İktisadi İş
ler, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân ko
misyonlarından üçer üyenin iştiraki ile bir ge
çici komisyon kurulması talebedilmektedir. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2. — 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma
Bankasına katılmak için Hükümete yetki veril
mesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası
Para Fonu Avasözleşmesinde değişiklik yapılma
sına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve Mil
letlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve
Kalkınma Bankasına katılmak için
Hükümete
yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik. 2 nci maddesinin
değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısını görüşmek üzere, tasa
rının havale edildiği komisyonlardan üçer üye
nin iştiraki ile bir geçici komisyon kurulmasına
dair Maliye Bakanı Mesut Erez'in önergesi.
BAŞKAN — Bir ikinci önerge var, okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
«19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına katılmak için Hükümete yetM verilme
sine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletlerarası
Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapıl
masına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme-

— 739 —

C. Senatosu

B : 62

te yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı» nın, önemine ve müs
taceliyetine binaen, havale edilmiş bulunduğu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma; Malî ve İktisadi
iğler; Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer
üyenin iştiraki ile kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Maliye Bakanı
Mesut Erez
BAŞKAN — 5016 sayılı Kanuna ek Millet
lerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının; Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler,
Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer üye seçil
mek suretiyle bir geçici komisyon kurulması
hususunu oylarınıza, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine
(d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi
hakkındaki 1145 sayılı Kanunun birinci maddesi
ile ikinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ve
geçici maddesinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle
iptaline karar verildiğine dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi.
BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi kara
rı var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fık
rasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi hak
kındaki 1145 sayılı Kanunun iptali istemi ile
açılan dâvanın incelenmesi sonunda:
1145 sayılı Kanunun;
I - 1 nci maddesinin Anayasaya aykırı ol
duğuna ve iptaline,
II - 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının,
iptal edilen hükmün kapsamına giren ödemele
ri düzenlenmesi dolayısiyle Anayasaya aykın
olduğuna ve iptaline,
III - 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında
yer alan (birinci madde hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar diğerlerinin 1968 yılında al
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dıkları seviyeye ulaştıktan sonra) hükmünün
iptal edilen 1 nci madde kapsamına giren öde*
melere ilişkin bulunması dolayısiyle Anayasaya
aykırı olduğuna ve iptaline,
IV - Geçici maddesinin, iptal edilen 1 nci
madde hükmü ile aynı nitelikte bulunması do
layısiyle Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline,
14 . 4 . 1970 gününde 1969/45 - 1970/21 sa
yı ile karar verilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
Lütfi ömerbaş
Anayasa Mahkemesi
Başkanvekili
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur.
4. — Diyanet İsleri Başkanlığında görevli
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri ile ilgili Araştır
ma Komisyonu çalışma süresinin bir ay daha
uzatılmasına dair mezkûr Komisyon Başkanlığı
tezkeresi .
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Diyanet İşleri Başkan yardımcısının faali
yetleri konusunda, Cumhuriyet Senatosu Genel
Kurulunun 24 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşi
minde kurulması kabul edilen Araştırma Ko
misyonu, çalışmalarını henüz sonuçlandıramamıştır.
Verilen süre 24 . 4 . 1970 te sona ermekte
dir. Araştırmayı tamamlamak ve raporu hazır
lamak üzere sürenin, bitimi tarihinden itibaren
bir ay daha uzatılması hususunda gereken iş
lemin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Araştırma Komisyonu
Başkanı
Gaziantep
ibrahim Tevfik Kutlar
BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkan yardım
cısının faaliyetleri konusunda kurulmuş olan
komisyon, tüzüğümüze göre bir aylık süre içe
risinde çalışmalarını tamamlıyamamış ve bir
ay daha süre istemektedir. Bu hususu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Gündeme geçiyoruz.

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi HU- | asfalt yapımına dair
mi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yolun \ sözlü sorusu (6/529)
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BAŞKAN — Sayın Soydan? Yok. Sayın Ba
yındırlık Bakanı? Yok. Soru, gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır.
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman AlihocagiVin, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere dair
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531)
BAŞKAN — Saym Alihocagil? Burada. Sa
yın Maliye Vekili? Bütçe Komisyonunda. Soru,
gelecek soru gününe bırakılmıştır.
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535)
BAŞKAN — Sayın özden? Yok. Sayın Baş
bakan? Yok. Soru, gelecek soru gününe bıra
kılmıştır.
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara'dair Başbakandan sözlü so
rusu ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sabit Os?nan Avcı'nın cevabı
(6/542)
BAŞKAN — Saym Aksoley? Burada. Sayın
Başbakan adına cevaplandıracak sayın Bakan?
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı cevaplandı
racak. Soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü sorumun Başbakan tarafın
dan cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim.
26 . 11 . 1969
Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley
Soru :
Ankara'da yaşıyan vatandaşlarımız kış mev
siminde kalorifer bacalarından çıkan zehirli
gazlarla ne zamana kadar zehirlenmeye devam
edeceklerdir?
Ankara'nın bu zehirli havasını teneffüs edi
lir bir hale gelmesi için Hükümet ne düşün
mektedir?
Nasıl bir tedbir alınacaktır?
Bu sorunun cevabını bütün Ankaralılar bek
lemektedir.
BAŞKAN — Başbakan adına Enerji ve Ta
bu Kaynaklar Bakanı Sayın Sabit Osman Avcı.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Saym Başkan, Cmhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; Cumhuriyet Senatosu istanbul
Üyesi Sayın Mebrure Aksoley'in kalorifer ba
calarından çıkan zehirli gazlara dair sorduğu
soruya cevabımı arz ediyorum :
Ankara şehri taban ve kenarları arasında
150 ilâ 200 metrelik fark olan ve âdeta bir ça- *
nağı andıran arazinin dip kısmına oturmuş va
ziyettedir. Ayrıca, günlük sıcaklık değişmele
ri fazla, hava az nemli ve rüzgâr hızı ortalama
2 - 3 metre saniyedir. Böylece sert bir iklime
sahiptir. Kışın ve Kışa yakm aylarda, her
yerde olduğu gibi, alt atmosfer katının üst at
mosfer katı ile temas ettiği termal enversiyon
noktasında ısı farklarının bulunmayışı nede
niyle gaz ve dumanm dikey istikamette hare
ket etme kabiliyeti olmıyacağmdan bu nokta
da duman ve duman refakatindeki çeşitli gaz
lar yoğunlaşmaya başlamakta ve duman çanak
içimde âdeta toplanmaktadır. Ankara şehri
çok şanssız bir tiopoğrafilk kuruluşa ve iklime
sahip bulunmaktadır ve hava kirliliği ile müca
dele bu sebeple çok zor olmaktadır. Bu hava
kirliliğinin canlıları zehirleme derecesine çıkıp
çıkmadığı hususu Sağlık Bakanlığımızın çalış
ma kapsamma girmektedir. Bakanlığımız yönündan cevaplandırılmamakla beraber bu konu,
hava kirliliğinin yarattığı ve günlük hayatımı
zı etkiliyen yakıtlar ve yakma tekniği ile ilgili
hususlarda Bakanlığımız tarafından, eldeki
imkânın müsaadesi oranında, çeşitli çalışmalar
yapılmatadır. Bu çalışmaları şimdi Yüce Sena
toya şöylece özetHyebilirinı :
1. Kullanılan yakıtların ıslahı konusunda
yapılan çalışmalar,
2. Mevcut yakıtların daha az duman çıka
rarak, yakılması konusunda yapılan çalışmalar
ve diğer çalışmalar.
Halen kullanılmakta olan yakıtların yerine
dumansız bir yakıt ikame edilebildiği takdir
de, hava kirliliği problemi büyük oranda çö
zümlenmiş olacaktır. Bu konuda Maden Tetkik
ve Araştırma Enstitüsünce yapılmış olan tec
rübelerden müspet sonuçlar elde edilmiştir.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde yapılan
bu tecrübeler sonucunda linyit kömüründen
dumansız yakıt elde edilmiş bulunmaktadır.
Tecrübelerin sanayi alanına intikal ettirilmesi
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lanılan kömür cinsleri de, bilhassa linyit, ha
için öncelikle bir pilot tesisim kurulması gerek
zayı kirletici nittelikteıdir, vasıftadır. Ayrıca,
mektedir. Pilot tesisin kurulması konusundaki
Ankara'da kalorifer kazanlarında teknik ba
çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışma
kımdan iyi yakıt teknolojisi, yakma teknolojisi
lar tamamlanır tamamlanmaz derhal sanayi te
dlinenıemektedir. Bu sebeplerle Maden Tetkik
sislerin kurulmasına geçilecek ve burada elde
araştırma Enstitüsünce linyitten dumansız biedilecek dumansız yakıtlar öncelikle özellik
riket yapma tecrübesi, laboratuvar tecrübeleri
taşıyan Ankara'ya tahsis edilecektir. Bakan
^viyesinda muvaffak olmuştur. Ekonomik ba
lığımız Ankara dâhilinde dumansız yakıt kul
kımdan etütleri yapılmaktadır, bir pilot tesis
lanılmasını öngörmekte ve ıbu konu üzerinde de
yapılması gerekiyor. Bu tesisteki çalışmalar
ehemmiyetle durulmaktadır. Ankara'da ısıtma
lilâhara tevsi edilebilir hale gelince ve ekono
mevsiminde takriben 30 (bin ton taşkömürü,
mik olunca o cihete gidilecektir.
107 bin ton kok kömürü, 400 bin ton Tuncjbilek linyit kömürü, 10 bin ton birikelt kömürü,
ikinci konu da Ankara Belediyesince mer
15 bin ton Gediz linyit kömürü, 40 bin ton
kezî teshin sistemi ile Ankara'nın ısıtılması ko
Bolu linyit kömürü, 20 fbin ton diğer menşeli
nusu etüt ettirilmektedir, biraz önce arz etti
linyit kömürü kullanılmaktadır. Bu kömürler
ğim gibi, Bakanlıklararası ve Makina Mühen
den yalnız kok kömürü hava kirliliği yönün
disleri Odası bu çalışmalara katılmaktadır. Tak
den zararsız olmakta, diğerleri ise havayı kir
dir buyurulur ki, çok pahalı bir tesistir, uzun
letici duman vermektedirler. Duman miktarı,
vâdede gerçekleşmesi mümkün olabilecek bir
bu kömürlerin iyi veya kötü yakılması halin
'ttsistir. O sebepten biz daha öncelikle kömü
de, değişik olmaktadır. Kalorifer kazanlarının
rün dumansız hale gelen bir yakıt maddesi,
ve bacalarının gayrifennî oluşu nedeni ile de ^-i m birlket haline gelmesi üzerinde çalışıyoruz,
kömürler ocak içinde çoğunlukla lâyıkıveçhile
bir. Bir de, kalorifer ve sanayi işyerlerinde
yakılamamakta, ocak içlerine yeterli hava ve
yakıcı olarak çalışan işçilerimize daha az kar
rilememektedir. Bakanlığımıza bağlı Kömür
bon, daha az duman çıkarması için yakma tekSatış ve Tevzi Müessesesi, sanayi ve kalorifer
niğmdski bilgisizliklerini bertaraf etmek için
ateşçilerini 15 iş günlük kurslardan geçirerek
har yıl muayyen sayıda kaloriferci ve ateşçi
kalorifer kazanlarının iyi ve en az duman çı
leri kursa tabi tutuyoruz ve kurs sonucunu da
kararak yakılması usullerini öğretmektedir.
"yerlerinde denstliyoruz. Arz ederim.
Bu kurslardan bugüne kadar takriben 4 500
BAŞKAN — Sayın Aksoley.
kişi geçmiş bulunmaktadır. Bu ateşçiler işyer
MEBRÜRE AKSOLEY (istanbul) — Salerinde zaman zaman kontrol edilmekte ve çok
ym Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakanın
faydalı neticeler elde edilmiş bulunmaktadır.
yerdiği izahata teşekkür ederim. Kendim de
tecrübe ettim. Kışın şu küçücük yolu yürüyeöeşi'tü müesseseler tarafından bu konuda
niyordum, tıkanıyordum. Bugünlerde kendimi
-.G'igDk çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.
"•ayet
iyi hissediyorum. Demek ki, o gazlar bi
Bakanlığımız bu çalışılmalara iştirak ederek
zim vücudumuzda birşeyler yapıyormuş. Kal
taklbEtmektedir. Bu çalışmalar meyanında An
kara Belediyesi tarafından şehrin merkezî tes bimize dokunuyor, ciğerlerimize dokunuyor.
Temenni edelim de bu araştırmalar neticesinde
hin vo ısıtılması konusunda yaptırılan etütler
bulacakları bu az duman çıkaran kömürü An
i'lr.kiîia mühendisleri odası Tesisat Komisyokara
Şehrine tatbik etsinler ve önümüzdeki kış
Ttiiîiun bilimsel salışmalan, Sağlık ve Sosyal
mevsiminde hepimiz rahat nefes alma imkânını
Yardım Bakanlığınca yapılan hava kirliliği
üîniinı çalışmaları, Meteoroloji Genel Müdürlü bulalım. Tekrar verdiği izahata teşekkür eder,
ğünce yapılan çalışmalar ve Otta - Doğu Tek hepinizi saygılarımla selâmlarım.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
nik üniversitesinde dumansız yakıt konusunda
yapılan çalışmalar zikredilir.
5. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi
Mustafa
Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine
Sonuç olarak şu hususu arz ederim: An
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü
kara'nın topografik yapısı havanın kirlenme
sorusu (6/543)
sine müsaittir. Ankara'da yakıt olarak kul
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'BAŞKAN — Sayın Deliveli? Yok. Sayın I Elâzığ üyesi Sayın Prof. Dr. Celâl Ertuğ'un
Keban Grölü Barajı sahasına düşen arazi is
Bakanlar yok. Soru gelecek soru gününe bıratimlâklerine dair sözlü sorusuna esvaplarımı
kıkıııştır.
arz ediyorum.
6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir
Üyesi
Birinci sorunun cevabı : Keban Barajı
Nejat Sarlıcalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık
ilçe
Gölü sahasında kalacak arazilerin bedel tak
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
diri işlemleri umumiyetle tamamlanmıştır. Bu
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soruarazilerden 725 kotu altında kalanlara tak
sıi (6/545)
dir olunan bedeller, geçmiş malî yıllarda öden
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı yok. Sayın
miştir. 1970, 1971 ve 1972 malî yıllarında te
Bakan yok. Soru gelecek soru gününe bırakıl
min edilecek ödenekler barajda su yükselme
mıştır.
sine yparalel şekilde 725 ilâ 845 kotu ara
sındaki arazilere tahsis edilecektir. Bu mak
7. —• Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
satla 1970 bütçesine 240 milyon lira ödenek
lâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına dü
teklif
olunmuştur,
sen arazi istimlâklerine dair sözlü soru önergesi
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sabit Osİkinci sorunun cevabı : 6830 sayılı istimlâk
>mn Avcının cevabı (6/546)
Kanununun 25 nci maddesinde istimlâk mua
meleleri 13 ncü madde gereğince yapılan teb
BAŞKAN — Sayın Ertuğ burada. Sayın
ligat ile cereyana başlar, tebliğ tarihinden
-Sakan burada. Soruyu okutuyorum efendim.
itibaren gayrimenkul sahibinin istimlâki ka
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
rarlaştırılan gayrimenkullerde
yeni
inşaat
Aşağıdaki sorularımın, sözlü olarak, Sayın
veya zerıyat yapmak veya mevcut inşaatta
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından I esaslı tadilât vücuda getirmek gi'bi hakları
cevaplandırılmasını rica ederim.
takyidedilir. Ancak, bu takyidler tebliğ ta
Prof. Dr. Celâl Ertuğ
rihinden itibaren bir seneden fazla devam
Elâzığ Senatörü
edemez. Bu müddet içinde istimlâk muame
lesi ikmal veya istimlâk bedeli tediye edil
1. Keban gölü (Baraj) sahasına düşen
mezse yukarıda yazılı takyidler ortadan kal
arazi istimlâki için bedel takdiri yapılan yer
kar. Bundan sonra yapılanların değeri istim
lerde istihkaklar ne zaman, ne şekilde ödene
lâk bedelinin tâyininde yeniden nazara alı
cektir?
nır, hükmü muvacehesinde 13 ncü madde ge
2. İstimlâk muamelesi gören köylerdeki
reğince ilgiliye her hangi bir tebligat yapıl
evlerden bâzıları tamire muhtaç haldedir.
mamış ise her türlü tamirat yapılabileceği
Hattâ yıkılma tehlikesi göstermektedir.
gibi yapılan masrafların bedel takdiri ile
Bu evlerde barınan vatandaşlar tamir mas
yeniden nazara alınacağı da kanunidir, ta
raflarını göze alamamaktadırlar.
Onarım ya
biîdir.
pıldığı takdirde masrafların ödenip ödenilmiÜçüncü sorunun cevabını arz ediyorum :
yeceğinin açıklanmasını?
Toprağı istimlâk edilenler, Elâzığ, Erzincan,
3. Toprağı istimlâk edilen, iskâna tabi tu
tulacak vatandaşlar hakkında neler düşünül I Malatya, Tunceli ve Diyarbakır illeri dâhilin
de iskân edileceklerdir. Bu maksatla Köy iş
mektedir?
leri
Bakanlığı Toprak ve iskân işleri Genel
Bu hususların aydınlığa kavuşmasını, en
Müdürlüğü tarafından arazi satın alma ilân
dişe içinde olan köylü vatandaşların huzura
ları yapılmış ve arazi satış teklifleri ince
kavuşmaları bakımından rica ediyorum.
lenerek şartnameye uygun tekliflerdeki araziBAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
I lerin tarıma elverişliliği etüdlerine başlan
kanı Sayın Sabit Osman Avcı.
mıştır. Ayrıca, şartnameye uymıyan bâzı sa
E N E R J İ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
tış tekliflerini tekemmülü için üç aylık bir
KANI SABİT OSMAN AVCI (Atrvin Millet
müddet de tanınmış 'bulunmaktadır. Yapılan
vekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
önproje
çalışmalarına göre tarımsal iskâsunun
sayın üyeleri, Cumhuriyet Senatosu I n m malî portesi 34 112 000 Tl. dır. Bundan
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ayrı olarak
1969 yılında
alman kesin
talep ve taahhütnamelere göre, 1980 ailenin
Elâzığ'da şehirsel iskâna tabi tutulmaları ön
görülmüş bulunmaktadır. Bu maksatla İmar
ve iskân Bakanlığınca Elâzığ civarında bir
yerleşim yeri tesbit edilmiştir. Bu iskân sa
hasının harita alım işlerine ait arazi çalış
maları tamamlanmıştır, inşa edilecek ko
nutlar ve alt yapı tesislerine ait projeler en
kısa zamanda hazırlanmak üzeredir. Şehirsel
iskânın malî portesi 78 140 000 Tl. dır. ilâve
ten kesin talep ve taahhütnamelere göre 1 325
ailenin kamu sektöründe istihdamları programlaştırılmıştır.
Sonuç olarak şu hususu arz edeyim, Ke
ban Barajının inşasına başlanmakla beraber,
bir Keban Koordinasyon Kurulu kurulmuş, ay
rıca Keban Koordinasyon Kuruluna bağlı ola
rak vazife gören Keban icra Komitesi teşkil
olunmuştur, istimlâk işlerini yürüten icra Komitesidir. Hükümet olarak arz ederim ki, Ke
ban Barajının inşaatına paralel olarak, bedeli
ödenmeden hiçbir vatandaş arazisinden ve evin
den çıkarılmadığı gibi, bundan sonra da göl su
tutmaya başladığı anda istimlâk bedeli öden
memiş bir tek arazi parçası olmıyacaktır.
Saygıyla arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Ertuğ.
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan,
muhterem senatörler, sayın Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı arkadaşımın sorularıma ver
diği cevaplara teşekkür ederim.
Ancak, bugün beyan buyurdukları cevapla
rın. "bundan önce verilen cevaplara yeni bir un
sur getirmediğini arz etmek isterim. Keban Gö
lünün teşekkülü, Elâzığ'da çok mutlu bir olay
olmakla beraber, bir de birtakım problemleri
getirdiği de muhakkaktır. Gerçi Elâzığ'ın ol
dukça geniş satıhta bir arazisinin su altında
kalması, vatandaşların geçim vâsıtalarının kı
sıtlanmasına ve zirai istihsalin de düşmesine sebebölnıaktadır. Aşağı - yukarı 120 kilometre
uzunluğunda gayet büyük bir göl teşekkül
edecektir ve Elâzığ'ın en münbit toprakları bu
gölün altında kalmaktadır. Sayın Bakanın bu3'nrdıılıları gibi bedel takdiri muameleleri bit
miştir. Ancak, bugüne kadar 725 kot altındaki
bölgede ödenen para miktarı, eğer rakamda ya
nılmıyorsam, 35 milyon lira civarındadır, istim
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lâke tabi olacak arazinin yekûnu ise, bundan
3 - 4 sene evvelki fiyat ölçüleriyle aşağı - yu
karı, 700 - 800 milyon lira tutarındadır. Bedel
takdiri yapılmış arazinin hemen yarısından faz
lasının üzerinden zaman itibariyle bir sene geç
miştir. Binaenaleyh, yeniden takdiri bedel hak
kı doğmuştur. Arazi fiyatlarında süratli bir
yükselme vardır. Şimdi, köylü vatandaşlar ga
yet büyük bir endişe içindedirler. Ne olacağız
Bize verilecek para ne zaman verilecek? Bu
parayla ne yapmamız gerekir endişesi içerisin
dedirler; istikballerini düşünmektedirler. Hat
tâ biz, bu köylü vatandaşlara verilecek ödenek
lerin, istimlâk bedellerinin çarçur edilmemesi
için Keban Holding namı altında bir sermaye
teşekkülü kurduk ve onlan, bu Holdingde para
larını toplasmlar, ileride birtakım endüstri ya
tırımlarına hissedar olabileceği, çalışabileceği
birtakım sanayi tesislerine fon teşkil etsin diye
teşvik ettik. Buna iltifat gösterdiler; fakat öde
me yapılmadığı için yine mütereddit bir hal
dedirler. Nereye gideceklerini, ne yapacakla
rını da kesin bir surette, Sayın Bakanın da be
yan buyurdukları gibi, bilmemektedirler.
İkinci bir mesele meselâ iki sene evvel be
del takdiri yapılmış arazisinde evi olan bir köy
lü vatandaş, evi de istimlâke tabidir, yıkılma
tehlikesi gösteriyor yahut tamire ihtiyaç göste
riyor. Tamiri yapılmadığı takdirde içinde ya
şamasına imkân yok; fakat esasen gelirleri
mahdut olan köylü vatandaşlar evlerini tamir
edemiyorlar, çünkü harcıyacaklan her kuruşu
istimlâkten yeniden almalarına da imkân yok
tur. Sayın Bakan buyuruyorlar ki; «Bir sene
geçtikten sonra yeniden takdiri bedel yoluna
gidilebileceği için bir sene geçmiş mahallerde
evler tamir edilebilir, onun dışında olanlar ta
mir edilemez.» Fakat bu kaide, tabiî herkese
teşmil edilemez. Çünkü altı ay önce takdiri be
del yapılmış; fakat oturulamıyacak derecede
tamire muhtaç binalar da bu saha içerisinde
mevcuttur. Yani aşağı - yukarı 30 küsur bin
vatandaşın dağınık bölgelerde bir tasası var
dır: Geleceğine ait, geçimine ait ve ileride ne
yapacağına ait bir müphemlik içerisindedirler.
Gönül isterdi ki, bunlar çok daha önceden tes
bit edilsin. Kimin nerede barmdırılacağı, kimin
hangi işte çalıştırılacağını kesin olarak herkes
bilsin ve bu istikbâl endişesinden kurtulsunlar.
Fakat birtakım tasavvurlar vardır. Anketler

0. Senatosu

B : 62

yapılmıştır. Sayın Bakanın buyurduğu gibi Elâ
zığ'da bir kısım ailenin iskânı için yer ayrılmış
tır. Ancak zannediyorum ki; gecekonduyu ön
leme projesi içerisinde 100 küsur aileyi barın
dırabilecek bir kesin arsa temini yapılmıştır.
Bunun dışında böyle vuzuhlu bir iskân politi
kasına, iskân programına, plânına sahip değiliz.
Sayın Bakana alâkaları için tekrar teşekkür
ederim. Ancak, insallaih bundan sonra geçecek
zaman için bizi, daha az düşündürücü, tasadan
kurtarıcı mahiyette bilgiler lütfederlerse böl
gemiz halkı feraha kavuşacaJktır. Bu meselenin
hakikaten üzerinde durulmasını bilhassa kendi
lerinden istirham ile cevaplarına teşekkür edi
yorum.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Başkanlığın bir emrine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından sözlü
sorusu ve İdare Âmiri Nahit AUan'ın cevabı
(6/544)
Sayın Özgüneş? Burada Sayın Altan, Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı adına vazifelisiniz.
Soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki soruların İçtüzüğün 12 nci mad
desine göre Başkan tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim.
Tabiî Üye
Mehmet Özgüneş
1. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 8
Aralık 1969 gün ve Genel Sekreterlik Zatişlsri
ve Evrak Müdürlüğü 1235 sayılı emrinin ma
hiyeti nedir? Bu emir uygulanmış mıdır? Uy
gulanmamış ise sebebi nedir?
BAŞKAN — Bu, öyle zannediyorum ki; be
nimle ilgili bir sorudur. Bu itibarla benim
Başkanhjk yaptığım bir Birleşimde görüşülme-.
mesi iktiza eder.
Bir şey mi söyliiyeçektiniz?
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Usul
baklanda söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun efen
dim.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın
üyeleri, Başkanlık makamını işgal eden Sayın
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Ünaldı'nın titizliğini haklı görüyorum. Ancak,
benim sorumun konusu Cumhuriyet Senatosu
Sayın Başkanıdır. Sayın Ünaldı ile çok uşak
tan ilgisi vardır. Direkt olarak sorunun hede
fi veya muhatabı Sayın Ünaldı değildir, bir.
ÎMneisi; ben bu sözlü soruyu verdim; içtüzü
ğün 121 nci.maddesine aykırı olarak Cumhu
riyet Senatosunun Sayın Başkanı tam 34 gün
gündeme aldırmadı. Şahsı ile ilgili olan yan
lış bir tasarrufunu Cumhuriyet Senatosu Umu
mi Heyetinden gizlemek için 34 gün, 121 nci
maddeye aykırı olarak, benim sözlü sorumu
gündeme aldırmadı. Bundan sonra çolk iyi hatırkyaoağınız gibi haftalar geçti bir türlü bu
raya gelip kimse cevap vermedi. Şimdi, Sa
yın Ünaldı diyorlar ki; «Başkanlıkta ben va
rım. Binaenaleyh, benim bulunduğum bir otu
rumda münakaşası doğru olmaz» Öyle ise bir
başka güne. Bir başka güne demek, bir başka
bahara demek. Sureti îkatiyede İçtüzükte,
«Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile ilgili bir ko
nunun, onunla uzaktan ilgili bir Başkanvekilinin Başkanlığı zamanında konuşulamaz» diye
bir hüküm yok. Ben, biran evel konuşulma
sını istirham ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Özgüneş; ben, sorunun
cevaplandırılmasında ve soru sahibinin görüşme
sinde, uzaktan da olsa bir sıçrama olur, endi
şesiyle bu beyanda bulundum. Ama, siz buna
teminat veriyorsanız ve istiyorsanız görüşülme
sine müsaade edeceğim.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — İsti
yorum, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Peki. Cumhuriyet Senatosu
Başkanı adına Cumhuriyet Senatosu İdareci
Üyesi Sayın, Altan, buyurunuz efendim.
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI
ADINA İDARE ÂMİRİ NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler, Sayın Mehmet Özgüneş tarafından Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı adına, Balkan
için verilmiş olan sözlü sorunun cevaplandırıl
ması için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Ev
velemirde bu cevabın gecikmesi birçok hâdiseler
den dolayı vukubulmuştur. Çünkü, Sayın Baş
kanımız bu sualler tevcih edildikten sonra has
talanmış, bu arada Reisicumhura vekâlet et
miş veyahutta burada gündeme alındığı zaman745 —
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lar öncelikle, ivedilikle görüşülmesi istenen ka
nunlar dolayısiyle görüşülememiştir. Kaldı ki,
müddet yoktur. Başkanlığa tevcih edilen sözlü
soru hiçbir zaman, Sayın Özgüneş'in iddia etti
ği gibi 121 nci maddenin şümulüne girmez.
Çünkü, Tüzüğümüzün 121 nci maddesi gereğin
ce «Hükümetin denetlenmesi» başlığı altında,
Hükümetin alâkalı bulunduğu mevzulara ait
hususların görüşülmesine ve onlara müteveccih
sorulara ait. hükümleri ihtiva eder. Halbuki,
Başkanlık Divanının veyahutta Başkanlık Diva
nı mensuplarıri.:n her hangi bir işleminden do
layı vâki sözlü veya yazılı soru, başka bir ar
kadaşımızın önergesinde bahsettiği gibi, 12 nci
maddenin şümulüne girer, burada müddet ba
his mevzuu değildir. Mühim olan; hâdiselerin
bir an evvel görüşülüp, ışığa kavuşması için,
elbette, erken cevap verilmesi tercihe şayandı.
Ama, maalesef, arz ettiğim hususlardan dolayı,
bunu cevaplandıramadık.
Meselenin esasına gelince; yine 8 Aralık 1969
gününe tekaddüm eden günde Sayın Başkanı
mız hastalanmıştı. Bu hastalığı bir Divan top
lantısı esnasında vukubulunca, otomatik olarak,
Divan mevzuu geri kalmasın diye İçtüzüğün
9 ncu maddesi gereğince gaybubeti ve mazereti
b s ünde Başkan vekilinin îfa edeceği vazifelerin
şümulünden olarak, o sırada emrivaki yapıp,
S?.y n Üııaldı'ya, «buyurun siz Başkanlığa geçin,
ben hastaneye gideceğim» demişti ve o gün bu
şek'lie ; belki yanlış anlama ile; arkadaşımız,
Başkanlık denıhde etme mecburiyetinde kal
mıştı, Bilâhara önergede ismi geçen ve halen
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreteri bulunan
Ha^Tc-ttin Eoskıırt'un, ifaya mecbur olduğu vazlîo dolaymyle bazı aksaklıkları görülmüş ve
bii arada vâki şikâyet üzerine o gün fiilen Baş
kanlık durumunda bulunan Sayın Mehmet
ünaldı arkadaşımız, Genci Sekreterin, mevzuubahis hareketleriyle ilgili olarak, Zatişleri ve
Evrak Müdürlüğü vasıtasiyle 8 Aralık 1969 ta
rih ve 1235 sayılı yazıyı bize, yani İdare Amir
liklerine, Zatişleri Müdürlüğüne, Kanunlar Mü
dürlüğüne ve bizzat Genel Sekretere gönder
mişti. Yazının mahiyeti şudur: «Temsilciler
Meclisi Genel Sekreterliği kadrosunda olup
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğini ted
vir eden Hayrettin Bozkurt'un, son günlerde
cereyan eden bâzı işlemlerindeki tutumu dola
yısiyle Genel Sekreterlik görevinde devamı sa
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kıncalı görülmüş olduğundan kadro maaşı ile
Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğünü
tedvir etmesi uygun görülmüştür. Gereğini rica
ederim.»
Şimdi, bu emir - sorulara sadık kalmak ve
genişletmemek için arz edeceğim - tatbik edile
memiştir, uygulanamamıştır. Bunun sebebi; Di
vandaki arkadaşlarımızın derhal işe el atmaları
ve Sayın Başkanımızı hasta yatağında ziyaret
ederek meseleyi anlatmaları ve bunun üzerine de
Sayın Başkanımız «Ben resmen yazılı bir Baş
kanlık vekâleti vermedim» diye cevap vermesi
üzerine bu iş derhal ele alınmış ve keenlemyekûn addedilerek hiçbir muameleye tâbi tutul
mamış ve Genel Sekreter vazifesinde ipka edil
miştir. Hâdisenin mahiyeti budur, esasen bunun
müzakeresi Başkanlık Divanında geriş çapta
yapılmış ve varılan netice bu olmuştur, uygu
lanmamıştır.
Hürmetlerimle arz ederim.
SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan,
usul hakkında.
BAŞKAN — Sayın Atalay, sözlü soruların
görüşülmesinin hangi usule tabi olduğunu pekâ
lâ biliyorsunuz, istirham ederim efendim.
Sayın Özgüneş.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri,
bütün zorluklarına pahalılığına rağmen demok
ratik rejimin iki üstünlüğü var: Bunlardan biri
si; demokratik rejim, açık bir rejimdir. İkmsisi;
demokratik rejim faziletli bir rejimdir, arkadaş
larım. Buna rağmen, demokrasinin, açıklıktaki
üstünlüğüne rağmen, Senato Başkanlık maka
mına duyduğum büyük saygı dolayısiyle ben
burada bir çok hususları arz etmiyeceğim, sadeco br,nı mevzuları dile getireceğim ve bundan
sonra olmamasını temenni edeceğim.
Bütün gruplara şu elimde tuttuğum dosya
gönderilmiştir, bundan birkaç ay evvel. Bu dos
yayı okuyanlar pekâlâ bilirler ki, Senato Baş
kanlık Divanında, Senato Başkanlığında bir ta
kım nahoş hâdiseler cereyan etmektedir. Bunları
bir Başkan.vekili şöyle dile getirmektedir:
«Çünkü Cumhuriyet Senatosu yönetiminde bü
yük vahim olaylar meydana gelmiş, çığırından
çikmışıtır. Bu cığınndan çıkmanın tedavisi bir
ameliyattır, reçete ile olmıyacağı anlaşılmıştır,
artık reçete ile olmaz, bir ameliyat zaruridir,
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bu ameliyatı Divan yapamaz, ameliyatı yapmak
üzere hakkın sahibi olan Genel Kurula çıkmak
zorundayız» nedir acaba bu kadar çığrından
çıkan olaylar, bu dosyada baştan sona kadar
hepsi yazılı.
Arkadaşlarımı, ben çok daha -evvel 1967 yı
lında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanın
da işlerin çok fena gittiğini bunun mutlaka
düzeltilmesi lâzrmgeîdiğini bu kürsüden arz etmiştiım, hafızalarınızı tazelemek için okuyayım.
14 Kasım 1967 günkü oturumda Cumhuriyet
Senatosu tutanak dergisi sayfa 73 cilt 44. Ar
kadaşlarım burada üzülerek söylemek zorunda
yım ki, Senaito Başkanlığına duyduğum üstün
saygı dolayısiyle bu defalık sadece şu kadar
(söylemekle iktifa etmek zorundayım ki, Senato
Başkanlık Divanında bu gibi işler; kâtiplerin üye arkadaşların değil - mamur kâtiplerin eline
bırakılmış durumdadır. Senato Başkanından
ben bu kürsüden istirham ederim, vazifesine
dikkat etmesi ve mutlaka vaziyetle ilgilenmesi
zaruridir. O günden bugüne kadar Cumhuriyet
Senatosunun Sayın Başkam, maalesef, vazifesi
ile ilgilenmemiş, bu yüzden Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığında, dediğim gibi, birtakım na
hoş hâdiseler d^vam etmiştir. Bunlardan en soI L şu; Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkam
hastaneye yatıyor ve hastaneye yattıktan sonra
Başkanlığa Sayın Ünal'dı geliyor ve iki tane
emir neşrediyor; bunlardan birisinde diyor ki,
«Senato Genel Sekreterini görevinden ayırdım,
başka bir göreve tâyin ettim», ikincisi de; «fa
lan kâtibi oradan aldım, falan yere verdim»
Arkadaşlarım, bundan sonra mesele Divana
geliyor, Cumhuriyet Senatosunun Sayın G<enel
Başkanı diyor ki, «ben vekillik vermedim.» ve
killik verildiğini iddia eden Sayın Başkanvekili de diyor ki, «hayır Cumhuriyet Senatosu
Balkanı bana vekillik verdi»
Arkadaşlarım, bir Cumhuriyet Senatosu
Başkanının yalan söylömıesd mümkün değil,
aynı şekilde bir Cumhuriyet Senatosu Baş1 anvskilinin de yalan söylemesi mümkün değil,
nasıl olacak? Ortada dâva var; iki taraf da böy
le İddia ediyor.
Arkadaşlarım, Türküye ^de çok enteresan
olaylar oluyor son zamanlarda, Cumhurbaşkanı
diyor ki, «falan konuda ben Hükümeti ikaz et
tim» Hükümet çıkıyor bu kürsüden diyor ki,
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«hayır, böyle bir şey yok» Cumhurbaşkanı da
yerinde, Hükümet de yerinde. Cuminıriyet Se
natosunun Sayın Başkanı diyor ki, «ben vekil
lik vermedim» Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanvekili ünaldı diyor ki, «hayır, bana vekillik
verdi» ikisi de yerinde oturuyor, yeriz d en ay
rılan Genel Sekreter de yerinde oturuyor, kâ
tipler de yerinde oturuyor. Arkadaşlarım, halkm büyük saygı duyduğu, hepimizin büyük say
gı duyduğu bu mevkileri işgal edenler mut
laka hareketlerine dikkat etmek zorundadırlar.
Kanuna, nizama, ahlâk kaidelerine tam uygun
hareket etmek zorundadırlar. Çünkü, balık baş
tan kokar. Baştan koku da 'kuyruk istikametine
bir yayılmaya başladımı ondan sonra bu kolsu
yu kimse tutamaz. Demokrasiler, büyüklerin
vereceği fazilet örnekleri ile devanı eder. Ak
sine, bir demokraside eğer büyükler vazifele
rini unuturlar, birtakım şahsi hırslarına kapı
lırlar, şu veya bu şekilde nâho? hareketlere baş
larlarsa, hoca ve cemaat misali, bunlar ta uç
lara, kadar yayılır ve bu koku, dediğim gibi,
bir defa kuyruk istikametine yayılmaya başla
dımı o zaman memleket elden gider.
Arkadaşlarım, dedim ki, tafsilâta git-nriyeceğlm. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafın
dan alınan, mamurlar ve müstahdemler prob
lemi de son derece enteresandır. Dışarıda üni
versite mezunları boş gezerken şunun, bunun
ilkokul, ortaokul, bilmem ne mezunu adamları
burr.ya iltimas ile alınmaktadır. Vatandaş bu
raya müracat etmekte, yıllarca beklemekte,
Neden alınmadığının sebebini de bilmemekte
dir. Sonra, falanın adamı; ki, isimlerini buraya
tek tek getiririm. Falanın adamı, filânın adamı
Cumhuriyet Senatosuna alınmaktadır. Bura
da bir vakayı zikretmeden gecemiyeceğim. Bir
gün, ben Cumhuriyet Senatosundan çıkarken
Laktım, dışarıdaki sütunlara dayanmış bir va
tandaş duruyor. Mahzun, mahzun bekliyor.
Dediım «Hemşerim niye bekliyorsun?».
«Bir senatör veya milletvekili bekliyorum »
dedi. «Ne yapacaksın milletvekili veya senatö
rü» dedim. «Efendim, ben buraya 2 yıldır mü
racaat ettim. Benden sonra müracaat eden,
benden vasıfsızları buraya aldılar. Beni bir tür
lü almadılar. Sonra öğrendim k i meğer buraya
girmek için mutlaka bir senatörden veya millet
vekilinden iltimas, torpil, dayı gerekliymiş.» de-
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di, Dedim İd, bunlar yalandır, evlâdım. Geldim,
Sayın Akif Tekin'e sordum. Bu zatın durumu
böyledir, ismini do zikredeyim Fazlı Şahin.
BAŞKAN — Sayın özgüneş, bir dakika efen
dim. Sorunun dışına taşıyorsunuz. İstirham ede
yim, soru ile mukayyet bulununuz.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Soru
ya geliyorum, soruya geliyorum.
Şimdi, arkadaşlarını; bundan sonra Sayın
Tokoğlu'na, aradan 6 ay geçtikten sonra, gittim.
Sayın Tokoğlu'na dedim ki, «Böyle iddialar var
dışarıda,», «Tahkik edip birkaç gün içinde tele
fon ederim.» dedi. 1,5 ay geçti, ses yok. Çünkü,
bunlar doğru. Kim ne cevap verecek bunlara?
.Arkadaşlarım, ben Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına duyduğum büyük saygı dolayısiyle,
teferruata girmiyeceğim, Ama, bu dosya, cid
den çirkin bir dosyadır. Başkanlık Divanı, Sa
yın Altan'in söylediği gibi, meseleyi halletmiş
değildir. Aksine şu kanaate varmıştır: «Biz bu
meseleyi çözemiyoruz. Zabıtları olduğu gibi
gruplara gönderelim, ne yaparlarsa yapsınlar.»
Yani, biz isin içerisinden çıkamıyoruz. Artık
gruplar işin içerisine gelsinler. Arkadaşlarım
bir Başkanlık Divanı için cidden üzülecek bir
durum,
Bundan sonra Sayın Altan dediler ki, «Ha
yır efendim, bunun gündeme almışında usulsüz
lük yoktur.» Var, arkadaşlar. Cumhuriyet Se
natosunda sözlü soruların gündeme alınması,
Tutanak Dergisine geçirilmeli 12 nci maddenin
delâleti ile 121 nci maddeye göre yapılır. 12 nci
maddede sadece şu hüküm vardır. «Her hangi
bir üye Başkanın, Başkanvekillerinin veya Di
van üyelerinin tutumlarından dolayı bir sözlü
soruyu Başkana tevcih edebilir.» Ama, nasıl tev
cih edilebilir, ne olur, ne zaman alınır? Bunlar
hakkında hiçbir hüküm yok. Şimdiye kadar dai
ma bu 121 nci maddenin delâleti ile yapılmıştır.
Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkanına bu
rada soruyorum : Hangi İçtüzük maddesinden
aldığı salâhiyetle 34 gün benim sözlü sorumu
gizlemiştir? Hattâ Divandan dahi gizlemiştir.
Divana dahi göstermemiştir. Gündeme almak
vazifesi Divanın vazifesidir. Cumhuriyet Senato
su Başkanının, bir üyenin vermiş olduğu sözlü
soruyu Divana göstermeme, Divandan gizleme,
Divandan saklama salâhiyeti yolrtur. Ben, son
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defa soruyorum : Cumhuriyet Senatosu Başka
nı, 1967 yılında ihtar ettiğim gibi, doğru tutu
ma gelmelidir, yasalar istikametine gelmelidir.
Aksi halde bir gün bütün teferruatı ile mesele
yi buraya getirmek zorunda kalırım.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın özgüneş, ben endişemi
belirtmiştim. Nitekim bu sözlü sorunun gerek
cevabında, gerek sözlü soru sahibinin görüşme
sinde hakikate uygun düşmiyen ve tavzihi gere
ken kısımlar vardır. Ve fakat bendeniz Baş
kanlık yaptığım için bunu açıklamakta bu anda
mazurum, Ancak, zapta geçmesi sadedinde, ba
sı noktaları açıklamak sorundayım.
Saynı Atalay da bir önerge göndermişler.
«Sayın Âltan'ın görüşü, Divanın görüsü değil
dir.» Evet, Başkan adına görüşüyorlar. Ondan
sonra da «gerçeklere uygun değildir.» demişler.
Divanda varılan ekseriyet görüşüne itiraz edil
miş, itiraz gelmiş. Bu mevzular aslında Sayın
özgüneş'in şurada, bir Başkanvekilinin ifadesi
diye, okuduğu husus dolayısiyle Genel Kurulda
görüşme mevzuu yapılmak için Divana intikal
etmiş. Divanın gündemindedir ve bu mevzular
ilgililerin de iştiraki ile yani, onların da görüş
melerine imkân sağlamak suretiyle, geniş ölçü
de müzakereye alınacaktır.
Sözlü soru statüsü, yalnız sözlü soru sahibi
ile ona cevap verecek makam arasında cereyan
eder. Bu itibarla Sayın Atalay da usul hakkın
da söz istemektedir. Bu mevzuda, usul hakkın
da da, söz veremiyeceğim.
Sayın altan.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan,
usul hakkında ses verilir.
BAŞKAN — Verilir ama, Sayın Atalay, şim
di sözlü sorularla ilgili usul hakkında bir gö
rüşme mevzuubahsolamaz. İster istemez bu mev
zua intikal edecektir. Konu, benimle de ilgili ol
duğu için, bu müzakere çığırından çıkacaktır,
istirham ediyorum; başka bir celsede bunu gö
rüşmeyi karar altına almış bulunuyoruz. O za
man görüşelim. Şimdi, bendeniz burada müda
hale edemez durumdayken, başka arkadaşlarıma
söz vermem mümkün değil. istirham ediyo
rum, bu söz isteğinizi yerine getiremiyeceğim.
Diğer taraftan geçen defa 84 ncü madde tat
bikatının doğru olmadığına mütaallik müzake*
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rede de Başkanvekilleninin görüşmeleri, Umumi
Heyetçe muvafık mütalâa edilmedi ve bu yol
da karara varıldı. Bu itibarla da söz vermiyeceğim. Beni mazur .görmenizi rica ediyorum,
Sayın Atalay.
Buyurunuz, Sayın Altan.
SIRRI ATALAY (Kars) — Varılan karar,
bu değildir. Bir kere daha içtüzüğe aykırı ha
reket ettiniz.
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI
ADINA İDARE ÂMİRİ NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; şurada cereyan eden, iki Başkanvekili
arasındaki görüşme bile, Sayın özgüneş'in bu
rada hüsnüniyetle belirttiğine inandığım ve
tatbikatını istediğim mevzuatın eksikliğini ra
hatlıkla göstermektedir. Esasen mevzuun esa
sına girmemek lâzım. Ama, bu münasebetle yi
ne girmek mecburiyetini hissediyorum. Çün
kü, tüzüğümüzde, bu meseleleri tamamen nizasız halledecek, Başkanvekilleri veyahut Divan
Üyeleri arasında her hangi bir ihtilâf çıktığı
zaman ne şekilde halledileceğine dair hüküm
ler yoktur. Bunun neticesi ne olacaktır? Vazi
fesini yanlış anlama veya kas den yanlış tatlbikat yapan bir arkadaşın bu tutumundan dola
yı kendisine ne gibi bir ithamda bulunabilece
ğiz ve bu sabit olsa bile arkadaşımıza düşen
vazife nedir? Bunu da tüzüğümüz tasrih etme
miştir.
Şimdi, mesele, takdire kalmış birçok husus
larda. Esasen bu mevzular daima münakaşa
oluyor. Buna benzer biraz sonra bir sözlü soru
daha var. O, daha tafsilâtlıdır. Meselâ; orada
da aynı ihtilâf çıkmıştır. Memurların tâyini,
emekliye şevki ve haklarındaki işlemler hangi
maddeye göre yapılacaktır? Tüzüğümüzde 2
madde vardır bu hususta. Birisi; «Başkanlık
Divanının görevleri» başlığı altında altıncı
madds. Diğeri de «Başkanın görevleri» mev
zuunda yedinci maddedir. Meselâ; bu hususta
evvelâ Divan üyeleri arasında ihtilâf vardır.
Memurun emekliye şevkinde; 7 nci maddenin
6 nci fiknasını; kanun ve İçtüzük hükümlerini
uygulamak; buna mı girer, yoksa 6 nci madde
nin 2 nci fıkrasındaki; «İç hizmetler teşjkilâiı
ve Cumhuriyet Senatosu memur ve hizmetlileri
hakkında Memurin Kanununun hükümleri için
de işlem yapmak ve gerektiğinde inzibat ko
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misyonunun tenkiline karar vermek,» Buna mı
girer?... Bu bile münakaşa edilmiştir. Hâlâ mü
nakaşa mevzuudur. Ve Danıştaym karar ver
mesine rağmen münakaşa mevzuu olmaktadır.
Danıştay kararına Başkan ittiba edecek de,
Başjkanvekilleri bu kararı dinleyemiyecekler
midir? Ama, maalesef münazara çıkaran Baş
kanvekili arkadaşlarımız sırasında bu kararı
dinlememeiktedirler ve diyorlar İki, «Başkan sa
lahiyetli değildir.» Halbuki, Danıştaym kararın
da sarahaten vazifesinin cümlesinden olduğuna
dair hüküm vardır. Demek ki, mesele anlayışıtan doğmaktadır. Burada yine Sayın Özgüne.-?
arkadaşımız; Senato Başkanıma ve Baskanvekilinin yetki verme mevzuunda yani; 9 nen
madde ile tanınan haklarda, Baş;I:a:ım, «Vormedim» EaşkanvekSinin «verdi» dediği şek
linde beyanında bulundular. Bu ihtilâf konusu
olmuştur ve zaten meselıe de buradan doğmak
tadır. Meseleleri vaz'ederken, demir, de arz
ettim; o gün Divanda bulunan .arkadaşlarımız
aksini söyliyemezJler, o gün, Başkanlıik ifa ettiği
sırada hastalanıp ayrılırken, demin da konul
mamda fiilen dedlim, Başkan; Sayın Ünaldı'yı
fiilen Başkanlık etmesi için orada vazifelendir
di. Fakat bilâhara bunu teyideden her hangi tir
yazılı vesika göndermedi, ihtilâf buradan doğ
du. Göndermesi lâzımdı, değüldi diye iht^âf doğ
du. Emsal gösterildi. Fakat, basen fiilen bu
şekilde hâdiseler oluyor diye iddiada bulun
duk. Nitekim, geçenlerde yine böyle bir hâdi
se oldu. Yani, bu meselenin Divan üyeler»! ta
rafından ele alınması ve Başkana evinde du
yurulması günü Başkan evinden Sayın Lûtfi
Tokoğlu'na «Sen git Divan toplansın, Başkanlık
et.» diye yazılı olmadan, şifahi beyanda bulun
muştur. Fiilî durumlar bu, Meselede hüsnü
niyet arandığı takdirde evvelemirde Başkanve
kili arkadaşlarımızın bunu mesele yapmama
ları iktiza eder. Fiilî durum bu. Bunun aksi
olduğu halde, hâlâ aynı iddiada bulunan arka
daşlarımızın fiilî bir Başkanın Başkanlığı al
tında toplanıp, yazılı vesika olmadığı halde,
Divan kararı almaları hali, Başkanvekili Sayın
Ünaldı'nın Başkanlığını da kabul etmelerini ik
tiza ettirir. Aksini söyleyemezler, bunlar hâ
diselerdir. Mühim olan, burada Tüzüğün düzel
tilmesidir.
G-elelim memurların durumuna. Maalesef,
Senato kurulduğundan bu yana bir Teşkilât
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Kanunumuz çıkarılamamıştır. Divan üyeleri
miz dâhil, gelen Balkanlarımız dâhil hiçbirisi
bu mevzu üserina düşmediğinden Gemal Sek
reterin vazifesi nedir, diğer elemanların vazi
fesi nedir, diğer memurların âmiri kimdir, bu
memur bizim midir, değil midir?... Bugün eli
mizdeki mevvzuata göre, Senatonun çalıştırmak
ta olduğu memurların hepöi Millet Meclisinin
kadrosunda gözükmektedir. Onlar bize verirse
biz alırız. Yoksa, memursuz veya onların ver
dikleri ile iktifa ediyoruz. Bu durumda bir
otorite sağlamak ve memurlar üzerinde daima
Divanın otoritesini temin etmek mümkün değil
dir.
Malûmuâliniz kademe kademe bu gider. Ge
nel Sekreterin kendi maiyetindekileri çalıştır
ması lâzımdır. Bir müstahdeme hiçbir zaman
bir Başkan, «ne yapıyorsun» diye sormaz ve
yahut da her gün müstahdemin ne yaptığını
kontrol etmeye de imkân bulamaz. Şimdi, bun
ları bu açıdan aldığımız takdirde, Senato Baş
kanını mücerret bu yönden kusurlu bulmak
bence doğru değildir, eşyanın tabiatına aykırı
dır. Çünkü, her kademede şahıslar vazifeleri
ni bilmelidir. Bugün biz İdare Âmiri olarak
Millet Meclisinin lokantasına karışamıyoruz.
Çünkü, müşterek hizmetlerdendir, fakat bir
kararla fiilen Millet Meclisinin idare Âmirleri
ne tevdi edilmiştir. Diğer müşterek hizmetlere
karışamıyoruz. Bunlar aksıyor. Bütün bu ak
saklıkların müsebbibi olarak bir Başkanı gör
mek biraz insafsızlık olur. Bence bu, mekaniz
manın işleyişinde ve nizamın kuruluşundadır.
Teşkilât Kanunumuz çıktığı takdirde, zanne
derim, Sayın özgüneş'in evvelemirde bu me
murlar arasındaki; münasebetler, çalışmalar
ve sairesi bakımından belirtmiş bulunduğu ak
saklıklar giderilecektir. Bu arada memurların
alınması işi de hakikaten calibi dikkattir. Ha
kikaten şimdiye kadar, maalesef, bu şekilde
alınmıştır. Yani, Türkiye'de bütün müessese
lerde olduğu gibi...
BAŞKAN — Sayın Altan, onlar sualin dı
şındadır, efendim. Memurların alınması mev
zuu bu sualin dışındadır.
NAHİT ALTAN (Devamla) — Burada; ka
nunlara, nizama, ahlâk kaidelerine riayet edil
mesinden, şahsi hırslara kapmılnıamasmdan
bahsettiler, Divan üyeleri ve senatörlerin bu
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şekilde hareket etmiyeceklerine arkadaşımızın
en az bizim kadar inandığına kaaniim. Hâdi
seleri evvelâ hüsnüniyetle telâkki etmek ve
ele almak lâzımdır. Maalesef, Divanda, Tüzü
ğün aksaklıklarından doğma aksaklıklar var
dır. Bu da bir genel görüşme isteği olduğuna
göre, orada görüşülecek bir mevzudur arkada
şımızın vermiş olduğu önergeye göre. Hâdise;
kısaca demin arz ettiğim şekilde cereyan et
miştir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın özgüneş, buyurun efen
dim.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, sayın senatörler; demin de söyledi
ğim gibi, demokrasi yaşarsa ancak açıklık ve
fazilet üzerinde yaşıyabilir. Fazilet bir yerden
kaçtı mı, kanunlara, yasalara ve ahlâka ay
kırı hareketler şu veya bu şekilde kılıflar altı
na gizlenmeye başlandı mı, murakabeden ka
çıldı mı, memlekette demokrasi sallanmaya baş
lar. Bir memlekette gizlilik başladı mı, açık
lık ortadan kalktı mı, demokrasi sallanmaya
başlar. Binaenaleyh, ben burada teferruata giremiyeceğim. Çünkü, müşkül durumdayım.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı makamına
karşı duyduğum büyük saygı, sırasında Cum
hurbaşkanına vekâlet eden bir zat hakkında
burada konuşmanın zorluğu beni birçok yer
lerde tahdidediyor. Ama, siz de gördünüz ki,
Cumhuriyet Senatosu Başkanı diyor ki; «Ben
Başkanvekilliği vermedim», bir diğer Başkanvekili diyor ki; «Hayır verdi.» Bu, ufak bir
mesele mi arkadaşlar? Sonra yine Saym Altan
diyor ki; «Cumhuriyet Senatosu Başkanı evin
den telefon edip, bugün sen vekillik et» diye
bir kimseyi tavzif etmiş. Bu nasıl lâubalilik
tir arkadaşlar? Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığında meseleler böyle mi yürüyor? Böyle
yürüyebilir mi?...
BAŞKAN — Sayın özgüneş, istirham ede
rim, Cumhuriyet Senatosu Divanında lâuba
lilik mevcut değildir. Fakat, şurada konuşu
lanların hepsi vesikalarla ispat edilebilecek, ve
sikalarla doğru noktaları Heyeti Umumiyeye
arz edilecek meselelerdir. Bu itibarla, demin
bahsettiğim genel görüşmede, bunların hepsi
görüşülecektir. Ama, görüşme durumunda ol-
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BAŞKAN — Tayın Tanyeri? Burada. Sayın
mıyan kimseler meselenin içinde bulunduğuna
Tarım Bakanı? Yok.
göre, istirham ediyorum kelimeleri tartarak
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın
kullanınız
Başkan, yazılı soruya çevrilmesini rica ediyo
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Sayın
rum.
Başkan, evvelâ Başkanlık Divanında bu mevzu
uzun uzun görüşülmüş; tekrar görüşülmesi be
BAŞKAN — Sözlü soru yazılı soruya çevril
ni bağlamaz. Ben, burada içtüzükten aldığım
miştir.
hakka istinaden sorumu açıklıyorum. Binaen
10. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
aleyh, o husus beni bağlamaz. Siz yine Sena j Salih Tanyeri'nin,
Gaziantep şehrinin su sıkın
to Başkanlık Divanında üç kere, beş kere, on
tısına dair Enerji ve Tahiî Kaynaklar Bakanın
kere görürşürsünüz; o benim için mesele değil.
dan sözlü sorusu (6/549)
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efendim,
Gelelim ikinci noktaya; zannediyorum ki,
bu
sorumun da yazılı soruya çevrilmesini rica
«lâubalilik» kelimesinin tarifinde anlaşamıyo
ediyorum.
ruz. Ben, eğer bir lügat kitabı yazsaydım, şu
BAŞKAN — Sözlü soru yazılı soruya çevril
durumu lâubaliliğe misal olarak o kitabın içine
miştir.
sokardım. Bundan daha mükemmel, bundan
11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
daha şaheser bir lâubalilik örneği bulunamaz.
seyin
Öztürk'ün, öğretmen maaşlarına dair Baş
Arkadaşlarım, bir Başkanlık Divanı toplanı
bakandan
sözlü sorusu (6/538)
yor, ileri geri herkes konuşuyor. Sayın Altan
BAŞKAN — Saym öztürk? Burada. Sayın
da konuşuyor, Başkanlık üyeleri de konuşuyor,
Başbakan? Yok.
hattâ o kadar ki, sayın Başkanla bir diğer
Başkanvekilini davet ediyorlar, gelmiyor. Bü
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yazılıya
tün bunları Başkanlık Divanı, «Biz içinden çı
çevrilmesini rica ediyorum.
kamıyoruz» diye gruplara gönderiyor. Bir Baş
BAŞKAN — Sözlü soru yazılı soruya çevril
kan şu veya bu şekilde telefon emirleri ile bir
miştir.
gün bunu, bir gün öteki bir Başkanvekilini ve
12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
kil tâyin ediyor, sonra «vekil tâyin etmedim»
seyin Öztürk'ün, İsmet paşa Kız Sanat Enstitü
diyor. Bütün bunlara lâubalilik dediğimiz za
sünün isminin değiştirilmesine
dair Millî Eği
man «hayır yoktur» deniyor. Mümkün değil ar
tim
Bakanından
sözlü
sorusu
(6/540)
kadaşlarım. Ya bu dosya yoktur ortalıkta, ya
lâubalilik vardır vs Senato Başkanlık Divanı, i
BAŞKAN — Saym öztürk? Burada. Saym
kanunlar ve nizamlara göre çalışmak zorunda
Millî Eğitim Bakanı? Yok. Soru gelecek soru
dır.
gününe bırakılmıştır.
13. — Cumhuriyet
Senatosu Tabiî Üyesi
Sayın Nab.it Altan'a bir noktada teşekkür
Mehmet
Özgüneş'in,
Cumhuriyet
Senatosu eski
ederim, açık kalble konuştular, dediler ki,
Senatosu
«Evet bunlar vardır. Hattâ o kadar ki, sayın i Genel Sekreterine dair Cumhuriyet
Başkanından sözlü sorusu (6/547)
Başkan kendilerini ikaz edinceye kadar, evet
memur alışlarında da durumu böyledir.» öy
BAŞKAN — Başkan adına cevap verecek?
ledir arkadaşlar, kılıf hazırlamaya hiç ihtiyaç
Sayın Altan burada. Saym özgüneş Burada.
yok. Bugün Senato Başkanlığında işler doğru
Soruyu okutuyorum efendim.
dürüst yürümemektedir. Nahoş olaylar her gün
cereyan etmektedir. Bir gün bunları bütün taf
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
silâtı ile buraya getirdiğimiz zaman günah biz
Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu
den bilinmesin.
Balkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Özgüneş
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreteri Azmi
9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Sorgun, yasalara aykırı olarak emekliye sevk
Salih Tanyeri'nin,
Gaziantep çiftçisine verilen
kredilere dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu
edilmiş, bu işlem Danıştay Dâva Daireleri Ku(6/548)
! rulunun 5 . 4 . 1968 gün ve E. 967/846, K.
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968/271 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu
nun üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı ka
rar tashihi istemiş, bu istek Danıştay Dâva Dai
releri Kurulunun 7 . 3 . 1969 gün ve E. 968/381,
K. 969/177 sayılı kararı ile reddedilmiş, Baş
kanlık 10 lira para cezasına mahkûm edilmiş
tir.
Soru : 1.
a) Karar tashihi isteği Başkanlık Divanın
ca mı, yoksa Başkanın kendi teşebbüsü ile mi
yapılmıştır?
b) Para cezası kim tarafından, ne zaman
ve hangi ödenekten verilmiştir?
Soru : 2.
Azmi Sorgun'un emekliye sevk işlemine ge
rekçe olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
ca Danıştaya gönderilen 21 . 10 . 1966 tarihli
tezkiye varakası,
a) Ne zaman tanzim edilmiştir?

c) Bu konu ile ilgili olarak Başkanlık aley
hine açılmış başka tazminat dâvaları var mı
dır?
Danıştay 5 nci Dairesinin 11 . 11 . 1969
gün ve E. 1968/3282, K. 1969/3510 sayılı kara
rında kanun sözcüsü aynen,
(T. C. Emekli Sandığı ile ilgili memur ve
hizmetlilerin sicilleri üzerine emekliye şevkleri
hakkındaki tüzüğün 4 ncü maddesi tezkiye va
rakalarının her yılın Ocak ayında tanzim edi
leceğini açıklamıştır. İptali istenilen 1966 yılı
tezkiye varakasının bu lâzimeye riayet edilme
den 21 . 10 . 1966 tarihinde doldurulmuş bu
lunmasına ve adı geçen hakkında görevi ile il
gili başka bir tezkiye tanzim edilmemiş olma
sına göre mezkûr tezkiye varakasının davacının
emekliliğe ircaında dayanak teşkil etmek için
Başkanlıkça tanzim edildiği kanaati kuvvet ka
zanmaktadır. ) denilmektedir.

b) Azmi Sorgun hakkında tanzim edilmiş
başka tezkiye varakaları var mıdır?

Aynı kararın hüküm kısmında da aynen,
(Esasen davacı hakkında, emekliye şevki
tarihine kadar devam eden görev süresi içeri
sinde her hangi bir tezkiye varakası tanzim
olunmadığı gibi iptali istenen gizli tezkiye va
rakasının da Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı ile ilgili memur ve hizmetlilerin sicilleri
üzerine emekliye şevkleri hakkında tüzük hü
kümlerine aykırı olarak Ekim ayında tanzim
edildiği görülmüş ve ne maksatla tanzim edil
diği hususu da tesbit edilmemiştir.) denilmek
tedir.
Soru : 4.
Cumhuriyet Senatosu Başkanını açıkça it
ham eden bu ifadelerin ışığı altında,
a) Cumhuriyet Senatosu Başkanının tutum
ve davranışlarının, Cumhuriyet Senatosunun
itibarına gölge düşürmekte olduğu kanısında
mısınız?
b) Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı,
Başkanın tutum ve davranışları hakkında ne
gibi bir işlem yapmıştır
BAŞKAN" — idareci Üye Sayın Altan, bu
yurunuz.
SIRRI AT ALAY (Kars) — Başkanlık Di
vanı ile ilgisi yoktur.

c) T. C. Emekli Sandığı ile ilgili memur ve
hizmetlilerim sicilleri üzerine emekliye şevkleri
hakkındaki tüzüğün 4 noü maddesi, tezkiye va
rakalarının her yılın Ocak ayında tanzim edile
ceğini açıklamış olmasına rağmen, sözü edilen
tezkiye varakasının Ekim ayında tanzim edilmiş
olmasının sebebi nedir?
d) Başkanlık Divanının
23 . 12 . 1966
günkü oturumunda böyle bir tezkiye varakası
nın mevcudolmadığınm tesbit edilmiş olduğu
doğru mudur?
e) Doğru ise, 23 . 12 . 1966 günü mevcudolmıyan bu sahte tezkiye varakasını kim tan
zim etmiştir?
f) Bu tezkiye varakasının Danıştay 5 nci
D;dr33inin 11 . 11 . 1969 gün ve E. 968/3282,
K. 969/3510 sayılı kararı ile iptal edilmiş oldu
ğu doğru mudur?
Azmi Sorgun mâruz bırakıldığı zararların
tazmini için dâva açmış ve Danıştay Dâva Dai
releri Kurulu 20 . 6 . 1969 gün ve E. 968/534,
K. 989/511 sayılı kararı ile Başkanlığı 23 559,53
lira tazminat ödemeye mahkûm etmiştir.
Soru : 3.
a) Bu tazminat ödenmiş midir?
b) Ödenmiş ise, kim tarafından ödenmiş
tir, hangi ödenekten verilmiştir?

BAŞKAN — Başkan adına, efendim,
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI
ADINA İDARE ÂMİRİ NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş-
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larım, meseleye Sayın Özgüneş'in önergesindeki
sıraya göre cevap vereceğim.
Sayın Başkan tarafımdan karar tashihi isten
miştir. MalûmuâTiniz, Senatoyu Başkan tem
sil eder. Senato namına, yani mânevi şahsiyeti
namına açılan dâvalarda da, Senatoyu Başkan
temsil ettiğine g<öre, Senato aleyhine çıkan bir
kararın tashihini istemek de Başkana ait bir
haktır. Esasen içtüzüğümüzün 6 ve 7 nci mad
delerinde bu gibi hallerde ne gibi muamele ya
pılacağına dair hüküm bulunmadığına yalnız
Başkanın temsil salâhiyetinin mevcudiyetini zik
reden madde bulunduğuna göre elbette tashihi
karar istemi de Divandan geçmez. Başkan, di
rekt olarak gerekenlere danışır ve bu danışma
netice.ıi lüzum görürse tashihi karar ister. Bu
istem de beyle olmuştur.
Burada mevzuubahsedilen husus; yani tashi
hi karar için, Danıştay Kanununun atıfta bulun
duğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
ki tashihi karar sebepleri mevcudolmadığından
dolayı vâki para cezası, Ceza Kanununun anla
dığı mânada bir ceza olmayıp, hukukî netice do
ğuran bir para cezasıdır. Bu para, düşünülmiyen giderler faslından ödenmiştir.
İkinci soru; «Azmi Sorgun'un emekliye sevk
işlemine gerekçe olarak Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığınca Danıştaya gönderilen 21.10.1966
tarihli tezkiye varakası ne zaman tanzim edil
miştir?»
Tarih, 21 . 10 . 1966 olduğuna göre, elbette
o tarihte tanzim edilmiştir. Bunun da tanzim
vazifesi ve salâhiyeti Başkana aittir. Çünkü, Ge
nel Sekreter direkt Başkana bağlı. İçtüzüğümüz
gereğince üstünde başka âmiri bulunmıyan bir
şahıs olduğundan tezkiye varakasını da Baş
kan doldurur.
Azmi Sorgun hakkında tanzim edilmiş baş
ka tezkiye varakası maalesef yoktur, geçmişte
de yoktur. Ancak, eline verilmiş, daha evvelki
Başkanların her hangi bir işlemini beğenmedik
lerine dair şahsi vesikalar vardır ve hususi ma
hiyettedir.
«Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile
ilgili memur ve hizmetlilerin sicilleri ve emek
liye şevkleri hakkındaki Tüzüğün 4 noü madde
si, tezkiye varakalarının her yıl Ocak ayında
tanzim edileceğini açıklamasına rağmen sözü
edilen tezkiye varakasının Ekim ayında tanzim
edilmiş olmasının sebebi nedir?»
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Burada, zaten Danıştayın tezkiye varakası
nın iptali hakkında açılan dâvayı bozma sebebi
de geç verilmiş olmasındandır. Bu, mucibi mü
nakaşa olabilir. Esasen, Ocak ayında tanzim
edilmesi âmir hükmünün mevcudiyetine rağmen
bu tezkiye varakası geç verilmiştir. Ama, geç
verilmiş olması bir mahzur mudur, değil midir,
o da münakaşayı muciptir. Ama, iptal kararı ve
rildiğine göre, burada bizim Danıştay kararını
münakaşa etmemiz bir cihetten doğru olmaz.
Ama, muhalefet şerhi de hakikaten calibi dik
kattir. Eğer icabederse onu da sizlere arz ede
rim.
«Başkanlık Divanının 23 . 12 . 1966 günkü
oturumunda böyle bir tezkiye varakasının mevcudolmadığının tesbit edilmiş olduğu doğru mu
dur?»
Bu hususta Sayın Atalay'm sicillerin getiril
mesi ve vesairesi hususunda bir beyanı vardır.
Fakat, mutlaka bir tezkiye varakası vardır, yok
tur, diye bir münakaşaya girilmemiştir. Çünkü,
o günkü tarihte yapılan toplantıda bir karar
verme durumunda değiliz, içtüzüğün yine, de
min arz etmiş olduğum gibi, 1 nci maddesinde
Başkan, Cumhuriyet Senatosu memurları halı
larında işlem yaparken icabederse mütalâa ala
bilir. Bu, bir mütalâa mahiyetindeydi, mütalâa
yı aldı. Fakat bugün Başkanlık Divanında bu
lunan mevcut 13 üyemizin, Başkan dâhil, 12 si
aleyhte bulunsa bile, yani Başkanın görüşünün
aksini savunsa bile; Başkan, şu tüzük madde
lerine göre, kendisi re'sen karar verebilir. Tü
zük buna âmirdir, Danıştayın, usul bakımından
verdiği karar da zaten bu mahiyettedir.
«Doğru ise, 23 . 12 . 1966 gününde meveııdolmıyan bu sahte tezkiye varakasını kim tan
zim etmiştir?»
Demin arz ettiğim; esasen burada sahte tîz'riye varakası demek de biraz tuhaftır. Geç ve
rilmiş bir tezkiye varakası vardır. Sahte ola
maz. Çünkü, yetkili şahıs tarafından verilmiş
tir.
«Bu tezkiye varakası, Danıştay 5 nci Daire
linin filân tarih, filân sayılı karariyle iptal
edilmiş midir, edilmemiş midir?»
Evet, iptal edilmiştir ve sırası geldiği için
burada iptal edilen bu tezkiyenin aleyhindeki
'"îütalâayı da okursam arkadaşlarımız gereken
hükme daha salim varırlar. Kısaca şu hükmü
okuyayım ;

— 753 —

C. Senatosu

B : 62

«Başkanlık Divanının 23 . 12 . 1986 tarihin
deki toplantısında çoğunlukla belirtilen görüş
ise; davacının son tezkiye devresindeki durumu
nu tesbit eden ve hukukan aynı değerde bulu
nan bir belgedir. Bir memurun evvelce aldığı
iyi siciller veya takdirnameler sonraki sürelerde
o durumunun devam ettiğini göstermeye, aksine
belge varken, yeterli bir karine olamaz, öyle ol
saydı, memurlara her yıl sicil verilmesi usulü
ne lüzum kalmazdı,
«Emeklilik işlemi, davacının işini lâyıkiyle
yapamıyaeak surette bedeni veya fikrî takat ve
kabiliyetten mahrum olduğunu tesbite dayan
madığından kurul kararındaki, gizli tezkiye va
rakasının dışında, yukarda anılan nitelikte, bir
belge araştırılması yönündeki görüsüne katıl
mamaktayım.»
Şimdi, burada tezkiye varakası geç verilmiş
tir. Veren, salahiyetli şahıstır. Verme, vazifesi
dir. Geç verilmiş olması, bir memurun ehliyeti
nin bahis mevzuu olup, olmadığı hususunda geç
mişteki hizmetlerinin, burada da belirtildiği gi
bi. iyi yapmış olması, ilerdeki hizmetlerini ve
ya hali hazır hizmetini de iyi yapmış olduğuna
delâlet etmez.
O zaman, muhalefet ?erhi veren arkadaşımın
beyanı gibi, her sene tezkiye varakası vermiys
hacet yok. Bir kere tezkiye varakası alan on
dan sonra ömrü billâh hiç çalışmasa, her türlü
şekilde Memurin Kanununa, ahlâka, âdaba ay
kırı hareketlerde bulunsa, yine demek ki, tezki
ye varakası veremiyeceksiniz,
Burada mühim olan, geç verilmiş olması. Zaten buradan dokunuyorlar. Onun dışında, bu
tezkiye varakası dolayısiyle, bence kınanacak
başka bir nokta olmasa gerektir.
<-:Asmi Sorgun'un, mâruz bırakıldığı sararla
rın tazmini için dâva açmış ve Danıştay Dâva
Daireleri Kurulunun 20 . 6 . 1969 gün ve esas
1968/534, karar 969/5 -10 sayılı Kararı ile Baş
kanlığı 23 000 lira tazminat ödemeye mahkûm
etmiş midir, bu tazminat ödenmiş midir?»
Evet, ödenmiştir ve bu tazminat da, demin
de arz ettiğim gibi, düşûnülmiyen giderlerden
ödenmiştir. Tabiî, Danıştay kararıdır ve Danıştayın kararına bu şekilde de riayet edilmiştir.
«Bu konu ile ilgili olarak Başkanlık Divanı
na açılmış başka tazminat dâvaları var mıdır?»
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Arkadaşımız tekrar bir dâva açmıştır. Bu,
539 000 lira terfi durumları nazarı itibara alına
rak ve 100 000 lira da mânevi tazminat olmak
üzere 639 000 liralık bir tazminat davasıdır. Bu
dâva reddedilmiştir. Reddediliş sebebi de, esba
bı mucibe olarak, şu şekildedir :
Dâvâlı idare, Danıştay ilâmının icaplarına
göre işlem tesis etmek için elindeki en uygun
imkânları kullanmıştır. Kazanılmış hakkı 1 500
lira olan davacıyı 1 750 lira ücretli kadroya
atamıştır. Davacı bu tâyini kabul etmemek su
retiyle mevcudolduğunu iddia ettiği zararın vu
kuuna bizzat sebebiyet vermiştir, gerekçesi ile
reddedilmiştir.
«Danıştay 5 nci Dairesinin 11 . 11 , 1969 gün
ve esas 1968/3282, karar 1969/3510 sayılı Kara
rında kanun sözcüsü aynen şöyle demektedir:»
dendikten sonra, aynı kararın hükümleri kısmı
zikredilir ve soru «Cumhuriyet Senatosu Baş
kanını açıkça itham eden bu ifadenin ışığı altın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanının tutum ve
davranışlarının Cumhuriyet Senatosunun itiba
rına gölge düşürmekte olduğu kanısında mısı
nız? şeklinde devam etmektedir.
Bu husus Başkan namına cevaplandırıldığınd.an, tabiî şahsan arz ediyorum, ayrıca şahsıma
ait kısmı zikretmiyeceğim, mevcut vesikalara
göre bir Başkanın durumunu sarsıcı tutum ve
davranışlarda, Cumhuriyet Senatosunun itibarı
na gölge düşürücü bir hareket kabul edilemez.
Esasen, bizzat emekliye irca muamelesinin
iptali hakkındaki kararın muhalefet şerhinde
de şu cihet bunu tebarüz ettirir kanaatindeyim.
«idarenin emekliye irca işlemini tesis ettiği
tarihte» dikkat buyurulursa, hangi tarihte? o
tarihte, «hem idari uygulamaya, hem de Danış
tay içtihatlarına uygun hareket ettiği böylece
anlaşıldığından idareye atfı kabil bir hizmet
kusurundan bahsetmiye imkân yoktur.»
Muh'orem arkadaşlar, Danıştaym bu ta
rihe kadar muhtelif içtihatları vardır. Emek
liye sevk edilmiş bir memurun emekliye ircamı
hiçbir zaman kabul etmemiş, dâvalarını reddet
miştir. Başkanın yaptığı işlem de budur. Mev
zuat da buna uygundur. Ama, şu son kararda
bundan rücu etmiş ve bu şekilde ekseriyetle
bir karar çıkarmıştır. Esasen Dâva daireleri
Genel Kurul Başkanı, 7 nci Daire Başkanı, 5 nci
Daire Başkanı, 11 nci Daire Başkanı muhalif
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kalmışlardır, iki de üye muhalif kalmıştır. Bir
de 6 ncı Daire Başkanı başka yönden muha
lif kalmıştır. Bir idare, her hangi bir işlemi
yaparken mevzuata ve bu mevzuatla ilgili Da
nıştay kararlarına bakar. Muhtemel kararları
na değil, geçmişteki kararlarına bakar. Bir ida
re, Danıştayın kararlarını değiştireceğini dü
şünürse o zaman hiçbir işlem yapamaz. Elin
de mevcut karar var. Bunun aksine karar çık
mamış. Mevzuatı tefsir ise, hukukçulararasmda bile, ihtilâf doğuran bir husus bulunduğu
na göre, eğer bu da takdirine kalmışsa, her
ikisini bileştirerek iradesini kullanacaktır.
Burada Başkan iradesini bu şekilde ifa etmiş
tir. Bu balamdan Başkanca Cumhuriyet Senatsunun itibarına gölge düşürecek muamele
bahis mevzuu olmaz. Her zaman için mahkeme
lere gitmek, insanların itibarını düşürmez.
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı,
Başkanın bu tutum ve davranışları hakkında
ne gibi işlem yapmıştır?»
Birkaç arkadaşımız; birkaç deyince bu
nun adedini belirtmeden söyliyorum, yani bir
den fazla arkadaşımız; bu mevzuu ortaya atıl
dığından beri müteaddit defalar Başkanlık Di
vanına getirmişler, muhtelif yönleriyle müna
kaşa ve müzakere edilmiş, bazan talepler ekseri
yetle reddedilmiş, bazan muallâkta kalmış. Bâzan usul yönünden reddedilmiş ve bu şekilde
Başkanlık Divanı üyelerinden her hangi biri
nin, üzerine aklığı vazifelerden dolayı tek ba
şına itiraz ve şikâyet hususları 6 ncı maddenin
6 ncı fıkrasında gösterilmiştir. Bu husus, Di
vanca daima görüşülmüş ve müzakere edilmiş
tir.
Sorulara, şimdilik arz edeceğim cevap bun
dan ibarettir.
Saygılarımla.
BAŞKAN" — Sayın Özgüneş, buyurun efen
dim.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkanı, es
ki Genel Sekreteri Azmi Sorgun'u haksız ve
kanunsuz olarak görevinden uzaklaştırmıştır.
Bu, mahkeme ilâmı ile sabit olmuştur. Danış
tay bunu karara bağlamıştır. Daha hâlâ haklı
mı haksız mı diye bunun üzerinde münakaşa
etmek yersizdir. Danıştaya gitmiş mesele, Da
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nıştay, «Cumhuriyet Senatosunun Başkanı hak-t
sızdır. Kanunsuz işlem yapmıştır» demiş ve işle
mini iptal etmiştir. Ne zamandan beri bu mem
lekette mahkeme ilâmlarının kendileri değil
de muhalefet şerhleri esas olarak alınıyor, bu
kürsülere getiriliyor ve burada kendi iddiala
rına mesnet olarak gösteriliyor? Ne zamandani
beri bu memlekette mahkeme kararları ekseri
yetle ittifakla alınmış olması, birbirinden fark
lı görülüyor.
Arkadaşlarım, bir karar, isterse mahkeme
de ekseriyetle alınsın, isterse ittifakla alınsın
muhalefet şerhi şöyle veya böyle olsun ilâm,
ilâmdır. Ve herkes buna uymaya mecburdur.
Binaenaleyh Azmi Sorgun haldi çıkmıştır. Se
nato Başkanının kendisini vazifeden haksız
ve kanunsuz olarak uzaklaştırdığı sabit olmuş
tur.
Bundan sonra arkadaşlarım; Senato Başka.
nı tashihi karar istikâmetine gitmiştir. Bekle
nirdi M, bu tashihi karara gitmeden evvel me
murların tâyin ve azillerinde sahibi salâhiyet
olan Başkanlık Divanına meseleyi getirsin,
arkadaşlarının fikrini alsın. Sayın Altan'ın be
lirttiğine göre, böyle yapmamış, gerekenlere
danışmış. Demek ki, o gerekenlerin bu mev
zuda hiçbir bilgileri, hukukî nitelikleri sağ
lam değilmiş ki, bu gerekenlere danışmak su
retiyle hataya düşmüş ve sonunda kendisinin
tashihi karar talebi de reddedilmiştir. Bir de
fa daha ortaya çıkmıştır ki, Azmi Sorgun'un
vazifesinden uzaklaştırılması kanunsuz ve hak
sızdır. Fakat burada önemli olan nokta şu
dur; Sayın Senato Başkanı 10 lira para ceza
sına mahkûm edilmiştir. Bunu Sayın Başkan bir
türlü ödemek istememiştir. Kendi kesesinden
ödemek ^istemiştir. Demiştir ki, önceden tahmin
edilemiyen giderlerden ödiyelim. Bu da müm
kün görülememiş, bize verilen bilgiye göre,
nihayet bununla ilgili memur kendi kesesin
den çıkarmış bu on lirayı ödemiştir. Sayın Altan
burada diyorlar ki, «hayır; bu, ödenekten öden
di» bunu tahkik edeceğim. Fakat bize katî
olarak verilen bilgi, memur çıkarmış kesesin
den ödemiştir. Demiştir ki, aman şu belâdan
kurtulayım ve 3288 sayılı hesaba 27 . 11 . 1969
tarihinde kesesinden çıkarmış ödemiştir. Bu da,
budur.
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üçüncü nokta arkadaşlar; şimdiye kadar
Şimdi arkadaşlarım; bundan sonra Azmi i
Senatoda veya Millet Meclisinde bu ayardaki,
Sorgun'un emekliye şevki işlemi için gerekçe
bu seviyedeki memurların hiçbirisi için tezki
olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanı bir tezki
ye varakası tanzim edilmemiştir. Senatoda,
ye varakası tanzim etmiştir. Evvelâ, burada
nazar
boncuğu gibi, bir tane tezkiye varaka
üc noktanın belirtilmesi zaruri. Bu tezkiye va
sı
var.
Bakın nasıl oluyor bu dosyalar, şu de
rakasından daha önce bir tarihte Başkanvemin
size
bahsettiğim dosyada, Sayın Sırrı Ata
killerinden Sayın Sırrı Atalay bütün dosyayı
lay soruyor, alâkalı memura diyor ki, :Şifudiyei
getirmiş ve Saym Azmi Sorgun'un dosyasında
kadar
tezkiye varakası her hangi bir memur hak
neler bulunduğunu bir bir Başkanlık Divanı
kında
tanzim edilmiş mi?» memur diyor ki, «Bu
nın Huzurunda tesbit ettirmiştir. Bu tesbitte
seviyedeki
her hangi bir memur hakkında şim
böyle bir tezkiye varakası yok. Burada, bun
diye
kadar
tezkiye var aka z\ m a ne Mecliste ne
ların şahitleri var. Demek ki, böyle bir tezki
Senatoda tanzim edildiği vrâkı değildir»
ye varakası bu tarihte yoktur. Yani tezkiye
varakasının tanzim edildiği tarihten sonraki
SIRRI ATALAY (Kars) — Divan Huzurun
bir tarihte, burada tarihleri de var, tezkiye va
da bu beyan.
rakası 21 . 10 . 1966 tarihli, halbuki Başkanlık
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şu hal
Divanının 23 . 12 . 1966 tarihli Oturumunda
de, bütün Divan üyelerinin huzurunda, Sena
yani
tezkiye
varakasının
tanziminden
tonun ilgili memuru diyor ki, «şimdiye kadar
tam 2 ,ay sonra bütün dosya getirilmiş
ne Mecliste, ne Senatoda bu seviyede bir me
içinde sureti katiyede tezkiye varakası çık
mur hakkında tezkiye varakası tanzim edil
mamıştır. Eğer bu tesbit doğru ise, bu tezkiye
diği vâki değil» E., nasıl oluyor da bu zat için
varakası sahtedir. Sayın Altan'm belirttiği gi
illâ bir tezkiye varakası tanzim edilmek, hem de
bi, belirtmeye çalıştığı gibi veya mihrakından
yönetmeliğe aykırı olarak, hem de eski bir ta
saptırıp, arka tarafa çekmeye çalıştığı gibi ben
rihi atarak tezkiye varakası tanzim etmek?
burada tezkiye varakasına geç tanzim edildiği
Bunlar, doğru hareketler değildir arkadaş
için sahte demiyorum. Daha sonraki bir tarih
larım. Bunlar bir Senato Başkanına uzaktan,
te .Başkanlık Divanında yapılan sayımda mev
yakından izafe edilmesi mümkün olmaması
cut olmadığı halde ondan evvelki bir tarihte
lâzımgelen olaylardır. Bir Senato Başkanı bu
tezkiye varakası tanzim etmek, sahte tezkiye va
gibi olayların, uzağından dahi geçmemelidir.
rakası tanzim etmektir. Bu bir. Demek İd, bu
Çünkü, bu makamlar üstün, büyük, hürmet
tezkiye varakası Sayın Atalay'ın 23 . 12 . 1966
ettiğimiz makamlardır. Bu makamlar bir, bir
gününde yaptırmış olduğu dosya sayımında
sarsılırsa, bir memlekette Başbakanın, Senato
eğer yok idiyse, ki öyle anlaşılıyor, bu takdir
Başkanının, Millet Meclisi Başkanvekillerinin
de bu tezkiye varakası sahtedir. Sahte tezkiye
itibarları sarsılırsa, o memlekette birlik ve be
varakası tanzim etmek ahlâka aykırıdır arka
raberliği tutmaya, ahlâkı rayında tutmaya im
daşlar. Kim tanzim etti ise.
kân yoktur. Çünkü, fazilet yukarıdan aşağıya
doğru yürür.
ikinci nokta; ortada yönetmelik var. Eğer
bir memuru, siciline dayanarak emekliye sevk
Bundan sonra arkadaşlarım, Sayın Azmi
etmek istiyorsanız bunu mutlaka Ocak ayında
Sorgun dâva açmış ve Cumhuriyet Senatosu
tanzim etmek zorundasınız. Halbuki bu öyle
Başkanlığı 23 500 - 24 000 lira kadar bir paraya
yapılmamış, bundan aylarca sonra Ekim ayın
mahkûm edilmiş. Nereden ödenmiş bu? Başka
da tanzim edilmiş, ikinci nokta bu. Neden, ta
nın hatası yüzünden, haksızlığı yüzünden, ka
limatın dışına çıkarak Sayın Başkan mutlaka
nunsuzluğu yüzünden verilen bu tazminat ne
reden ödenmiş? Yine Senatonun kesesinden.
birkaç ay daha beklemeden bir dahaki Ocak
Güzel, iyi, verilsin, ama küçük bir Devlet me
ayında tanzim etmek yerine, Ekim ayında tanmuru bu şekilde bir iş yaptığı zaman derhal
dm etmiştir. Bunu ileride göstereceğim; Da
Hazine harekete geçmekte ve müsebbibine rünıştay da bu noktaya esaslı şekilde dokunmuş
cu etmektedir. ~ O memura yaptığı hata dolatur. Şu halde buna ait yönetmeliğe aykırı ola
j yısiyle bunu tazmin ettirmektedir. Ama, murak bir tezkiye varakası tanzim edilmiştir.
756 —

C. Senatosu

B : 62

hatap Cumhuriyet Senatosu Başkanı olduğu
zaman herkesin sesi kısılmakta ve doğrudan!
doğruya Cumhuriyet Senatosu Başkanının hata
sını Devlet ödemektedir, bu millet ödemekte
dir. Arkadaşlarım, bu doğru değildir. Cumhu
riyet Senatosu Başkanı doğru hareket etmiş ol
mak için, dürüst hareket etmiş olmak için, sebebolduğu bu tazminatı kesesinden çıkarıp
ödemelidir. Cumhuriyet Senatosu Divanı rücu
için gerekli harekete geçmelidir. Küçücük
bir memur olduğu zaman neden rücu ediliyor
o muhatabada, muhatap Cumhuriyet Senatosu
Başkanı olduğu zaman, Devlet kesesinden veril
sin, deniyor? Arkadaşlarım «Devletin kesesi
deniş, yemiyen domuz fikri» bu memleketten
kalkmalıdır. «Devletin kesesi deniz, yiyen do
muz» fikri bu memlekete hâkim olmalıdır.
Bundan sonra arkadaşlarım, tekrar dâva açıl
mış, tezkiye varakasının iptali için. Bu, gayet
tabiî ki, iptal edilmiş, ama iptal edilirken Danıştayda ileri sürülen iddialar son derece kırı
cı, Cumhuriyet Senatosu Başkanının, dolayısiyle Cumhuriyet Senatosunun itibarını sarsıcıdır.
Okuyorum aynen :
«Kanun sözcüsü diyor ki;» T. C. Emekli San
dığı ile ilgili memur ve hizmetlilerin sicilleri
üzerinde emekliye şevkleri hakkındaki Tüzü
ğün dördüncü maddesi tezkiye varakalarının
her yılın Ocak ayında tanzim edileceğini açık lamıştır. iptali istenilen 1966 yılı tezkiye vara
kasının bu lâzimeye riayet edilmeden, 21.10.1966
tarihinde doldurulmuş bulunmasına ve adı ge
çen hakkında göreviyle ilgili başka bir tezkiye
varakası tanzim edilmemiş olmasına göre, mez
kûr tezkiye varakasının davacının emekliliğe
ircaına dayanak teşkil etmek için Başkanlıkça
tanzim edildiği kanaati kuvvet kazanmakta
dır.»
Arkadaşlarım, Danıştayda bir Senato Baş
kanı hakkında bundan daha ağır daha ne söy
lenebilir? Şüphesiz İd, ağırlık, hafiflik, izzeti
nefse dokunma, dokunmama, itibaridir. Herke
sin kendi ölçülerine göre değişir. Sayın Altan
bunu şöyle veya böyle kıymetlendirebilir, bir
itirazım yok. Ama, arkadaşlarım, bir Cumhuri
yet Senatosu üyesi olarak benim haysiyetime
dokunmaktadır, bu ifade. Danıştay bundan da
ha fasla ne diyebilirdi, Cumhuriyet Senatosu
Başkanı için? Diyor ki, kanun sözcüsü; «Şu se
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beplerden dolayı bu tezkiye varakasının sırf
emekliliğe ircaı haklı göstermek için Başkan
tarafından tanzim edildiği kanaatine varılmış
tır» E., bundan daha ağır ne söyleyebilir ka
nun sözcüsü, Cumhuriyet Senatosu Başkanına?1
ilâmın hüküm kısmında da bundan daha hafif
olmıyan ifade var. Deniliyor ki, hüküm kısmın
da ^
«Tüzük hükümlerine aykırı olarak Ekim
ayında tanzim edildiği görülmüş ve ne maksat
la tanzim edildiği hususu da tesbit edilememiş
tir.»
Evet arkadaşlar, ne maksatla tanzim edil
diğini Danıştay yazmaya lüzum görmemiş. Cum
huriyet Senatosuna büyük saygısı dolayısiyle
ilâm kısmında mesele biraz daha hafifçe ge
çiştirilmiş. Arkadaşlarım bu, Cumhuriyet Se
natosunun itibarını sarsıcıdır. Sırf Başkanın
haksız tutumlarından, kanunsuz tutanlarından
dolayı Cumhuriyet Senatosu ve Başkanı, Da
nıştay Dâva Dairelerinde, kanun sözcülerin di
linde, sağa sola çekiışltMlmıektedir. Bu, doğru
değildir. Bu, Cumhuriyet Senatosunun itibarı
na yakışmaz. Sayın Başkam Cumhuriyet Sena
tosunun itibarına yakışır şekilde 'davranmaya
davet etmek benim vazifemdir.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Altan.
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI
ADINA İDARE ÂMİRİ NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Muhterem Başkam, sayın senatör
ler; benim demin maruzatımda verdiğim ce
vaplarda muhalefet şerhine ait okuduğum hu
suslar, bir Danıştay kararına itiraz için değil,
verilen Danıştay kararının, Başkan yönünden,
daha evvel yapılan işlemlerde hareket tarzına
istikamet verilmesi bakımından, o vakte kadar,
ysni işlemin yapıJMığı tarihe kadar, mevcut
mevzuat ve içtihatlardan bahsetmek içindir.
Yoksa Danıştay kararını kendimize esbabı
mucibe almıyoruz. Yalnız bu ciheti belirteyim.
Danıştay karan, geçmişe nazaran değişmiştir,
hukukta da böyledir. Değişecek bir karar do
layısiyle insan vereceği hükmü o vakte kadar
değişecek mi, değişmiyeoek mi diye beklemez.
Elindeki mevcut mevzuat ve o zamana kadar
vâki içtihatlara göre, kararını ve hareketini
? yarlar. Biz, bunun için bu misali verdik, yok
sa kendimize mesnet olarak aHmak için değil.
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Arkadaşıma belki bu ciheti yanlış anlattım.
Onun için özür dilerim, tasrih ediyorum. Yani,
mesnet olarak değil de hattı hareketin ne şe
kilde yapılması lâzımgeldiğini, o zamanki mev
zuat bakımından, idarenin takdirini arz etmek
İT7ere o kısmı belirttim.
Tezkiye varakasının, 23 . 12 . 1966 tarihin
de dosyası içinde bulunmadığından bahsetti
ler. MâJlûmuâlüeıi bir kere memurların bir
açık, bir de gizli sicil dosyası vardır. Bizzat
bütün bu sicl dosyasiyle meşgul bir merci ve
n.akaim olan Başkan, Genel Sekreterinkini de
bizzat kendisi doldurur, öbürlerini, her kadeırede aidolan müdürler doldurur. Bu vaziyette
bu gizli sicil doısyası gelmemiş olabilir. O gün
£'izli sicil dosyası gelmiş değildir, açık dosya
•gelmiştir. Bu ciheti de tasrih etmek mecburi
yetindeyim. Dolayısiyle açık dosyada 21.10.1966
tarihli gidi sicil vesikası bulunmayabilir. Kal
dı ki, demin de arz ettim, geç tanzimi etmek,
başka bir mevzudur, sahte olması ayrı bir mev
zudur. Sahteliğini ispat zordur, böyle şeylerde.
Geç tanzim edilmek, ısatteliğe delâlet etmez,
ancak vazifeyi geç ifa etmektir. Bir genel sek
reterin sicilinin doldurulması tarihini o anda
Başkanın hatırlamamış veya genel sekreterin
kendisine hatırlatmamış oflması hasebiyle bunu
•doldurmamış ya da geç doldurmuş olabilir. Bu
rada yine vazife, genel sekretere düşerdi. «Efen
dim, 1 Ocakta bütün memurların, tezkiye va1 akalan balonumdan sicillerinin doldurulması
lâzımgcldiği gibi benim de tezkiye varakam hus-jâiıiicla birşey düşünmemiz iktiza eder» diye
hatırlatmak genel sekreterin vazifesidir.
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karar; Divanın buna selâhiyeili olmadığıdır.
Çünkü, bizim sarf iya timiz Divanı Muhasebata
gitmemektedir, doğrudan doğruya Hesapları
tnceSeme Komisyonumuz vardır, Hesaplan in
celeme Komisyonu rapor halinde tanzim eder
o işlemi getirir burada Umumi Heyete sunar
"e Umumi Heyet kararı verir. Binaenaleyh
malî sene dolup Hesapları inceleme Komisyo
numuz Senato Bütçesinin bütün hesaplarını
kontrol ettikten sonra vâki raporu müzakere
edilirse ancak o zaman bir neticeye varılacak
tır. Bücu etme hususunda bar karar bahis mev
zuu olursa bu da hazineye bildirilir ve hazine
tahrik edildiği için dâvayı açar. Bunun öden
mesi lâzım mıdır, değil midir diye karar vere
cek merci, mahkemedir. Mahkemeler bu hususta
bizzat hassas davranırlar, hizmet kusurlarından
doğan tazminatları hizmeti yapana ödetmezler,
şahsi kusurdan doğmuşsa o vakit şahsın öde
mesi içn rücu bahis mevzu olur. Bunun takdiri
ne bize aittir, ne de ba^ka bir mercie. Bunun
mercileri gösterilmiştir. Binaenaleyh Danış
mayın tazminata hükmöfcııiş olması, Başkanın
•kusurlu olup olmamasını icabettireeek bir hu
sus değildir. Defnin de arz ettiğim gibi, usulü,
/önü budur..
Sayın özgüneş, diğer memurların sebebiyet
verdiği tazminat dâvalarından dolayı kendileri
ne rucu edildiğinden bahsediyorlar. Orada doğ
rudan doğruya hazine el atıyor, biz de buna doğ
rudan doğruya hazinenin el atmasına imlin
yoktur, malûıııuâlinis denin de arzettiğim gibi,
Hesapları İnceleme Komisyonu el atar, bilahare
ikmal eder.

Şimdiye kadar genel sekreterler hakkında
tezkiye varakası doldurulmamış olabilir. Ama,
bu demek değildir ki, badema doldurulmıyaeaJk. Geçmişteki yanlış tatbikat emsal olmaz.

Ağırlık ve hafiflik mevzuu; söyledikleri gibi,
izafidir, iz afi,'lir amma, bu kadar da izafi değil
dir. Mesela.. v ir şahıs şöyls, vöyle söyleyebilir,
mütalâada bulunabilir, bundan dolayı eğer biz
herşeyi şeref ve haysiyet meselesi yapacak
24 000 liranın, Başkanın hatası yüzünden,
olursak, b"."".n gözlerinize aAdan içinde biç' ir
Senato Bütçesinden ödendiğinden bahsiyle buinsanın ha?/aıede::nyeceği kadar ağır maddeler
rıı Başkanın ödemesi lâzımgeldiği ileri sürül
bulunan
yazılardan, muhtelif zamanlarda:,
dü. En hususta bir kere Başkan kendisi re'sen
Tp.uhteüf ^çilelerle dıçarcda ve içerde söylenen
karar veremez, daha doğrusu kendisi inanmış
lerden, dol" yi hiç birin:izin burada durmaması,
olarak yaptığı bu muamelenin doğru olduğu
istifa etcıeıı lazım gelir. O vahit zaten istenilen
na kaani olduğuna göre kendi kendine
olur,
art düşünceli insanlar y-pratnıak için her
rucıı gibi bir şeyi yapamaz; ancak, yetkili ma
sevi yakabilirler, nasıl bizim şahsi görü*ümüli anıların bunu yapması lâzımıdır. Bu yetkili
makamlar burada münakaşa edilmiştir, Sayın ! zün izafi olduğu bahis mevzuu ise, Danıştay kaözgüneş'e bunu ifade ettim ve Divanın aldığı I nun sözcüsünün orada yazdığı iki kelime de,
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bence, yine şahsi görüştür; ağırlığını hafifliğini
ona göre takdir etmek icap eder.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın özgüneş, buyurun.
MEHMET ÖZÖÜNSŞ (Tabiî üye) - Sayın
Başkan, saym senatörler, birkaç nokta var ki,
mutlaka açıklığa kavuşması zaruridir. Sayın
Altan, şu dosyalarda bulunan ifadesinde diyor
ki, «bütün suç Cumhuriyet Senatosu Eaşkamnııı değil, hali hasırda G-eııel Sekreter olan ve
şu anda yerinde bulunmayan Genel Sekretere
aittir, konut meselesinde de ve her mevzuda Ge
nel Sekreter snşiu» Bu dosya böyle diycr. Yine
buradan okuyayım, e yok diycrsamz» okuyayım..
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Başkan hakkında sözlü soru açılır» demiş. Bi
rinci konu bu.
İkincisi, arkadaşlarım; sayın Altan dediler
ki, «Ö tezkiye varakası gizliydi, o gün getirilme
di» Değil arkadaşlarım; gizli, acık bütün vesika
lar o gün getirilmiştir ve o anda tezkiye varaka
sı yoktu, çünkü zapta geçirilmiştir. O g^hı
23 . 12 . 1986 günü Azmi Morgun hakkında her
hangi bir tezkiye varakası yoktu, olmadığı tesbit edilmiştir. O derece tesbit edilmiştir ki, me
mura sorulmuştur, memur ifade etmiş Lir «şimdi
ye kadar hiçbir şahıs için tezkiye varakası tan
zim edilmemiştir» Amma, bunun için, nazar
'boncuğu gibi, bir tezkiye varakası tanzim edil
miştir.

NAHİT ALTAN (ÇANAKKALE) — İlgisi
olmadığı için söyledim.

Arkadaşlarım, sayın îfahit Altan diyorlar
ki, üçüncü kısım için, «efendim, bir şahıs şöy
le veyahut böyle söyleyebilir,» Şöyle veyahut
böyle söyleyen, senatör ve milletvekillerine
imzasız mektup yazan bir serseri değil, Danış
tay'ın kanun sözcüsü. Ben, bir şahsın sözü ile
de iktifa etmedim. Dâva Dairelerinin il"; ramı
buraya getirdim, bir ilâmın hüküm kısmına geşİÎ.IIŞ : aır hh
do, amma tekrar e diye
c:ııran ağırlığı, hafifliği şüphesiz l-1 Başkana
aittir. Sayın Altan. burada şöyle dc-ükr. d*en
şahsi fikrimi söylemiyorum, sayın Ikuaaam adına
konuşuyorum» Yani demek oluyor ki, Cumhuri
yet Senatosunun Genel Başkanı bu ifadeleri
ağır bulmuyor, ben tekrar edeyim ki, bu ifa
deler ağır ifadeler. Benim ahlâk ölçülerime
göre, benim haysiyet ölçülerime göre ağır
ama haşka ölçülere göre değildir ona bir şey
demem ve ben diyorum ki, tekrar cdrmrum, bun
lar şu veya bu şahıs değil, Banış'aav Dâva
Dairelerinin ilâmı elimmds, hüküm kısmına
geçmiştir; ayıptır, doğru değildir, Senatonun
itibarını bunlar sarsmaktadır, bunların ol
maması lâzım, bunu söylemek istiyorum.
Sayigılarımla.

MEHMET ÖZGÜNEŞ {Devamla) - Bütün suo
ona ait diyorsunuz. Arkadaşlarım, idarenin vaz
geçilmez bir ana ilkesi vardır. Bir İdarede ba
sanlar da, başarısızlıklar da doğrudan doğruya
idarenin Başkanına aittir. Eğer bir daire başka
nı emri alt>ndakileri çahşüramıyorsa, emri al
tındakilerin suçlarını enlemiyorsa, yerinde dur
ması manasız. Hiçbir daire başkanı diyemeaki,
efendim, ne yapayım ben, emrim, altındaki insan
lar beni dinlemiyor, şöyle kötü hareke"; ediyor
lar, böyle kötü hareket ediyorlar:; Bu, ela ma"
arkadaşlar, iöarede birazcık görev almış hark:"
bilir ki, başarı da, be şansızlık da doğrudan
doğruya Başkana aittir. Eğer bir insan emri al
tındaki insanları cakştıramıyorsa yakacağı şey
çekilmektir, yapamayan insan yenirde durma :
Ben bu memlekette batarya krmvand^nbğı, ta
bur kumandrnkğı yaptım, emrim, altında yüzler
ce insan çalıştı, bir gün dahi bir tanesi kıpırdıyamadı. yapamadığım gün istifa ederim. Bir va
li diyem.es ki, «efendini şundan dolayı., bundan
dolayı yapamadım» Bunlar mazeret olmaz, yap
tırabilirden darursun yerinde, yaptıramıyorsan
yapacağın şey istifa etmektir. Binaenaleyh be
nim muhatabım burada doğrudan doğruya Cum
huriyet Senatosu Başkanıdır. Genel Sekreter
vazifesini yapmış veya yapmamış benim için me
sele değ'l, çünkü benim muhatabım değil, ben
sorumlu olarak Başkanı görürüm, nitekim İç
tüzükte öyle yapm.ıştrr. İçtüzük dememiştir ki,
«Cumhuriyet Senatosunda işler aksi gittiği za
man Genel Sekreter aleyhine sözlü soru açılır,

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Saym Baş
kan, bir hususu arz etmek için.
BAŞKAN — Sayın Altan, sadece bir hu
susu, buyurun.
CUMHURİYET
SENATOSU BAŞKAFI
ADINA İDARE AMİBİ NAHİT ALTAN Ç a 
nakkale) — Saym Başkan, muhterem arka
daşlarım, ben bir hususu daha tasrih etmek
mecburiyetini hissettim. Benim konuşmam
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üzerine Sayın Özgüneş, «Başkan, eğer memur
larını çalıştıramıyorsa istifa etmelidir, yerin
de durmamalıdır» diye buyurdular. İşte bu
rada meselenin can alıcı noktasına geliyoruz,
diyoruz ki, Genel Sekreter vazifesini yapamı
yordu, Genel Sekreter maiyetindeki, memur
dan borç alıyordu, borcunu ödemiyordu. türlü
dâvaları açalım mı burada, bunların hep
sini,..
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hep
sini açın, hepsini...
NAHİT ALT AN (Devamla) — Şimdi, me
sele böyle olunca kifayetsizdir, ehliyetsizdir
ve bu mekanizmayı işletemiyor ve Başkanla
memur arasında, Başkanla diğer kademeler
arasında irtibat kuramıyor ve dolayısiyle bu
işler aksıyor. Başkan bundan dolayı istifa
etmez, maiyetinde çalışan şahsı çalışmaya da
vet eder, çalışmazsa gerekeni yapar ve en so
nunda bu şekilde yapmıştır emekliye irca et
miştir, başka ne yapacak Başkan. Sizin hare
ket noktanızdan, biz işe başlıyacak olursak,
o vakit daima bir dairedeki memur veya âmir
ta en üst kademedeki âmiri tedirgin eder;
çalışmaz, gerekenleri yapmaz. Bu hareket nok
tasından işe başlarsak o saman daima baştakini değiştirmek icabeder. Çünkü, o adam ıs
rar ediyor, hep yapmıyor. Hiç mi adamı değiştir.miyeceğiz, hiç mi o arkadaşı başka bir
vasifeye aktarmıyacağız veyahut da işine niha
yet vermiyeceğiz? Sicillerinin gerektiği şekil
de emekliye irca muamelesi yapılmıştır. Esa
sen, miiktesebatı da buna müsaidolmıyan bir
arkadaş. Bugün Senatonun Genel Sekreterli
ğini yapacak bir arkadaşın asgari bir mülki
yeli, bir hukukçu veyahutta buna mümasil bir
meslek sahibi olması iktifa eder. Çünkü, gördüğü
vazife, her şeyden evvel bir yasama organı
nın vazifeleridir ve emsali demokratik memle
ketlerde bu gibi hizmetlerde bulunan arka
daşlar Yazanıa Meclislerine ışık tutar, her
yönüyle ışık tutar. Yoksa, burada yalnız.
lâalettâyin bir daire müdürünün yapacağı iş
leri yalnız, memurlar gidip, geldi, şunun
devamsızlığı mı var diye izin müesseselerini
eline alması değildir, Genel Sekreterin yapa
cağı iş. Bu cihetler de dile getirilmemiştir.
Arkadaşlar, hususi cihetleri de burada arz
etmiyorum. Yalnız, arkadaşımın şu beyanını
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ele aldım. Yani, mutlaka Başkan, çalışmıyan memurlar, çalışmıyan dâire müdürleri do
layısiyle «çalışamıyorlar,
çalıştıramıyorum,
öyle ise ben istifa edeyim» demez. Evvelâ ken
di ağırlığını kor. Başkan da burada vazife
sini yapmıştır, ağırlığını koymuştur.
Saygılar sunarım.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın özgüneş. şimdi, size...
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan....
BAŞKAN — Bir dakika efendim, konuşa
yım, ondan sonra.
Bizim Tüzüğümüzde umumiyetle kaç defa
konuşulacağı tâyin edilmemiş. Ama, şimdiye
kadar yapılan görüşmelerde âzami ikişer defa
konuşmuşlardır. Fakat, Sayın. Altan'a 3 ncü
defa, gayet kısa bir beyanda bulunmaları
için, söz verdim. Sise de aynı ölçüler içerisinde
kısa bir beyanat için...
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Tü
züğün kaidelerine aynen uyarım, Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — 3 ncü defa konuşmayı, ilk
defa, bir kelimeyi tavzih için verdim. Teamü
lümüzde 2 defa söz veriyoruz. Tüzük de tesbit etmemiş, ama teamül tâyin etmiş, buyurun
efendim.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — «Bir
defa» diye bir hüküm yok. Siz madem ki, Sa
yın Altan'a söz verdiniz, ben burada konuşu
rum.
BAŞKAN — işte sise de verdim, aynı öl
çüler içerisinde.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Şim
di, sayın arkadaşlarım, evvelâ iki noktayı
mutlaka tashih etmek zorundayız.
Bunlardan birisi şu, diyor ki, işte Genel
Sekreter işini yapmamış, Başkan da görevi
ne son vermiş.
Hiçbir kanun ve talimat Başkana keyfî
hareket için salâhiyet vermemiştir. Emriniz
altındakilere, evet, tasarrufta bulunursunuz,
ama keyfî tasarrufta bulunamazsınız. Mut
laka kanunlara uygun tasarrufta bulunmak
zorundayız.
Binaenaleyh, Senato Başkanı; haksız, yö
netmeliğe aykırı, kanuna aykırı işlem yapmış
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ve bu işlem de Danıştay tarafından iki defa ip
tal edilmiştir, bu bir.
ikincisi; burada, Sayın Nahit Altan diyor
ki, «Başkan adına, kendi emrindeki memur
dan rüşvet almıştır, para almıştır.» Bu, büh
tandır, arkadaşlar.
BAŞKAN" — Sayın Özgüneş, rüşvet, deme
di; borç, dedi, borç.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Kefaletle
borç almıştır.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Tamam,
onu anlatıyorum. Diyor ki, «kendi emrinde
bulunan meaıurdan borç almıştır.» Yoktur, böy
le bir şey. Eğer bu, bir suç ise, böyle bir şey
varit ise bunu mutla'ka Danıştaya bildirmek zo
ru var. Hiçbir zaman Başkan emekliye sevk
ederken bunları ortaya koymamış. Şimdi mi
çıkıyor bunlar ortaya? Her gün siz burada,
«kendisini savunamıyan insanlar hakkında böy
le konuşmayın» derken bugün, burada olmıyan
insanlar hakkında, sure'i katiyede soruda bulunmıyan, sorunun tamamen dışında olan bir
konuyu buraya getiriyor. Biz, burada niye
emekliye sevk edildiğini münakaşa etmiyoruz.
Danıştay bir defa bunun hakkında hüküm ver
miş. Burada, Danıştaym verdiği ilâmlar mü
nakaşa edilemez. Münakaşasından bir netice
alınamaz. Çünkü, yasama organlarını da bağ
lar, Danıştay kararları. Öyle ise, bilmem, emri
altındaki memurdan borç alırmış. lâfı tama
men bir bühtan. Böyle bir şey mevcut değil
dir, ne de dosyada vardır. Eğer böyle bir şey
var da, Sayın Senato Başkanı bunu örttü isa,
emri altındaki bir memurun suçunu kapatmak
suretiyle yine hata etmiştir, yine kararlara
aykırı hareket etmiştir. Bir Senato Başkanı,
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emri altındaki bir memur suç işlerken susamaz,
mutlaka ortaya koymalıdır.
Ehliyetsiz olduğu da dogTU değildir.
Biz burada mevzua girmiyoruz. Çünkü, Da
nıştay hüküm vermiş. Ama, aksine, şimdiye
kadar hep takdirname almış, şimdiye kadar hiç
bir Senato Genel Sekreterinin yapmadığı hiz
metleri yapmış. Nitekim Sayın Nahit Altan o
zamanlar, ille bu Genel Sekreter alınsın, diye
uğraştığı, Sayın Başkana etki yaptığı için bu
gün bur?.da Sayın Başkanı müdafaa etmektedir
ler. Ben, bir şey demem. Nitekim Sayın Na
hit Altan, bugünkü Genel Sekreter için de bu
rada aynı sözleri söylüyor. İşte, dosyada, İçer
de, diyor ki, «bütün konut meselesi de bunun
başının altından çıkıyor. Ne kadar kötülük
varsa, hepsi bunun başının altından çıkıyor»
demek ki, o günkü Genel Sekreter kötü idi,
Başkana etki yaptınız, uzaklaştırıldı, sıra şim
di bugünkü Genel Sekretere geldi.
Binaenaleyh arkadaşlarım, tekrar edeyim,
Senato Başkanlık Divanında, sekrateryasında
iyi veya kötü giden her şeyden Senato Başkanı
sorumludur. Eğer bir menımur vazifesini yap
mıyorsa, suç işliyorsa kanunlara uygun işlem
yapmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti bir
hukuk devletidir. Senato Başkanlığında da hu
kuk yürür, keyf yürüyemez. Keyfî hareket
yapamaz, isterse bir insan Senato Başkanı
olsa dahi. Yaptırmazlar adama, çünkü Anka
ra'da Danıştay var. Sonunda giderler Danış
taya, iptal ederler o işlemi, öyle ise mutlaka
Senato Başkanı Kanunun rayına gelmelidir,
işlemlerini kanuna uygun yapmalıdır. Senato
da kötü giden 'olaylardan dolayı doğrudan doğ
ruya San alt o Başkanı sorumludur.
Saygılarımda.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.

GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Cumhuriyet
Senatosu
Başkanlığının
1.968 yılı kesit/hesaplan
hakkında
Cumhuriyet
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/31) (S. Sayısı : 1378)
BAŞKAN — Raporu
okutuyorum
efen
dim.
Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu 1968 malî yılı Kesinhssa'bım ihtiva eden bu cetvel içindekiler

incelenerek kaylt defterlerine uygun olduğu
anlaşılmakla Genel Kuruda arz edilmek üzeK Yüksek Başkanlığa sunulur. 31 . 3 . 1970
Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını inceleme
Komisyonu Başkanı
Elâzığ
Salim Hazerdağiı
761

Denetçi
Muş
İsa Bingöl
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Kâtip
Sözcü
Mardin
Malatya
Abdülkerim Saraçoğlu
Hamdi Özer
imzada bulunamadı
iniz ıda bulunamadı
Denizli
Adana
Nuri
Âdemoğlu
Ali
Kemal
Turgut
M.
^ada bulunamadı
Sauırun
Sivas
ErıTer iBıklar
Nurettin Ertürk
içel
Tabiî üye
Luifi Bilgen
Kadri Kaplan
İmdada bulunamadı
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Nadir Nadi
BAiviLâl? — Yüksek
suiiU'-ur.

Heyetin bilgilerine

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın
Başkandın, oylamaya lüzum yok mu?
BAŞKAI? — Hayır efendim, sadece Yük
sek Heyetin bilgilerm'e 'sunulur.
İSA EiF&öL (Muş) — Muhterem Başka
nım, Ksrmhesap raporları kanun mahiyetin
de olduğundan oylanması iktiza eder kanaatind^ylm, arz ederim.
3ÂŞEA"" —- Çl_ı diye kadar, bu şekilde olr:<k üzciG, ' / .o çözülmüştür, efendim. Burr.da da 1
-•; -yoııun raporunun son
ciuılsshıiî
Kurula arz edilmek üzeı £unulur» diyor.
I Kurala arz edilmiştir.
kf'
kndiys
i - k i t i İkatta da Yüksek Heyei:. ^ . u:£:;::::°
?:'j c.
nekle iktifa olunmuştur.
İS 1 ]Bi: ::.ciL i i*) — Müsaade buyurur
hesaplar
mis im ıhl.iTcin. B' danım, 3 aylık
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Başkanlığa sunulur ve Heyeti Umumiyeııin
li-tıllâına arz olunur idi. Fakat bu_, 1968 yılı
nın Kesinhesabıdır, kati sarfiyattır. Kati sar
fiyat da bütçe gibi kanun mahiyetindedir ve
oya arzı icabeder.
BAŞKAN — O zaman, bunun maddeleri
falan olması iktiza eder. Sizinki sadece bir ra
pora ekli bir cetveldir, bilgiye sunuluyor. Şim
diye kadar olan tatbikat da bilgiye sunulmak
tan ibarettir.
İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim, müsaade
buyurursanız, arz edeyim, üç aylık hesaplar
Başkanlığa sunulur ve Heyeti Umumiyenin
ıttılaına arz edilir, deniyor. Fakat 1968 yılına
ait Keslphesaptır hu. Kati bir sarfiyattır, bütçe
gibi kati sarfiyatın da oylanması iktiza eder.
BAŞKAN
— Harcamaların
denetimini
Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme Ko
misyonu yapar. Komisyon inceleme sonucunu
rapor halinde Genel Kurula sunar. Komisyon
her malî yılın sonunda Kesinhesap raporunu
hazırlayarak Başkanlığa verir, Başkanlık Ke•sinhesap raporunu G;enel Kurulun bilgisine
arz eder.
McTEADDEB ÖST1KİN (Adana) — Efen
dim, bilgi mevzuunda müzakere açılmıyor mu?
BAŞKAN — Eayır efendim, şimdiye ka
dar vaki dsğü, tüzük maddesini de okudum.
^Bügizine öunar» diyor o kadar.
MEHMET ÖZG-İJHEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Ba?kan. çoğunluk ıroktur efendim.
(Necip Mirkelamoğlu, Mukadder öztekin,
Zerin Tüzür.; Sağıp Ür.?r, Hidayet Aydmer ve
riehmst ö z ^ i . ^ 3 aya^a kalkarak ekseriyetin
olmadığını söylediler)

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim.
(Yoklama yapıldı)
BAhiiAN — Gerekli müzakere nisabı

bu

lunmadığı için 28 . 4 . 1970 Salı günü
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kamuma Saati : 17,25
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CEVAPLARI

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
T. C.
5 . 11 . 1968
Rifat Öztürkçinenin, halen yürütülmekte olan
Başbakanlık
nizamnamelere dair yazılı soru önergesi ve Baş Yüksek Denetleme Kurulu
hakem adına Devlet Bakanı Refet Sezgin'in ceva
Sayı : 805
bı (7/651)
Başbakanlığa
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
(Kanunlar
ve
Kararlar Tetkik Dairesi)
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tara
İlgi : 24 . 10 . 1968 gün ve 77 - 14/8036 sa
fından yazılı olarak cevap verilmesini saygı ile
yılı
yazılarınız.
arz ederim.
Teşkilâtımızı
ilgilendiren tüzüğü çıkmamış
istanbul
kanun
mevcut
değildir.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Saygı ile arz ederim.
Rifat öztürkçine
Necmi özkazanç
1. — Osmanlı imparatorluğu zamanından
Yüksek
Denetleme Kurulu
bu yana yürürlükte olan kaç nizamname mev
Başkanı
cuttur.
Cumhuriyetimizin kurulusu 45 sene olduğu
T. C.
28 . 11 . 1968
halde geçmiş hükümetler; Türkiye Cumhuriye
Başbakanlık
tini nizamnamelerle yürütmesi karşısında :
Basın Yayın Genel
Aktif bir hükümet başkanı olarak bu nizam
Müdürlüğü
namelerin, bugünün ihtiyaçlarına göre değişti
Sayı
: XXII - 24 -1269
rilmesi hususunda ne gibi tedbir düşünülmek
Hukuk
Müşavirliği
tedir?
2. — Tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan:
Yüksek Başbakanlığa
a) Kaç kanunumuzun tüzük ve yönetmeli
İlgi : 24 . 10 . 1968 gün, Kanunlar ve Ka
ği çıkmamıştır.
rarlar Tetkik Dairesi 77 - 14/8036 sayılı yazı.
b) Tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan hüküm
ler nasıl yürütülmektedir.
Genel Müdürlüğümüzün, ilgide bahsi geçen
sözlü soru önergesinin birinci maddesinde zik
T. C.
15 . 4 . 1970
redilen bir tüzük uygulaması yoktur.
Devlet Bakanlığı
Sayı : 2. 02 - 761
İhzarı görevi genel müdürlüğümüze mevdu
Kanu : Cumhuriyet olup, şimdiye kadar çıkarılamamış olan tek yö
Senatosu
netmelik, 265 sayılı Kanunun 20 nci maddesi
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
nin son fıkrasında (Dış Teşkilâta Atanacak Per
İlgi : a) 5 . 10 . 1968 gün ve 9280 - 6/508 - sonelin Eğitimi hakkında) hazırlanması emro1887,
lunan yönetmeliktir.
b) 2 . 4 . 1970 2"ün ve Kanunlar Müdürlü
Bu yönetmeliğin, Turizm ve Tanıtma Ba
ğü 9280 - 7/651/6543 sayılı yazıları.
kanlığınca hazırlanmasının tehirine., yönetme
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
liğin müstenidolduğu kanun maddesinin tadili
öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan nizamna
ne gidilmiş olması ve adı geçen maddenin uymelere dair, Başbakanlığa tevcih ettiği sözlü
gulanamayışı sebebolmuştur.
soru önergesi, Cumhuriyet Senatosunun 31.3.1970
gün ve 55 nci Birleşiminde yazılı soruya çev
Mezkûr bakanlıkça hazırlanan, 265 sayılı
rilmiş bulunmakla, mezkûr önergeye cevap teş Kanunun 20 nci maddesinin tadili tasarısı ha
kil eden yazılar ilişikte takdim kılınmıştır.
len Büyük Millet Meclisinde bulunmaktadır.
Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva
Bilgilerinize arz ederim.
ben intikalini arz ederim.
Mehmet Ali Pamir
Refet Sezgin
Basın - Yayın G-enel Müdür
Devlet Bakanı
Vekili
763 —
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T. C.
7 . 2 . 1969
Başbakanlık
Devlet Plânlama Teşkilâtı
Müsteşarlığı
KD : 4.5.8- 2 - 69. 1305
Konu : Cumhuriyet
Senatosu istanbul Üye
si Rifa öztürkçine'nin
önergesi Kk.
Başbakanlık Makamına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
nin 24 . 10 . 1968 tarih ve 77 - 14/8036 sayılı
yazısı.
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Bakanlığıma bağlı kuruluşlardan alman ce
vabi yazılardan 4 er nüshaları ilişik olarak tak
dim kılınmıştır.
Gereğine emirlerinizi saygı ile arz ederim.
Seyfi Öztürk
Devlet Bakanı
T. C.
Başbakanlık
Devlet Personel Dairesi
Başkanlığı
Say :

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine tarafından Başbakanlığa yöneltilen
sözlü soru önergesi teşkilâtımızca incelenmiş ve
aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

Ankara
Konu: Cumhuriyet Senatosu
istanbul Üyesi R. Öztürkçi
ne'nin önergesi.
Devlet Bakanlığına

İlgi: 20 Kasım 1968 gün, 2.02.2811 sayılı ya
zıları.
1. Personel rejimi ile ilgili olarak Osmanlı
İmparatorluğundan intikal etmiş olup yürürlük
te bulunan tüzük yoktur.
2. — Devlet Plânlama Teşkilâtmın kurul
2. Tüzük ve yönetmelikleri çıkarılmamış
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 21 nci mad
olan
kanunlar :
desi söz konusu kanunun uygulanması ile ilgili
a)
160 sayılı, «Devlet Personel Dairesi ku
hususların tüzükle düzenlenmesini öngörmekte
rulması
hakkında kanun». (Bu kanunun 6 ncı
dir. Ancak bu tüzüğün çıkmadığı tesbit edilmiş
-713.
idesinin
son fıkrasına göre, «Devlet Personel
tir,
DairesinJin
çalışma
usul ve esaslarının tesbitini
Bilgilerinize arz ederim.
öngören
yönetmelik.»)
Devlet Plânlama Teşkilâtı
Bu kanunun 4 ncü maddesinde, (d) fıkrası
Turgut Özal
hariç,
sayılan personelin toplamı 800 000 civa
Müsteşar
rındadır.
Aynı kanunun 5 nci maddesiyle bu daireye
T. C.
13
çeşit
görev verilmiştir.
Devlet Bakanlığı
4 . 12 . 1968
Daire yukarda belirtilen hizmetler ve per
Sayı: 1.01-2891
sonel
ihtiyacına cevap verecek genişlikte kurul
Konu : Cumhuriyet Senatosu
mamıştır.
Adı geçen yönetmeliğin kanun kap
İstanbul Üyesi Rıfat Öztürk
samına dahil personel ile kanunun verdiği gö
çine'nin önergesi Hk.
revlerin tamamının yerine getirilmesini sağlıBaşbakanlık Yüksek Makamına
yacak mükemmeliyette olması gerektiğinden,
dairenin kuruluşunun ihtiyacı karşılıyacak şe
ilgi: 24 . 10 . 1968 gün ve Kanunlar ve
kilde
tamamlanmasına kadar 160 sayılı Kanu
Kararlar Tetkik Dairesi, 77 -14/8036 sayılı ya
nun
dairenin
çalışma usulünü gösteren 6 ncı
sılan.
maddesindeki
açıklamaya uyularak Daire içe
Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair,
risinde önemli bir organ olan Devlet Personel
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öz
Heyetince alınmış kararlardan yararlanılmak
türkçine tarafından Başbakanlığa yöneltilip,
surat iyi 3 hizmetler yürütülmektedir.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 5 .10 .1968
b) 657 sayılı, «Devlet memurları Kanunu»
gün ve 9280/6/508/1887 sayılı yazılariyle gön
derilen sözlü soru önergesi tetkik ettirilmiştir.
beş tüzük ile 17 yönetmeliğin çıkarılmasını

1. — Osmanlı imparatorluğu zamanından
kalma mevzuat arasında teşkilâtımızı ilgilendi
ren nizamnameler mevcut değildir.
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âmirdir. Anayasa Mahkemesinin aldığı karar
ve 1967 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi sınıf tü
züklerinin kanımla tanzimini gerektirecek nite
likte olduğundan bu kanunun uygulaması dur
durulmuş, bütçe kanunu ile tadilât tasarısı ha
zırlıklarına geçilmiştir.
Tüzük ve yönetmelikler Anayasamızın 107
nci ve 113 ncü maddelerine göre çıkarılmak
gerekeceğinden henüz bütünüyle uygulanacak
bir nitelik kazanmıyan 657 sayılı Kanunun son
şeklini almasına değin tüzük ve yönetmelikler
tasarısı halinde bekletilmektedir.
Bu bakımdan 657 sayılı Devlet memurları
Kanununa dayanılarak uygulanması öngörülen
tüzük veya yönetmelik şu anda söz konusu ol
mamak gerekecektir.
Yukarda arz edilen hususlar dışında Perso
nel rejimi ile ve dolayısiyle dairemizle ilgili çı
karılmamış tüzük ve yönetmelik bulunmadığı
arz olunur.
Niyazi Akı
Devlet Personel Dairesi
Başkanı
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi
Enstitüsü Genel Müdürlüğü
Telgraf: TGDAİE - Ankara
Telefon :
22 . 11 . 1968
Ref: Y - l - 1 5
Saym Seyfi Öztürk
Devlet Bakanı
Ankara
ilgi: 20 . 11 . 1968 gün ve 2 . 02 . 2811 sa
yılı yazınız.
Enstitümüzle ilgili çıkmıyan tüzük ve yönet
melik mevcut değildir.
Bilgilerine saygılarımla arz ederim.
Genel Müdür
Prfo. Dr. Fahir H. Armaoğlu
T. C.
Başbakanlık
Devlet istatistik Enstitüsü
Başkanlığı
İİ/PRS:906 - 4302

21 . 11 . 1968

Devlet Bakanlığı Yüksek Makamına
İlgi: 20 . 11 . 1988 gün ve 202 - 2811 sayılı
yazıları.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat Öztürkçine tarafından verilen sözlü soru önergesi dola
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yısiyle, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığının 24 . 10 . 1968 gün ve 77 -14/8036
sayılı yazısında belirtilen hususlardan;
1. Enstitümüzle ilgili olarak Osmanlı im
paratorluğundan bu yana yürürlükte olan ni
zamname mevcut değildir.
2. a) Enstitünün görev, yetki ve kurulusu
hakkındaki 53 sayılı Kanunla derpiş edilmiş
olup, çıkarılmış tüzük ve yönetmelik bulunmak
tadır.
Bilgilerinize saygı ile arz ederim.
Başkan
Sabahattin Alvut
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Devlet Bakanlığına,
1001/5490
21 Kasım 1968
İlgi: 20 . 11 . 1968 gün 2.02-2811 sayılı ya
zıları.
İCgideki yazılarına ekli olarak gönderilen,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Rıfat Özt-ürkçine'nin sözlü soru önergesi incelenmiştir.
1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu kurulmasiyle ilgili 17 . 7 . 1963 gün
278 sayılı Kanun, uygulama için bir tüzük ha
zırlanmasını öngörmemiş bulunmaktadır.
2. Kanunda hazırlanması belirtilen yönet
meliklerden, kurumun bugünkü çalışma duru
mu itibariyle gerekli olan ve aşağıda isimleri
arz olunanlar yürürlüğe sokulmuştur.
a) Danışma Kurulu üyelerinin seçimleri ve
nitelikleriyle ilgili yönetmelik (Resmi Gazetede
yayın ve yürürlük tarihi: (28 . 10 . 1964)
b) Bilim Kurulunun çalışma esasları, Baş
kan, Baskanvekili ve Genel Sekreterin görev ve
yetkileri hakkında yönetmelik ( 2 . 6 . 1966)
c) Araştırma Grupları Yürütme Komite
lerinin Görev ve Çalışmaları Hakkında Yönet
melik ( 2 . 6 . 1966)
d ) Muhasebe Yönetmeliği ( 2 . 6 . 1966)
e) Araştırma, Eksiltme ve İhale Yönetme
liği (25 . 2 . 1967)
f) Personel Yönetmeliği ( 8 . 9 . 1967)
3. Enstitüler ve Patent Halkları ile ilgili
Yönetmelikler hazırlanmaktadır.
Saygılarımla bilgilerine arz ederim.
Hâlim. Doğrusös
Genel Sekreter
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T. C.
Diyanet iğleri Başkanlığı
24 . 3 . 1969
Din İsleri
Ylikssk Kurulu Başkanlığı
Sayı: 2-12/555
Konu: Tüzük ve yönetmelik
ler Hk,
Başbakanlığa
ilgi: 10 . 3 . 1989 gün ve (Kanunlar ve Ka
rarlar Tstkik Dairesi Başkanlığı) ifadeli 77 14/1544 sayılı yazı:
İstanbul Cumhuriyet Senatosu üyesi Rıfat
Öztürkeine'niîi Başbakanlığa yöneltilen iki mad
delik sorusu tetkik edilmiştir.
Bahis konusu sorunun 2 nci maddesinde kay
dedilen hususla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet
İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanun gereğince, çıkarılması icabeden tü
zük ve yönetmeliklerden çıkmış olanlarla, çıka
cak olanların listesi ilişikte sunulmuştur.
Tüzük ve yönetmeliği çıkmış kanun madde
lerinin tatbikinde ise, gerektiğinde umumi hü
kümlere göre hareket edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Hüsamettin Atabeyli
Devlet Bakanı
633 sayılı Kanunumuzla ilgili tüzükler ve
Yönetmelikler
A) Çıkan yönetmelikler :
1. Din İsleri Yüksek Kurulunun çalışma
ları il s ilgili Yönetmelik,
2. Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Yönet
meliği,
3. Cami Görevlileri Yönetmeliği,
L Mushaflar inceleme Kurulu Yönetme
liği,
5, Burslu Öğrenciler Yönetmeliği.
B) Çıkmamış olan yönetmelikler :
1. Kuran-ı Kerîm Kursları Yönetmeliği..
fBaşkanlığımızca
hazırlanarak Millî Eğitim
Bakımlığı ile henüz mutabakate varılamamış
tır.)
2, Teberrukât Eşyası Yönetmeliği.
C) Taslak halinde bulunan yönetmelikler :
1. Pcrsonalimize ait tâyin, terfi ve nakil
mua^ıelslorini havi yönetmelik.
D) Tüzükler :
1. Din Şûrası Tüzüğü,
(Tamamlanarak
Ba^bakanlığa sunulmuştur.)
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2. Teftiş Kurulu Tüzüğü,
Kaynaklar Bakanlığı (Kâmil
bakate varılamamıştır.)
3. Aynî, Nakdî ve Şartlı
(Maliye Bakanlığı ile henüz
lamamıştır.)

(Enerji ve Tabiî
Ocak) ile muta
Bağışlar Tüzüğü,
mutabakatı varı

T. C.
Başbakanlık
27 . 11 , 1968
Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü
Tasarruf İş. D, Bşk. 4-1-1-9/9304
Konu: Cumhuriyet Senatosu
istanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin önergesi hakkında.
Başbakanlık Makamına
İlgi: 24 . 10 . 1968 gün ve 77-14/8036 sayılı buyrukları.
Osmanlı imparatorluğu
zamanında tedvin
edilerek halen yürürlükte bulunan tapu, ka
dastro ve tapulama işlemleri ile ilgili tüzük
yoktur.
Tapu ve kadastro mevzuatı ile ilgili olup ha
len yürürlükte olan tüzük isimleri aşağıya çı
karılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Devlet Bakanı
Hüsamettin Atabeyli
1. Tapu kayıtlarından hukukî kıymetlerini
kaybetmiş olanların tasfiyesine dair kanunun
tapu idarelerince sureti tatbiki hakkında Ni
zamname,
2. Tapu Sicil Tüzüğü,
3= Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesi,
4, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tef
tiş Kurulu Nizamnamesi,
T. C.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
10 . 4 . 1969
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Di. Ça. I "
Başbakanlık Yüksek Makamına
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Baş
kanlığı :
İlgi: 7 , 4 . 1969 gün ve 77-14/2225 ivedi
işaretli yazınız :
istenilen cetveller dört nüsha olarak ilişikte
sunulmuştur.
Bilgilerine saygıyla arz olunur.
Devlet Bakanı
Hüsamettin Atabeyli
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Vakıflar G-enel Müdürlüğü ile alâkalı kanunlara ait çıkmış ve tatbik
ve yönetmelikler
Tarihi

Kanun

Nizamname,
Talimatname

17. 7 .1936
23.12.1937

2762 Nizamname
2762 Nizamname

13.10.1939

2762 Nizamname

19. 5 .1934

2387 Nizamname

20.11.1953

6092 Nizamname

6. 8 .1935
29. 8 .1928

2489 Nizamname
831 Nizamname

1. 7 .1931
19.12.1963

1580 Nizamname
7044 Tüzük

14. 6 .1326
11. 4 .1964

Nizamname
Yönetmelik

Tarihi
20. 6 .1961
10. 7 .1332
1328
1280
27.121965

ilişiği
Kanun

6760 Talimatname

Yönetmelik
Yönetmelik

1940

KONU
Vakıflar Nizamnamesi
Vakıflarda intifa haklarının ne suretle tesbit ve ita edileceği
.'hakkında 17 . 7 . 1936 tarihli Vakıflar Nizamnamesine ek
Nizamname
Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 tarihli Nizamnamsye bâzı maddeler ilâvesine dair Nizamname
Vakıf j/erlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin
n3 suretle satılacağına dair Nizamname
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıkların satış şekli hakkında Nizamname
Evkaf Kefalet Sandığı Nizamnamesi
Sular hakkındaki 831 numaralı Kanunun suveri tatbikiyesini mübeyyin Nizamname
Mezarlıklar hakkında Nizamname
Aslında vakıf olan tarihî ve mimari kıymeti haiz eski eser
lerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine dair 7044 sayılı
Kanunun uygulama şeklini gösterir Tüzük
Muhtacın maaşatı hakkında Nizamname
Vakıfkr Genel Müdürlüğü Muhasebe Yönetmeliği

Nizamname,
Talimatname

6760 Tüzük
Nizamname
Nizamname
Nizamname
6760 Yönetmelik
Yönetmelik

3913 Talimatname

Talimatname

edilmekte olan tüzük

KONU
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü
Asarı Atika Nizamnamesi
Muhafazai Âbidat Nizamnamesi
Tsvsii intikal Nizamnamesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü daimî ve geçici hizmetlerine ve
yevmiyeli personeline ait Disiplin Yönetmeliği
Vakıflar Umum Müdürlüğü memurlarının ikametine tahsis
e':ı.ilecsk mesken vasfını haiz Vakıf gayrimenkullerinin su
reti tahsisleri hakkında Talimatname
Vaknlar Kursu Yönetmeliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü hesabına üniversite, yüksek okul
lar ve meslek okullarında okutulan burslu öğrenciler hak
kında yönetmelik
Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi
hakkında 3913 numaralı Kanunun âmir hükümleri daire
sinde tesbit olunan esaslara ait Talimatname
Vakıf Kayıtlar idaresi arşivi ve bu arşivdeki kütük ve
vakfiyelerin ve vakfiye defterlerinin ve diğer evrak ve ve
saikin nasıl saklanıp nasıl kullanılacağına dair Talimatname
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T. C.
Başbakanlık
12 . 3 . 1969
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
Dairesi : Özel Kalem
Sayı : 11/87
Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan
bul üyesi Rifat Öztürjkçine'nin
önergesi hakkında.
Başbakanlığa
İlgi : 24 . 10 . 1968 tarih ve Kanunlar ve
Kararlar Tetkik Dairesi 77-14/8036 sayılı yazı.
Teşkilât Kanunumuzla ilgili çıkmamış tüzük
ve yönetmelik bulunmadığını arz ederim.
Kamil Ocak
Devlet Bajkanı
T. C.
Devlet Bakanlığı
4 . 12 . 1968
Sayı : 3842
Başbakanlığa
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daire
sinin 24 . 10 . 1968 yün ve 77-14/8036 sayılı ya
zıları.
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine'nin Sayın Başbakana yönelttiği soru
önergesi ile ilgili olarak Atom Enerjisi Komis
yonu Genel Sekreterliğinin 18 . 11 . 1968 gün ve
8100-53-68 sayılı yazısının bir örneği ekte su
nulmuştur.
Bilgilerinize saygıyla arz olunur.
Sadık TeMn Müftüoğlu
Devlet Bakanı
T. C.
Başbakanlık
Atom Enerjisi Komisyonu
Genel Sekreterliği
Huk : 8100-53^68
Konu - Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin
önergesi hakkında.
Devlet Bakanlığına
İlgi : 28 . 10 . 1968 gün ve 2755 No. lu Ri
fat Öztürkçine'nin önergesi.
İstanbul Senatörü Rifat Öztürkçine tarafın
dan Sayın Başbakanlığa yöneltilmiş bulunan
sözlü soru hakkındaki bilgiler aşağıya arz edil
miştir.
1. Atom Enerjisi Komisyonu 1956 yılında
teşekkül etmiştir.
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2. A) 6821 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
gereğince Komisyon ve İstişare Heyetinin ça
lışma zaman ve şekillerini göstermek üzere çı
karılması zaruri nizamname çıkarılmamıştır.
Üzerinde çalışılmaktadır.
B) Atom Enerjisi Komisyonunu ilgilendi
ren 6821, 7190, 7256 ve 234 sayılı Kanunlar
tamamen uygulanmaktadır.
İmza
İbrahim Deriner
Genel Sekreter
T. C.
Adalet Bakanlığı
5 . 11 . 1968
Hukuk işleri
Genel Müdürlüğü
Sayı : 24232
Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Rifat öztürkçine'nin soru önergesi
hakkında.
Başbakanlığa
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
ifadeli, 24 Ekim 1968 gün ve 77 - 14/8036 sa
yılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçi
ne'nin, Osmanlı imparatorluğundan bu yana
yürürlükte olan nizamnamelerle, kanunları
mızın öngördüğü, fakat henüz çıkarılmamış
olan tüzük ve yönetmelik bulunup bulunma
dığı hususlarına değinen önergesi örneği in
celenmiştir. Bakanlığımızla ilgili olup, Os
manlı imparatorluğu zamanından bu yana yü
rürlükte bulunan nizamnameler aşağıda belir
tilmiştir :
I 1. 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei Dahilisi,
Bakanlığımızın Merkez Teşkilât Kanunu
bulunmadığından bu nizamname hükümleri,
3656 sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvele
eklenen kadrolarla birlikte uygulanmaktadır.
Başkanlık Merkez Teşkilât kanunu tasarısı da
hazırlanmış olup Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunda incelenmektedir.
2. 15 Mayıs 1330 tarihli Sicilli Ahvali Me
murin Nizamnamesi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
121 nci maddesinde bu konuda bir tüzük çı
karılacağına işaret olunmuştur. Bu tüzük çı-
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karıldığı takdirde, uygulama alanı kalmıyacaktır.
3. 11 Haziran 1929 tarihli Hükkâm ve Me
murini Adliye intihap Nizamnamesi,
Bilâhara çıkan kanunlarla hükümlerinin
büyük bir kısmı kaldırılmış ise de, Bakan
lık Merkez Teşkilâtına taallûk eden birkaç
maddesi kısmen veya tamamen uygulanmak
tadır. Birinci bentte açıklandığı üzere Mer
kez Teşkilât Kanunu hazırlanmıştır. Kanun
laştığı takdirde uygulanan hükümleri de yü
rürlükten kalkacaktır.
4. 12 Sefer 1334 tarihli Adliye Nezareti
Heyeti Teftişiye Nizamnamesi mevcudolup,
Bakanlık Teşkilât Kanunu bulunmadığı için
Teftiş Kurulu çalışmaln bu nizamname uya
rınca düzenlenmektedir.
II - Adlî kanunların yürütülmesi bakı
mından gerekli olan bütün tüzük ve yönetme
likler mevcudolup, uygulanmaktadır.
Bilgilerine saygı ile arz olunur.
Adalet Bakanı
Hasan Dinçer
T. C.
Millî Savunma Bakanlığı
Ankara
Kanun : 298/1 - 69

26 . 3 . 1969

Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan
bul üyesi Rifat öztürkçine'nin sözlü
soru önergesi.
Başbakanlığa
İlgi : 10 . 3 . 1969 tarih ve Kanunlar ve
Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 77 - 14/1544
ifadeli yazısı.
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine'nin Başbakanlığa yönelttiği sözlü
soru önergesi ile ilgili bilgiler aşağıda sıra
lanmıştır.
— Osmanlı İmparatorluğu zamanında isdar edilmiş ve halen yürürlükte bulunan Ba
kanlığım ile ilgili tüzük «22 Şubat 1331 tarihli
ve Mekâtibi Bahriye talebesi ile Efradı Bah
riye vesairenin muayyenat ve mahrukatı mik
tarına dair Nizamname» admı taşımaktadır.
— Bakanlığımla

ilgili ve çıkarılması ka
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nunla emredilmiş bulunan Tüzük ve yönet
meliklerden hazırlanmamış olanı yoktur.
Bilgilerini arz ederim.
Ahmet Topaloğlu
Millî Savunma Bakanı
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Tetkik Kurulu
Başkanlığı
Sayı : 228 - E/48

13 . 1 . 1969

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Rifat öztürkçine'nin önergesi Hk.
Başbakanlığa
ilgi : Kanunlar ve Kararlar
Dairesi
24 . 10 . 1968 gün ve 77 - 14/8038 sayılı yazı
lan karşılığıdır :
I - Osmanlı imparatorluğu zamanında çı
kartılıp bu yana yürürlükte olan nizamna
melerden içişleri Bakanlığınca yürütülenler
aşağıda belirtilmiştir.
1. 1330 tarihli Sicil Nüfus Kanununun
18 nci maddesine göre düzenlenen 2 Nisan
1331 tarihli «Sicil nüfus dairelerinin teşkilât
ile memurlann vezâifini mübeyyin Nizamneme» nin altı maddesi,
2. 15 Mayıs 1330 tarihli «Sicilli Ahvâli
Memurin Nizamnamesi» nin 11 nci maddesi,
3. 22 . 11 . 1331 tarihli «Cemi ilanat Ni
zamnamesi»,
4. 15 Mayıs 1317 tarihli Taş Ocakları Ni
zamnamesi,
5. 24 Ocak 1306 tarihli Men'i Harik Ni
zamnamesi,
6. 30 Haziran 1286 tarihli Ekmekçilik
hakkında Nizamname,
7. 4 . 11 . 1922 tarihli Devairi belediyece
ihdas olunacak gaz depoları hakkında Nizam
name,
8. 5 Nisan 1298 tarihli icarı Akar Nizam
namesi,
9. 12 Nisan 1332 tarihli Darülaceze Nizam
namesi,
II - Tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan kanun
lardan içişleri Bakanlığınca
yürütülenler
aşağıda belirtilmiştir.
1. T. Medeni Kanununun 35 nci madde
sinde belirtilen Tüzük çıkmamıştır.

— 769 —

C, Senatosu

B : 62

Nüfus Kanunu ile sicillerinin nasıl tutula
cağı tesbit edildiğinden bu vazife Kanun hü
kümlerine göre yürütülmektedir.
2. «654 sayılı Toplum Zabıtası kurul
ması hakkında Kanun» un 5 nci maddesi gere
ğince çıkarılacak tüzük Bakanlığımızca ha
zırlanmış olup halen Daıııştayda incelenmekte
dir.
Bu konudaki tüzük hükümleri yerine halen
654 sayılı Kanunla 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hüküm
leri uygulanmaktadır.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
gereğince çıkması gereken tüzük ve yönetme
likler henüz çıkmamıştır. Bu konularda ba
len 788 sayılı Memurin Kanunu ve 1700 sa
yılı Dahiliye Memurları Kanunu ile ilgili
olarak çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetme
liklere göre işlem yapılmaktadır.
4. 7126 sayılı Sivil Savunma İdaresi
Teşkilât ve görevleri Kanununun 15 nci mad
decine göre çıkarılması gereken «Sığınaklar
hakkındaki tüzük» Bayındırlık Bakanlığı ile
müştereken yapılan çalışma sonunda hazır
lanarak 1 . 3 . 1966 tarihinde Danıştaya tevdi
edilmiş ise de 15 nci maddenin hükmündeki
müphenıiyet ve eksiklik giderilmedikçe bu
tüzüğün tedvinine imkân olmadığına karar
verilmesi üzerine bu görüşe uygun olarak ha
zırlanan kanım tasarısı T. B. M, Meclisle
sunulmuştur. Bu konudaki boşluk 4/117.Î5
sayılı «Sivil Müdafaa bakımından şehir ve
kasaba plânlariyle mühim bina ve tesislerde
tatbik olunacak esaslar» hakkındaki tüzük ve
belediyelerin imar talimatnamelerindeki hü
kümlere göre kısmen yerine getirilmektedir.

21 . 4 . 1970
T. O.
Dışişleri Bakanlığı
BHMŞ - 68/274 Dairesi Gn. Md.
22 . 3 . 1969
Konu : Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi Rifat Gziürkeine'nin sözlü soru önergesi
hakkında.
ivedi
Gizli
Başbakanlığa
ilgi' : 1) Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesinin 24 . 10 . 1388 gün ve 77-14/8036 sa
yılı ve,
2) KanuMar ve Kararlar Tetkik Dairesi
nin 10 . 3 . 1989 gün ve 77-14/1544 sayılı ya
zıları.
Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
östlrkçiııa tarafından Başbakanlığa yönelti
len sözlü soru önergesinin Bakanlığımı ilgilen
diren kısımları hakkında istenilen bilgiler sırasiyle aşağıda arz olunmaktadır.
1. Osmanlı imparatorluğu devrinden bu
yana yürürlükte olup, Bakanlığım Dairele
rinin çalışma alanına gören hususları ilgilen
diren iki nizamname bulunmaktadır.

(i) Konsolosluk
Dairemizi
ilgilendiren
vj halen yürürlükte bulunan 1298 tarihli ŞehLeııdsrîer Nizamname-i Dahilisi ve 1300 tarihli
Şehbenderlere dair talimat :
Cumhuriyet devrimde ısdar edilen kanunjarda ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan
bası nizamnaGielerde yukarda zikredilen nizamnanıe-i dahili ile talimatın bâzı hüküm5. 6815 sayılı Sınır, kıyı ve karasularımı ] leri değiştirilmiş ise de bunlar ihtiyaçlarımızı
karşılıyacak nitelikte dsğildir. Bu bakımdan
zın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni
Bakanlığım tarafından yeni bir Konsolosluk
ve tatbiki işlerinin İçişleri Bakanlığına devri
Kanunu
tasarısı hasırlanmakta olup, bu tasarı
hakkındaki Kanunun tatbik seklini gösterir
j.ck yakında, Meclise sunulacaktır.
tüzük henüz çıkarılmamıştır.
(ii) 185S İslâhat Fermanını müteakip
Halen, hudut teşkilâtının vazifelerine ve
1332
yi'lında çıkarılan, uygulanması doğrudan
gümrük muhafaza teşkilâtının kaçakçılığın
doğruya Bakanlığıma ait olmamakla beraber
men ve takibi hususunda valilerle vazife mü
Kıbrıs - Yunanistan Dairemiz çalışma alanı
nasebetlerine dair nizamname hükümleri uygu
nı ilgilendiren ve Fener - Rum Patrikhanesi
lanmaktadır.
için uygulanan nizamname :
Arz ederim.
23 Ağustos 1323 tarihli ve 340 sayılı Lo
Dr. Faruk Sükan
zan
Anlaşmasının kabulüne dair Kanun. Patiçişleri Bakanı
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rikhane ile ilgili hiçbir hüküm ihtiva etme- ı kanlığımızı ilgilendiren kısımları hakkındaki
nekfcedir. Lozan konferansında Fatrikhanebilgilerin hazırlanarak gönderilmesi istenil
rJr. münhasıran dinî ye ruhani konularla işti
mektedir.
gal eden bir müessese olduğu kabul edilmiş
Mezkûr önergenin 1 numaralı kısmında :
bulunmaktadır.
Osmarıllı imparatorluğundan bu yana yürür
2. Bakanlığımızı ilgilendiren, tüzük ve
lükte bulunan kaç nizamnamenin mevoudolyönetmeliği çakmıyan kanunlar esas iti
duğu; bu nizamnamelerin 45 yıllık Cumhiribariyle mevcut bulunmamaktadır.
yetimiziıı ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi hu
lusunda aktif bir Hükümet Başkanı olarak ne
Yalnız uygulanması münhasıran Bakan
gibi tedbirler düşünüldüğü mealinde iki soru
ağıma ait olmamakla beraber Kıbrıs - Yunanis
levcih edilmekte;
tan Dairemizin çalışmalariyle ilgili özel öğ
retim kurumlarına dair 625 sayılı Kanunun
25 nci maddesinde bahse konu tüzük Millî
Eğitim Bakanlığınca bugüne kadar çıkarıla
mamıştır.
Lozan Anlaşmasının kabulüne dair 340 sa
yılı Kanunun 40 ve 41 nci maddeıleri, özellikle
İstanbul'daki Rum azınlığına ait okullarla
bunların idaresini ilgilendirmektedir. Bu se
beple, Kanunda da belirtildiği üzere, konunun
mütekabiliyet çerçevesinde ele alınabilmesi
ni tsminen, 625 sayılı mezkûr Kanunun 25
r-cî madesinde derpiş olunan tüzüğün biran
Önce çıkarılmasında fayda mülâhaza olun
maktadır.
Arz ederim.
Dışişleri Bakanı

Önergenin 2 nci maddesinde de : Kaç ka
nunumuzun tüzük ve yönetmeliğinin çıkma
dığı; tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan hüküm
lerin nasıl yürütüldüğü; (a) ve (b) fıkraları
ile sorulmaktadır.
ilerde, malî mevzuatımızın gözden geçiril
mesi ve kodifikasyonıunun yapılması düşünülpJektedir. önergeye konu teşkil eden husus
ların o zaman ele alınacağı ve gereğinin ya
pı? aoağı tabiîdir. Lâkin, konunun soru öner
gesi açısından münferiden derhal tetkikine ge
çilmesinin uzun zaman alacağı; bu itibarda, is
teğin hemen yerine getirilmesinin mümkün
oiamıyacağı mütalâa edilmektedir.
arz eylerim.
Maliye Bakanı
Cihat Bilgehan

T. C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol
Genel Md. Kanunllar Şb.
Sayı : 114403-104/2234

T. C.
Millî Eğitim Bakanlığı
özel

10 . 2 . 1969
Konusu : Cumhuriyet Sena
tosu istanbul üyesi Rifat Öztürkçine'nin önergesi lîk.
Başbakanlık Makamına
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
sözü* ile alınan 24 . 10 . 1968 tarihli ve
77-14/8036 sayılı yazı.
Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat
öztürkçinenin sözöü soru önergesinin bir su
retinin gönderildiği bildirilmekte ve buna ve
rilecek cevaba esas olmak üzere önergenin Ba

10 . 4 . 1968
Başbakanlık Makamına
İüıgi : 7 . 4 . 1969 tarih ve 77-14/2225 sa
yılı yazılarınız.
Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat
öztiirkçine'nin halen yürürlükte olan nizam
namelere dair sözlü soru önergesine Bakanlı
ğımızca hazırlanan cevap tasdikli ve 4 nüsha
o; arak ilişikte sunulmuştur.
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İstanbul Senatörü Sayın Dr. Rifaıt öztürkeine'nin, halen yürürlükte olan nizamnamelere
dair sözlü soru önergesine cevabımız
I - Osmanlı imparatorluğu zamanından bu
yana yürürlükte olup Bakanlığımız görevi ata
nına giren tüzükler şunlardır :
1. a) 23 Reb'iynlaihir 1301 - 9 Şubat 1299
tarihli Asarı Atika Nizamnamesi (Tatbik edil
miyor.)
(Bu nizamname 6 . 7 . 1965 gün ve 1965/1641 sayılı Anayasa kararı ile kanun hükmünde
kabul edilmiştir.)
b) 16 Şubat 1330 - 17 Temmuz 1328 tarih
li Muhafazai Âbidat Nizamnamesi.
II - Bu tüzükler yerime kâim olmak üzere
hazırlanan Eski Eserler kanun tasarısı ile Mü
zeler Döner Sermayesi kanun tasarısı Yüce
Türkiye Büyük Milet Meclisine sunulmuştur.
Halen ihtisas komisyonlarında incelenmektedir.
2. Bakanlığımızın tatbiki ile vazifeli ol
duğu kanunların tüzük veya yönetmelik çı
karılmasını emretiği hailde bugüne kadar bu
emir yerine getirilmemiş kanun hükümleri şun
lardır :
1. a) 10 . 6 . 1933 tarih ve 2287 sayılı
Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve vazifeleri
hakkındaki kanunun 28 nci maddesi.
b) 13 . 9 . 1943 tarih ve 4489 sayılı Ya
bancı memleketlere gönderilecek memurlar
hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi.
Bu iki kanun hükümleri yönetmeliklerle ve
Bakanlık Müdürler Komisyonunca alınan pren
sip kararlarına göre yürütülmektedir.
4489 sayılı Kanunun gerektirdiği tüzüğün
Bakanlığımızca hazırlanıp Danış tayın tasvifcinden de geçmiş olarak Başbakanlığa sunul
muş ise de, 27 Mayıs 1960 tan sonra Başba
kanlıkça nihai işleme taibi tutulımamış olduğu
anlaşılmıştır.
c) 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel
Ögret-im Kurumları Kanununun 25 nci geçici
maddeleri.
Tüzük hazırlanmış olup Danıştayın tetki
kine sunulmuştur.
2. a) 10 . 6 . 1949 tarih ve 5441 sayılı
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanu
nun 19 ncu maddesi.
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Bu kanunun, hükümleri yönetmelik ve
sanatkârlarla yapılan sözleşmelere göre yü
rütülmektedir.
b) 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı
ilköğretim ve Eğitim Kanununun 25 nci mad
desi.
İl ve ilçe sağlık merkezleri ve gezici sağlık
ekipleri ile ilgili bu yönetmelikle ilgili işler
kadro ve ödenek yokluğu dolayısiyle yürütülenıemektedir.
Aynı kanunun 39 ncu maddesi.
İlköğretim kurullarının görevleri kanunun
26 ilâ 38 nci nıadelerinde etraflı olarak açık
lanmış olduğundan bugüne kadar 39 ncu mad
dedeki yönetmelik çıkarılmamıştır, ileride ele
alınacaktır.
c) 19.9.1963 tarih ve 336 sayılı Karadeniz
Teknik üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üni
versite kurulması hakkındaki 6594 sayılı Ka
nuna ek kanunun 5 nci madesi.
Döner sermaye ile ilgili bu yönetmelik ha
sırlanmış ve müşterek çıkaracak Bakanlık olan
Maliye Bakanlığının tetkikine sunulmuştur.
1968 yılına kadar bütçeye bu iş için öde
nek konulmadığından mezkûr döner sermaye
kurulamanuşıtır.
d) 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Kanu
nun muhtelif madeleri.
Tüzük, 10 ay önce Danıştayın onanıma arz
edilmiş, henüz iade edilmemiffcir. Yönetmelikler
hasırlanmış tır. Tüzük geldiğinde derhal tat
bik edilecektir.
Mustafa Necati Onacak
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
BaşmüşavirOiği
Sayı : 713/1454
13 . 12 . 1968
Konu : Cumhuriyet Senatosu
istanbul üyesi Sayın Rifat
öztürkçine'nin önergesi.
Başbakanlık Makamına
İlgi : 24 . 10 . 1968 gün, Kanunlar ve Ka
rarlar Tetkik Dairesi 77-14/8036 sayılı yazınız.
Kalen yürürlükte bulunan nizamnamelere
dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sa-
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yın Rifat Öztürkçine tarafından Yüksek Ma
kamınıza yöneltilen sözlü soru önergesi sureti
incelenmiş ve Bakanlığımızı ilgilendiren kısım
ları aşağıda açıklanmıştır.
1. Osmanlı imparatorluğundan bu yana
yürürlükte olup Bakanlığımızı doğrudan doğ
ruya ilgilendiren nizamname yoktur. Bakan
lığımızı doğrudan doğruya ve dolayısıyla, yani
iş icabı ilgilendiren nizamnamelerin listesi ek
lice sunulmuştur.
2. Çalışmalarımızla yakinen ilgili kanun
lardan tüzük ve yönetmeliği çıkmamış olanlar
mevcut değildir.
Saygı ile arz olunur.
Orhan Alp
Bayındırlık Bakanı
T. 0.
Bayındırlık Bakanlığı
Başımüşavirliği
Sayı : 713/1454
13 . 12 . 1968
Konu : Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi Sayın Rifat
öztürkçine'nin önergesi.
Başbakanlık Makamına
İlgi ; 24 . 10 . 1968 gün, Kanunlar ve Ka
rarlar Tetkik Dairesi 77-14/8036 sayılı yazınız.
Halen yürürlükte bulunan nizamnamelere
dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sa
yın Rifat öztürkçine tarafından Yüksek Ma
kamınıza yöneltilen sözlü ısoru önergesi sureti
incelenmiş ve Bakanlığımızı ilgilendiren kısım
ları aşağıda açıklanmıştır.
1. Osmanlı imparatorluğundan bu yana
yürürlükte olup Bakanlığımızı doğrudan doğ
ruya ilgilendiren nizamname yoktur. Bakan
lığımızı doğrudan doğruya ve dolayısiyle, yani
iş icabı ilgilendiren nizamnamelerin listesi ek
lice sunulmuştur.
2. Çalışmalarımızla yakinen ilgili kanun
lardan tüzük ve yönetmeliği çıkmamış olanlar
mıevcut değildir.
Saygı ile arz olunur.
Ofhan Alp
Bayındırlık Bakanı

21 . 4 . 1970

O :1

Aşağıdaki 4 maddede yazılı norm nizamna
meleri mevcuttur.
6. Türk Çimento Normları hakkında Ni
zamname.
7. Türk Tuğla Normları hakkında Nizamîiamıe.
8. Türk Kiremit Normları hakkında Ni
zamname.
9. Türk Kontrplâk Normları hakkında
Nizamname.
10. işçi ücretleri Tüzüğü : Bakanlığımız
yevmiyeli işçi personel de çalıştırmakta oldu
ğundan bu ve müfcaakıp maddelerdeki tüzükle
re göre işlem yapmaktadır.
11. Sağlık ve Sosyal Sigortalar Tüzüğü.
12. Fazla saatlerde çalışma Tüzüğü.
13. Günde ancak 8 saat veya daha az çalişımayı icabeden işler hakkında Nizamname.
14. Ağır ve tehlikeli işler Tüzüğü.
15. Hazırlama, tamamlama veya temizleme
isleri ile alâkalı işler Nizamnamesi.
Nüsret Çakmak
T. C.
Ticaret Bakanlığı
6.10.1969
Tetkik Kurulu Başkanlığı
Şube remzi ve No: 11/00906
Konu : Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine'nin önergesi
hakkında.
Başbakanlığa
İlgi : 24 . 10 . 1968 gün, 77 - 14/8036 sayılı
ve 25 . 7 . 196Ö gün, 77 - 14/6550 sayılı yazı
ları.
Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair,
Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat öz
türkçine tarafından Başbakanlıklarına yönelti
len sözlü soru Önergesine verilecek cevaba esas
olmak üzere, önergenin Bakanlığımızı ilgilendi
ren kısımları hakkındaki malûmatı ihtiva eden
not ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerine arz ederim.
Ticaret Bakanı
Ahmet Türkel
NOT
Halen yürürlükte bulunan nizamnamelere
dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat
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Öztürkçiııe tarafından Başbakanlığa yöneltilen
sözlü soru önergesinde bahsi geçen hususlardan
Bakanlığımızı ilgilendirenler baklanda istenilen
bilgilere dair nottur.
Soru î - Osmanlı imparatorluğu zamanından
bu yana yürürlükte olan kaç Nizamname mev
cuttur?
Cevap I - Osmanlı İmparatorluğa samanın
dan bu yana Bakanlığımızla ilgili yürürlükte
olan aşağıda yazılı 4 Nizamname mevcuttur.
1. 27 Ağustos 1287 tarihli Der saadet ve Bilâdi Selâsede midye ve istiridye ihracı hakkın
daki Nizamname;
2. 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Ni
zamnamesinin su ürünlerine ilişkin I nci bölümü
ile umumi hükümler bölümü;
3. 19 Nisan 1298 tarihli Dersaadet ve Tevabii Balıkhane İdaresine dair Nizamname;
4. 21 Mart 1303 tarihli Murakabe Nizamna
mesi;
Yukarda yazılı nizamnamelerden ilk üçünün
yürürlükten kaldırılması hususu, halen Millet
Meclisinden geçmiş olup, Cumhuriyet Senato
suna intikal etmiş bulunan Su Ürünleri kanun
tasarısında yer almış bulunmaktadır.
4 ncü sırada yer alan Murakabe Nizamna
mesinin de halen birkaç maddesi meriyettedir.
Soru ÎI - Tüzük ve yönetmeliği çıkmayan :
a) Kaç kanunumuzun tüzük ve yönetmeliği
çıkmamıştır?
b) Tüzük ve yönetmeliği çıkmayan hüküm
ler nasıl yürütülmektedir?
Cevap îî - Aşağıda yazılı 3 tüzük ve 4 yö
netmelik halen çıkarılmamıştır :
1. 6762 sayılı T. Ticaret Kanununun 274
ncü maddeainde bahsi geçen anonim şirketlerin
muamelelerinin murakabesi hakkındaki Tüzük,
2. 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin muraka
besi hakkındaki Kanunun 2 ve 63 ncü madde
lerinde yer alan iki tüzük;
3. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar
Kanununun 89 neu maddesinde bahsi geçen Kofederasyonıın çalışma tarz ve esaslarını göste
ren Yönetmelik;
4. 440 sayılı İktisadi Devlet Tevekkülleri
hakkındaki Kanunun 25 nci maddesince çıkarıl
ması öngörülen Personel işleri Ycnotmokği;
5. 440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri
Kanununa istinaden çıkarılan iktisadi Devlet
Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hak
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kındaki Tüzüğün 16 nci maddesi gereğince T.
C. Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna Tarım
Kredi Kooperatiflerince seçilecek üyenin seçim
şekline dair Yönetmelik;
6. 3614 sayılı Ticaret Bakanlığı Vazife ve
Teşkilâtı hakkındaki Kamımın 4 ncü maddesi
gereğince çıkarılan Teftiş Kurulu Tüzüğü Yö
netmeliği,
Yukarda yazılı tüzüklerin. bir kısmı hazır
lanarak, bakanlıkların mütalâaları alınmasını
mütaakıp, Danıstaya intikal ettirilmek üzere
Başbakanlığa sevk edilecektir. Diğerlerinin de
hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılmak
tadır.
b) Tüzük ve yönetmeliği henüz çıkarılamıyan hükümler ilgili kanunların ân-iv hükûrûeriiio göre yürütülmektedir.
Arz ederini.
T. C.
13 . 11 . 1968
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Planlama ve Koordinasyon
Başkanlığı
Sayı : PK. 9090 - 328
Konu :
Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin
önergesi.
Başbakanlığa
İlgi : 24 . 10 . 1988 gün ve Kanunlar ve Ka
rarlar Tetkik Dairesi 77 - 14/8036 sayılı yazı.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öz
türkçine !nin halen yürürlükte olan nizamname
lere ait sözlü soru önergesinde Bakanlığımızı,
ilgilendiren hususların cevabı aşağıda sunulmuş
tur :
İ. — Osmanlı imparatorluğu zamanında yü
rürlüğe konulup halen yürürlükte bulunan ni
zamnamelerden konu itibariyle bakanlığımızı il
gilendiren nizamname bulunmamaktadır. An
cak 30 . Eylül 1331 tarihli «telkihi cederi ni
zamnamesi» neşredilmiş ve bilahara 1593 sayılı
Umumi Hıfzissıhha Kanununun 306 nci madde
si ile bu nizamnamenin sarih olarak yürürlük
ten kalktığına dair bir hüküm mevcut değil ise
de adı geçen nizamnamenin taşıdığı hükümlerin
Umumi Hıfzissıhha Kanununun 88 ve mütaakıp
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maddelerinde yer almış olması karşısında bu
nizamnamenin yürürlükten kalktığını kabul
zaruri olmaktadır.
2. — Tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan :
a) Halen bakanlığımızla ilgili 6 kanunun
tüzük ve yönetmeliği çıkmamış bulunmaktadır.
Bunlar da 1219 sayılı Tababet ve şuabatı mes
lekinin tarzı icrasına dair kanunun 3 ncü mad
desindeki «Küçük sıhhat memurlarının vazife
lerini gösterir yönetmelik», 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 87 nci maddesindeki
«Sarî ve salgın hastalıklara karşı yapılacak mü
cadele tedbirlerini gösterir tüzük», 7355 sayılı
Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair
Kanunun 11 nci maddesindeki «Sosyal hizmet
ler Enstitüsünün çalışma esaslarını gösterir tü
zük», 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 8 nci
maddesindeki «Uzman hemşirelerin yetiştirilme
sine mütedair yönetmelik», 224 sayılı Sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki ka
nunun 6 nci maddesindeki «Yabancı uyruklula
rın sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına da
ir yönetmelik», ve 23 ncü maddesindeki «sağlık
kurullarının kuruluşuna dair yönetmelik» ile
aynı kanunun 8 nci maddesindeki «kamu sek
törüne dâhil kurumların sağlık hizmetlerinin
yürütülmesine dair tüzük» ve 24 ncü madde
sindeki «sağlık personelinin nakil ve tâyinleri
ne dair tüzük,» 555 sayılı Sağlık Eğitim Ensti
tüleri kuruluş Kanununun 4 ncü maddesinde
ki «Enstitülerin çalışma esaslarına ait yönet
melik» tir.
Bu tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmaması
daha ziyade ilgili bulundukları kanunların gü
nün şartlarına uygun hale getirilmesi için ça
lışmalara girişilmiş bulunulmasmdandır.
b) Tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan hüküm
ler, kanunların verdiği yetkiye dayanarak çı
karılan emir ve talimatlarla yürütülmektedir.
Arz ederim.
Dr. Vedat Âli Özkan
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı

T. C.
30 . 1 . 1969
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Tetkik ve Murakabe Heyeti
Esisliği 6990
Konu : Cumhurriyet
Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin
önergesi.
Başbakanlığa
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daire
si, 24 . 10 . 1988 tarih ve 77 -14/8036 sayılı ya
sınız.
1. — Osmanlı İmparatorluğundan kalma
olup, halen yürürlükte bulunan bâzı hükümle
riyle bakanlığımızı ilgilendiren tek nizamname
«Zabıtai Saldiye Nizamnamesi» dir.
Kanun hükmünde bulunan bu nizamname
nin yerine geçmek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisine sevk edilmiş bulunan (Su ürünleri
kanun tasarısı) Millet Meclisi gündeminde olup
görüşme sırası beklemektedir.
2. — Cumhuriyet devrinde çıkmış olup ba
kanlığımızca uygulanan kanunlardan tüzüğü
çıkmamış olan yoktur.
Arz ederim..
Nahit Menteşe
Gümrük ve Tekel Bakanı
T1 C*.
T'o ^

T»,-.1-

saıiiiET

özel Kalem Müdürlüğü
Şb. Mâ, Bakanlık Ea^znii^aTİrliği
993
Konu; Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Sayın Ri
fat ösliirkeine'nia öner
gesi.
Başbakanlığa
ilgi : İ0 . 3 . 1969 gün Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi 77 - 74/1544 sayılı yazı :
Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair,
C-umhuriyst Senatosu Üyesi Sayın Eifat öztürkçine tarafından Başbakanlığa yöneltilen sözlü
soru önergesine verilecek cevaba Bakanlığımız
kapsamından esas olacak bilgi aşağıdadır :

— 775 —

C. Senatosu

B : 62

1. Osmanlı İmparatorluğuna ait, halen tat
bikatta olan Bakanlığımız hizmetleri ile ilgili
hiçbir nizamname mevcut değildir.
2. Yönetmeliği çıkmayan ve tüzüğün çık
ma süresi dolmuş 2203 sayılı bir Kanun mev
cuttur.
3. Tüsüğü çıkarılmak üzere olan üç kanun
ilişik cetvelde gösterilmiştir.
4. Tüsüğü ve yönetmeliği eıknııyaii hüküm
ler makam oluru talimatname, Bakanlar Kuru
lu kararı, Yönetim Kurulu kararı ve yıllık pro
gramlarla kanunun verdiği yetki ve sarahata
dayanılarak yürütülmektedir.
Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederini.
Bahri Dağdas
Tarım Bakanı
Çıkarılmak üzere olan tüzükler :
Kanun
No:
3203
6343
6968

Tüzüğün matlubu
Gıda hizmetlerinin görülmesi baklanda
Türk Hekimleri Birliği Tüzüğü hakkında
Tatbikî Zirai Mücadele Hizmetlerine dair

T. C.
6.İİ.1968
Tarım Bakanfcği
Atatürk Orman Çiftliği
Müdürlüğü
Şuce : Hukuk
Sayı : 198/240/2231
Başbakanlık Kanunla? ve Kararlar Tetkik Dairssi Başkanlığına
İlgi ; 24 . 10 . 1368 tarih ve 77 - 14/8036 sa
yılı yazıya k.
Yukarda tarih, numarası zikredilen yazıda,
Bakanlığımızı ilgilendiren hususlara ait isteni
len bilgi aşağıya çıkarılmıştır.
28 . 7 . 1067 tarih ve 931 sayılı Kanunun;
1. 35 nci maddesinde belirtilen fasla saat
lerle çalıpnanın ne suretle uygulanacağına dair
tüzük çıkarılmamıştır.
2. 57 - 53 nci maddelerinde gösterilen yıl
lık ücretli izin Yönetmeliği,
3. 61 nci maddedeki is süreleri Tüsüğü,
4. 78 nci maddedeki ağır ve tehlikeli isler
Tüzüğü,
5. 82 nci maddedeki çeşitli tüzükler, henüz
çıkarılmamıştır.
Arz olunur.
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Müdür
İhsan Gürbüz
T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
525-83/65045150

Müdür Muavini
Aytekin ülger

10 . 2 . 1970

Başbakanlığa
Kanunlar ve Kararlar Tetkik D. Bşk.
İlgi : 24 . 10 . 1968 tarih ve 77-14/8036 sa
yılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine tarafından Başbakanlığa yöneltilen
sözlü soru önergesine konu teşkil eden :
1. Osmanlı İmparatorluğu zamanından bu
yana yürürlükte bulunan Bakanlığımızla ilgili
Nizamnameler (A) listesinde gösterilmiştir.
2. Tüzük ve Yönetmeliği çıkmamış bulunan
kanunlar (B) listesinde gösterilmiş bulunmak
tadır.
3. Bâzı kanun hükümleri her ne kadar tü
zük veya talimatname •çıkarılmasını âmir ise de,
esas kanunun uygulanabilmesi, mutlaika tüzük
veya talimatname ile bir düzenlemeyi zaruri kıl
mamaktadır.
Keyfiyet arz olunur.
Ulaştırma Bakanı
A) Osmanlı İmparatorluğu zamanında ha
zırlanıp halen yürürlükte bulunan nizamname
ler :
1. 7 Haziran 1298 tarihli-. Posta Nizamna
mesi.
2. 27 Mart 1316 tarihli Kıymeti Mukaddereli Mekâtip
3. 27 Mayi3 1318 tarihli Havalename.
4. 15 Şubat 1320 tarihli Posta Paketleri
Nizamnamesi.
5. 23 Şubat 1328 tarih ve bilâ sayılı Mu
vakkat Kanuna bağlı olarak çıkarılan (Taati-i
Muhaberata Hadim Hususî Elektrik Hututu)
kiklondaki Nizamname.
6. 4 Mayıs 1932 tarihli Haliç Vapurları Şir
keti Nakliyat Usulü Zabita Nizamnamesi.
7. 18 . 5 . 1872 tarihli Rumeli Demiryolları
nın umumi nakliyesi hakkında Nizamname.
8. 30 . 5 . 1867 tarihli MemaliM mahrusa
demiryollarının usulü zabıtasına dair Nizam
name.

— 776 —

C. Senatosu

B : 62

9. 15 Mayıs 1330 tarihli Sicilli Avhal Ni
zamnamesi.
B) Tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan kanun
lar :
1. 5584 sayılı Posta Kanununun 67 noi maddesiinin 3 ncü fıkrasında bahsi geçen Tüzük.
2. 3222 sayılı Telsiz Kanununun 47 nci
maddesinde bahsi geçen Tüzülk.
3. 697 sayılı Kanunun Tüzüğü.
4. 931 sayılı Kanunun 25/c maddesi icabı
tüzük çıkmamıştır.
5. 931 sayılı Kanunun 65/2 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır :
6. 931 sayılı Kanunun 72/a, b nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır;
7. 931 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi ica
bı tüzük çıkmamıştır.
8. 931 sayılı Kanunun 75/d nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır :
9. 931 sayılı Kanunun 76 nci maddesi icabı
tüzük çıkmamıştır:
10. 931 sayılı Kanunun 78 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
11. 931 sayılı Kanunun 81 nci maddesi
ic*abı tüzük çıkmamıştır.
12. 931 sayılı Kanunun 82/a, b, c, ç nci
maddesi icabı tüzük çıkmamıştır.
13. 931 sayılı Kanunun 86 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
14. 931 sayılı Kanunun 88 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
15. 5C}6 sayılı Kanunun 135 noi maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
16. 854 sayılı Kanunun 35 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
17. 854 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
18. 931 sayılı Kanunun 32 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
19. 931 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
20. 931 sayılı Kanunun 61 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
22. 931 sayılı Kanunun 84 ncü maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
23. 508 sayılı Kanunun 18 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
24. 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
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25. 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesi
icabı tüzük çıkmamıştır.
T. C.
Çalışma Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : 37-3-3402
Başbakanlık Katına
6 . 11 . 1968
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi :
İlgi : 24 . 10 . 1968 gün ve 77-14/8036 sayılı
yazıları.
Yukarıda gün ve sayısı belirtilen yazıla
rına ekli olarak gönderilmiş bulunan Cumkuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçiııe tarafından Başbakanlığa yöneltilen halen
yürürlükte olan nizamnamelere dair sözlü so
ru önergesi örneğinde Bakanlığımızı ilgilen
diren kısımlar hakkında istenilen bilgiler aşa
ğıdadır.
1. Osmanlı İmparatorluğu zamanından bu
yana yürürlükte olan Nizamname mevcut de
ğildir.
2. a) 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe gi
ren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135
nci maddesi gereğince hazırlanmış ve Başba
kanlığa sunulmuş bulunan Sosyal Sigorta İş
lemleri Tüzüğü tasarısı ile Sosyal Sigorta Sağ
lık İşlemleri Tüzüğü tasarısı henüz yürürlüğe
girmemiştir.
b) 29 . 4 . 1987 tarihinde yürürlüğe gi
ren 854 sayılı Beniz is Kanununun 35 nci mad
desi gereğince çıkarılacak olan gemi adamlarım
nm ikâmet yerleri ve iaşeleri hakkında tüzük
tasarısı hazırlanmaktadır.
c) 12 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe
giren 931 sayılı iş Kanununun değişik mad
delerine göre çıkarılması gerekli olupta he
nüz çıkarılmamış bulunan tüzükler:
1. işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 931/74
Başbakanlıktadır.
2. işçi sağlığı ve iş güvenliği kurumlarına
ilişkin Tüzük 931/76 Başbakanlıktadır.
3. Maden kömürü, maden cevherleri ve
taş ocakları işletmelerine ilişkin işçi sağlığı ve
iş güvenliği Tüzüğü 931/76 Başbakanlıktadır.
4. işçi çalışma ve kimlik karnesi ve bun
ların nasıl kullanılacağı hakkında Tüzük tasa
rısı 931/21 Başbakanlıktadır.
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j genelgelere geri işlem yapılacağını Öngörmek
tedir.
|
bakanlıktadır.
6. İs ve İşçi Bulma Kuruma görevleri hak
kında Tüzük tasarısı 8Sİ/84 Başbakanlıktadır. I
j
j
j

Halen bu genelgelere gere işlem yapılmakta
dır .
b) 854 sayılı Deniz iş Kanununun 55 nci
maddesi. 35 noi maddede süzü edilen tüzük çıkarümsaya kadar 6379 sayılı Kanunun 31 nci
maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan
7 . 2 . I9ES tarihli ve 4/9D63 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan (Ge
mi adamlarının sağlık iaşe ve ikâmet şartla
rını gösterir Tüzük) ün aynı konulara ilişkin
hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir,
e) 83İ sayılı İş Kanununun geçici i nci
maddesinde de 854 sayılı Eammdakine benzer
bir hükümle yeni tüzükler yürürlüğe girin
ceye kadar SûöS sayılı Kanuna göre çıkarıl
mış bulunan tüaükler hükümlerinin uygulana
cağı öngörülmüş bulunmaktadır.
Arz ederim.
Ali Naili Erden
Çalışma Bakanı

T.'O.
Sanayi Bakanlığı
I Müsteşarlık Yazı İşleri
i
Bürosu
Sayı : 9/105

14 . 2 . 1969

Başbakanlığa
i
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
j 24 . 10 . 1968 tarih ve 77 - 14/8036 sayılı yazı| lan.

kanlıklara gönderilmiştir.

lara gönderilmiştir.
17. İş teftişi Tüzüğü T. 931/89 hasırlanın* k-

I
|
|
j
|
|

Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair
Cumhuriyet Senatosu istanbul tîyesi Sayın Rifat oztürkcine tarafından verilen sözlü soru
Önergelerinin Bakanlığımızı ilgilendiren hususlarma ait cevabımız ilişik olarak sunulmuştur.
Arz ederim..
Sanayi Bakanı
I
S. Kılıç

Halen yürürlükte olan nizamelere dair İs| tanbul Senatörü Rifat oztürkcine'nin sözlü so
3. a) 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanununun
ru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır :
geeioi İ5 nci maddesi, 135 nei maddede belir
Cevap : 1. — Osmanlı imparatorluğu zamatilen tüzükler yürürlüğe girinceye kadri:' bu j
j
nından
bu yana yürürlükte olan ve tesbit edekanunda tüzükle tesbit olunacağı beiiralen
hususlarda, çalışma Bakanlığınca çıkarılacak İ bildiğimiz nizamnameler şunlardır:
taaıl.
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a) Emniyet ve asayişe müteallik :
Teseülün Menine dair Nizamname
(16 Kânunîsani 311 - 13 Şubat 313)
b) Belediyelere müteallik :
Devairi Belediyece ihdas olunacak gaz depo
larına dair Nizamname
(20 Haziran 304 - 22 Şevval 305)
Ekmekçilik hakkında Nizamname :
(30 Haziran 235 - 13 Rebiülâhir 287)
Darülaceze Nizamnamesi
(22 Cemaziyelâhir 344 - 12 Nisan 332)
c) Vakıflara mütaallik :
Tevhidi Cihat Nizamnamesi (Mahfuz tutu
lan maddeleri)
(2 Ramazan 331 - 23 Temmuz 329)
Cevami ve Mesacidi Şerifede vaiz ve nasihat
edecek ulema hakkında Nizamname
(27 Mart 330)
d) İktisat ve iş hayatına müteallik :
Murabaha Nizamnamesi
(22 Mart 303 - 9 Recep 304)
Taş ocakları Nizamnamesi (2492)
(6 Haziran 317 -1 Rebiülevvel 319)
e) Millî Eğitim işlerine müteallik :
Asarı Atika Nizamnamesi
.(10 Nisan 1322 - 2 Sefer 324)
Anamektepleri Nizamnamesi
(2 Mart 331)
Dirüz şağ^r mektepleri Nizamnamesi
(16 Eylül 331)
f) Vilâyet hususi idaresine müteallik :
ViRyst Mecalisi Umumiyesi Nizamnamesi
Dâhilisi (17 May? s 332 - 1 Recep 334)
g) Münakalât ve muhaberata müteallik :
Demiryolları Usulü Rabıtasına mütedair Ni
zamname (30 Mayıs 283 - 8 Sefer 284)
Olmak üzere ceman 13 tanesi halen meriyet
te bulunmaktadır.
Anayasa, Bakanlar Kuruluna kanunun uy
gulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği
işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olma
mak şartiyle nizamnameler çıkarma yetkisi ver
miştir. Bu itibarla mer'i mevzuata uygun ni
zamnameleri icrai kuvvetin gelişi güzel değiş
tirmeye yetkisi bulunmamaktadır. .
Cevap : 2. — Tüzük ve yönetmeliği çıkmıyan
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a) 6973 sayılı 22 . 5 . 1957 tarihli Sanayi
i Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri hakkındaki
| Kanunun 5 nci maddesinde öngörülen tüzük çı] karılmamı ştır.
Sanayi Şûrası kurulmasına dair mezkûr
I maddenin tamamı uygulanmamaktadır. Bu mad\ de ile gerçekleştirilmesi istenen hususlar üç ay1 da bir Özel sektör ve ilgili bakanların istirakiy] le yapılan toplantılarla sağlanmaktadır.
j
b) Ayrı kanunun 9 ncu maddesinde yazılı
1 yönetmelik çıkarılmamıştır.
Bu madde hükmü, dairelerin bakanlık ma
kamından istihsal etmiş oldukları talimatlarla
yürütülmektedir.
c) Bakanlığımızla ilgili Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumunun 5591 sayılı Kuruluş Ka
nunu 25 nci maddesinde yazılı tüzük çıkarıla
mamıştır.
Kanunun taallûk ettiği mevzudaki tatbikat,
mahkeme kararları ve umumi hükümlerden faydalrnılnıak suretiyle tatbik edilmektedir.
T. C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : 8/1530 - 6/544

11 . 12 . 1968

Başbakanlığa
ilgi : 24 . 10 . 1968 tarihli ve 77 -14/8036
sayılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçi•ne'nin. 5 . 10 . 1963 tarih 9280/6/508/1887 sa
yılı yazısiyle makamınıza gönderilen sözlü soru
önergesi ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır..
1. — Osmanlı imparatorluğu zamanında yü
rürlüğe konulmuş olup, halen bakanlığımız ve
bağlı kuruluşlarında tatbik edilen kanun ve ni
zamnameler şunlardır :
1. — 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakerıatı hakkında Kanun.
2. — Sicilli Ahvali Memurin Nizamnamesi,
3. — 1318 tarihli Taşocakları Nizamnamesi,
4. — 1322 tarihli Maden Nizamnamesi,
5. — Merakibi Bahriyeden maada mahaller
de kullanılan nıüvellidi buharla buhar hazine
leri ve motorlar hakkında Nizamname ile bu
nun sureti tatbiki hakkında talimatnameler ve
bu mzamnameys muhalif hareket edenler hak
kında 16 Teşrinisani 1329 tarihli Kanun.
779 —
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6. — 1 Haziran 1326 (1910) tarihli Menafiî
Umumiyeye Müteallik imtiyazat hakkında Ka
nun.
7. — Havzai Fehmiye hakkında 17 Kânunisani 1323 tarih 289 sayılı tezkerei samiye,
8. — 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamna
mesi,
9. — 10 Haziran 1331 tarihli Âsar'ı Atika
Nizamnamesi,
II - Kanunlarına göre çıkması gerekli olup
da henüz çıkarılamamış olan tüzük ve yönet
meliklerden tesbit edilebilenler ise aşağıdadır.
1. — 6309 sayılı Maden Kanununa göre ha
zırlanması lâzımgelen tüzük ve yönetmelikler :
a) 108 nci maddede gösterilen maden cev
heri relini tüzüğü yeni maden kanunu tasarısı
na bu konu alınmamıştır.
b) 119 ncu maddede ve 271 sayılı Kanu
nun ek 3 ncü maddesinde gösterilen yönetme
likler.
Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlan
ması lâzımgelen bu yönetmelikler için çalışma
lar devam etmektedir.
c) 2771 sayılı Kanunla eklenen 4 ncü mad
dede gösterilen döner sermaye yönetmeliği, Ma
liye Bakanlığı ile birlikte hazırlanması lâzım
gelen bu yönetmelik, özel bir kuruluşu icabettirdiğinden bakanlığımız teşkilât kanununun
çıkması beklenmektedir.
2. — 440 sayılı Kanunun 25 nci ve İktisadi
Davlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirak
leri hakkındaki tüzüğün 97 nci maddeleri gere
ğince çıkarılması gereken yönetmelik (bu yö
netmelikle ilgili çalışmalar Etibank tarafından
3^apılmaktadır.)
III - Tüzük ve yönotmeliği çıkmıyan konu
lar da varsa eski tüzük ve yönetmelikler hü
kümlerinin kanunlara aykırı olmıyanları kıyasen uygulanmakta, ya da teamüle göre hareket
edilmektedir.
Bilgilerinize arz olunur.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Refet Sezgin

21 . 4 . 1970
T. O.
Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
III 28-322-13110

7 . 11 . 1968

Başbakanlığa
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
ilgi : 24 . 10 . 1968 gün ve 77-14/8036 sa
yılı yazı.
Bakanlığımızın 265 sayılı Kuruluş Kanununr.ii 6 nci maddesi 2 nci fıkrasmca emrolunan
Teftiş Kurulu Tüzüğü ve 6086 sayılı Turizm En
düstrisini Teşvik Kanununun 36 nci maddesi
gereğince yapılması gerekli Turizm İşbirliği Niramnamesi mevcuttur.
Turizm İşbirliği Nizamnamesi 17 . 9 . 1955
tarihinde 4^Sv.3 sayılı icra vekilleri heyeti ka
lırı ile yürürlüğe konulmuş, ancak 1964 yılı
içinde 1 . 2 . 1964 gün ve 6'2660 sayılı Bakan
lar Kurulu kararıyla yani 235 sayılı Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı Kanununun 20 . 7 . 1963
tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra tadil
olunmuştur.
Keyfiyst arz olunur.
Turizm ve Tanıtma Bakanı A.
Münci Giz
Müsteşar
T. C.
İmar ve İskân Bakanlığı
16.11.1968
özel Kalem Müdürlüğü"
Ankara
Bayı : 15/2170
Konu : Savın Rifat Öztürkçins'nin sczlü sorusu hak
kında.
Başbakanlığa
İlgi : 26: . 10 . 1968 gün, Kanunlar ve Karar
lar Tetkik Dairesi 77 - 14/8036 sayılı yazı.
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Eifat
Öztûrkçins'nin halen yürürlükte olan nizamna
melere dair sözlü soru önergesiyle ilgili olarak
istenilen bilgiler dört nüsha bilinde ilişikte su
nulmuştur,
Bu listelerde Bakanlığımızı ilgilendiren ni
zamnameler belirtilmiş "buıunmaktadîr.
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Kanunların emrettiği nizamname ve talimat
nameler zamanında hazırlanmaktadır.
Gereği için bilgilerinize arz ederim.

21 . 4 . 1970
Sıra
No:
14

Haldun Menîeşeoğlıı
İmar ve İskân Bakanı
Bakanlığımız ile ilgili tüzükler :
Sıra
No:

Tüzük Başlığı

Resmî Gazete
Tarihi

1
2

İmar Nizamnamesi
İmar ve İskân Bakanlığı Teftiş
Kurulu Tüzüğü
3 İmar ve iskân Bakanlığı Teftiş
Kurulu Tüzüğünün 3 ncü mad
desinin (a) bendinin değiştiril
mesi hakkında Tüzük
4

5
6

8
9
10

11
12

13

Belediyelerin fen ve imar işleriy
le ilgili dairelerinde veya müsta
kil imar müdürlüklerinde çalış
tırılacak Müdür, âmir ve sair
teknik personelin tâyin, terfi ve
sicil işleriyle bu daire veya mü
dürlüklerin tetkik, teftiş, tahkik
ve denetimi şekillerine dair Tü
zük
iller Bankası Nizamnamesi
iller Bankası Nizamnamesinin bâ
zı maddelerinin tadili baklanda
Tüzük, Türk Kiremit Normları
hakkında Nizamname
Türk Tuğla Normları hakkında
Nizamname
Türk standartlarının uygulanma
sı
Sivil müdafaa bakımından şehir
ve kasaba plânları ile mühim bi
na ve tesislerde tatbik olunacak
esaslar hakkında Nizamname
Türkiye Emlâk Kredi Bankası
A. O. Ananizamnamesi
Türkiye Emlâk Kredi Bankası
A. O. Ananizamnamesinin 58 nci
maddesinin tadili
Türkiye Emlâk Kredi Bankası
A. O. Ananizamnamesinin 7, 11,
12, 23, 58, 59, 60 ncı maddeleri
nin tadili

17.7.1957
25.31961
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Tüzük Başlığı

Eesmî Gazete
Tarihi

Türkiye Emlâk Kredi Bankası
A. O. Ananizamnamesinin 13,14,
17, 24, 27, 23, 29, 33, 39, 44, 47,
48, 50, 51, 53, 55, 60, 70, 74, 76,
81, 83, 85, 86, 90, 98, 109, 110 ncu
maddelerinin tadili
Türkiye Ticaret
Sicili Gasiesi
5.12.1958 gün
ve 530 sayılı nüsha

T. C.
Köy işleri Bakanlığı
Müsteşarlık
'Sayı : 4357 -17289

16 . 12 . 1968

Konu : Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin öner
gesi.

18.7.1963

Başbakanlığa
İlgi : 24 . 10 . 1968 T. ve Ka. ve K. T. D.
77 -14/8036 sayılı yazıları.

13.4.1067
11.4.1946

14.12.1954

Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair,
Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat öztürkçine tarafından Başbakanlığa yöneltilen
ve bir örneği ilgili yazı ile gönderilen sözlü
soru önergesinin, Bakanlığımı ilgilendiren kı
sımları hakkında hazırlanan bilginin ilişik ola
rak sunulduğunu arz ederim.
H. Turgut Toker
Köy İşleri Bakanı

23.8.1940
22.2.1867

6.7.1959
27.8.1946

17.8.1953

Halen yürürlükte olan nizamnamelere dair,
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat
öztürkçine'nin Başbakanlığa yönelttiği sözlü
sorunun Köy işleri Bakanlığını ilgilendiren
kısımlarına ait bilgiler.
1. Köy işleri Bakanlığına bağlanan ve
Bakanlığın kuruluşundan öncede yürürlükte
bulunan kuruluş kanunlarına göre görev yap
makta olan kuruluşların, yürütmekte bulun
dukları görevlerine ilişkin olup, Osmanlı
İmparatorluğundan kalma her hangi bir Ni
zamname mevcut değildir.
Cumhuriyetin ilânından bu yana yürür
lükte olan nizamnameler ise, aşağıda yazılı
olduğu üzere üç adedden ibarettir.

19.11.1954
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G. Senatosu

B : 62

a) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma
Kanununa ilişirin 28 . 12 . 1957 tarih ye 8751
sayılı Kararnameye bağlı Tüzük.
b) 2510 sayılı iskân Kanununa ilişkin ve
27 . 12 . 1934 tarih ve 2/1777 sayılı Kararna
meye bağlı Tüzük.
e) 7457 sayılı Toprak Muhafaza ve Zi
rai Sulama İşleri. Umum Müdürlüğü (Topraksıı) Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Ka
nunun arazi tevhidi konularına ilişkin ve
11 . 7 . 1986 Tarih ve 6/6758 sayılı Kararna
meye bağlı Tüzük.

21 . 4 . 1970

O :1

2. Bakanlığımız kuruluşları içinde yer alan
«Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama işleri
Umum Müdürlüğü (Topraksu) Teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 27 . 2 . 1960 tarihli ve 7457
sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince
çıkarılması gereken Tüzük henüz çıkmamıştır.
Sözü gecen kanunun bugüne kadar olan
uygulamasında, Tüzük çıkarmayı gerekli kıla
cak ve tüzükle halli gerekecek bir hususla
karşılaşamadığından, uygulamalar kanun hü
kümlerine uyularak kolaylıkla yapılmaktadır.

— 782 —

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMI
62 NOI BİRLEŞİM
21 . 4 . 1970 Sah
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere
seçim.
2. — Anayasa Mehkemesine bir yedek üye
seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
• İŞLER

n
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'in, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529)
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagirin, İktisadi Devlet Teşekküllleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531)
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535)
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çıan zehirli gazlara dair Başkabanldan sözlü so
rusu (6/542)
5. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anomin Şirketine
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü so
rusu (6/543)
6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545)
7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/546)

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met Özgüneş'in, Başkanlığın bir emrine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından sözlü
sorusu (6/544)
9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salh Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verile»
kredilere dair Tarım Bakanından sözlü sonısu
(6/548)
10. — Cumuhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/549)
11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, öğretmen maaşlarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/538)
12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Balkanından sözlü sorusu (6/540)
13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet özgüneş'in, Cumuhuriyet Senatosu eski
Genel sekreterine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanından sözlü sorusu (6/547)

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTmLAJff İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Başakanlığınm
1968 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu rapo
ru (5/31) (S. Sayısı : 1378) (Dağıtma tarihi:
9 . 4 . 1970)
2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-

lamnın ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8,11,13,14,15,17, 54,
56,59,60,72,73,74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211;
2/255) (S.Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970)
3. — Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Mil

let Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/93; Cumhuriyet Senato
su 2/289) (S. Sayısı : 1386) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1970 (ret)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK .
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Toplantı : 9
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S. Sayısı :
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1968 yılı Kesinhesaplarc
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme
Komisyonu raporu ( 5 / 3 1 )
Cumhuriyet Senatosu
İdare Amirliği
Saymanlık
Müdürlüğü
No. : 4775

29 . 1 . 1970

Konu : 1968 yılı Kesinhesabı hakkında
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu Başkanlığına
'Cumhuriyet Senatosunun 1968 yılı
derilmiştir.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

Kesinhesap cetveli tanzim edilmiş olup ekli

olarak gön

İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkam
Bu cetvel içindekilerinin Saymanlık
Şef
Halûk Özden

defterlerine uygun olduğu tasdik olunur.
Müdür Muavini
Hayati Akyol

Saymanlık Müdürü
İbrahim Yalvaç

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını İnceleme Komisyonu
Esas No. : 3
Karar No. : 2
Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu 1968 malî yılı Kesinhesabmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur. 31 . 3 . 1970
ımhuriyet Senatosu Hesaplarını
İnceleme Komisyonu Başkanı
Elâzığ
Salim Hazerdağlt
Kâtip
Mardin
(Abdülkerim Saraçoğlu
(İmzada bulunamadı)
Samsun
Enver İşıklar

Denetçi
Muş
İsa Bingöl

Sözcü
Malatya
Hamdi Özer
(İmzada bulunamadı)

Adana
Denizli
M. Nuri Âdemoğlu
Ali Kemal Turgut
(İmzada bulunamadı)
Sivas
İçel
Nurettin Ertürk
Lütfi Bilgen
Tabiî Üye
Kontenjan Üye
Kadri Kaplan
Nadir Nadi
(İmzada bulunamadı)

Cumhuriyet Senatosu Ödenekler ve Harcamalar tablosu
taranamamıştır.
Cilt nüshasında aslı mevcuttur.

