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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
5 Mayıs Avrupa günü dolayısıyle, Başkan,
Avrupa Konseyinin önemini belirten bir demeçte bulundu ve konu ile ilgili bir açıklama yazı
sı okundu.
Dışişleri Bakanı Halûk Bavulken, dört anar
şist tarafından içindeki yolcularla birlikte Sof
ya'ya kaçırılan THY DC - 9 uçağı ile ilgili ola
rak hükümetçe yapılan çalışmalara ve alınan
tedbirlere,
Trabzon üyesi ö. Lûtfi Hocaoğlu da, tarihî
eserlerimize büyük önem verilmesi gerektiğine
dair gündem dışı birer demeçte bulundular.

üyeliğe seçim, henüz adaylar gösterilmemiş bulunduğundan, ertelendi.
10/42, 10/43 ve 10/45 numaralı araştırma
önergeleri, önerge sahibi ve ilgili bakanların
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile
gelecek birleşime bırakıldı.
9 . 5 . 1972 Salı günü saat 15,00te toplan
mak üzere Birleşime saat 15,35'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
İskender Cenap Ege

Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Lîillî Savun
ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân
komisyonlarında acık bulunan birer bağımsız

Kâtip
Sivas
Hüseyin Öziürk

Kâtip
Diyarbakır
Azmi Erdoğan

II. - GE'EN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/511; C. Se
natosu 1/77) (Tarım ve Bütçe ve Plan komis
yonlarına) (Müddet : 15'er gün)
2. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kamuna ba
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni (M.
Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/78) (Millî Sa

vunma ve Anayasa ve Adalet komisyonlarına
(Müddet : 15'er gün)
Raporlar
3. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/591; C. Senatosu 1/71) (S. Sayısı : 93) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 5 . 1972)
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4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa geçici üç madde eklenme
si hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatotosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/531; C. Se
natosu 2/18) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi :
9 . 5 . 1972)

1

5. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa
Tıp Fakültesi kuruluş kadro kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/548; C.
Senatosu 1/73) (M. Meclisi S. Sayısı : 517) (C.
Senatosu S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi ;
9.5.1972)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin öztürk (Sivas)

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimi açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
IV,

BAŞKAN — Ooğumluğumuz vardır, müza
kerelere baslıvoruz.

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI

/. - - Adana ('!,)<si Mıhım!
Sari Âdı moğlıd
i'ıi. it. I:ı udisinin <h irindi hn'!uudnğu THY DC-!)
ıiı/ıgn/iı' dürt anarşist ta raf tada n ^"fjja'jja Vaı-ırdnttı ıdaıitna re I>ıı f/ibi olaı/lann t< hrrrür rlınLiıust irin Vırddrrn ı/ırılli ti diıirh riıı alınma
sına dair ijündıın dışı ıh miri.

layan geceyi hiç uyumadan, Bulgar makanılariyle temasla geçiren Sofya Büyükelçiliğimizin,
başta Sefir Sayın Nihat Dinç ve Müsteşarı Sa
yın Yavuz Göl olmak üzere, bütün erkân ve
elemanlarına şükran borcumu ifade ederek baş
lamak istiyorum.

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana
Üyesi Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu uçak ka
çırılması hâdisesi hakkında gündem dışı söz ta
lebinde bulunmuştur.
Buyurun Sayın Âdemoğlu. (Alkışlar).

Ben, huzurunuza uçak kaçırılmasının tafsi
lâtını vermek üzere çıkmadım. Zira, buna muh
telif gazetelerden, muhtelif yolcuların ifadele
rinden en geniş şekilde muttali olmuş bulunu
yorsunuz.

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) —
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri;
Huzurunuza, benim de içinde bulunduğum
uçağın kaçırılması hâdisesi hakkında alâkalı
ların dikkatini çekmek için çıkmış bulunuyo
rum.
Sözlerime, bu hâdisede büyük gayret göste
ren Hükümetimize ve 3 Mayısı'ı 4 Mayıs'a bağ

Ben, konuşmamda, bilhassa bu hâdiseyi ya
ratan anarşistlere bu fırsatı kullanma imkânını
veren alâkalıları birtakım sorumluluklar man
zumesine sokmak da istemiyorum. Ama, günler
den beri aranan, televizyon ekranlarında resim
lerini gördüğümüz anarşistlerin, ellerini kolla
rını sallaya sallaya uçağa binmiş olmalarını ifa
de etmekten ve bundan sonra daha feci hâdise-

— 414 —

C, Senatosu

B : 50

lerle karşılaşılmaması için, bunların da kendi
kendilerinin sorumluluklarını tâyin etmelerini
tavsiye etmekten de kendimi alamayacağım.
Zira, şu gerçeği de huzurunuzda ifade etmeli
yim M, bu kadar Arap gerillâsı yetiştirip dün
yanın dört bucağına salan kamp merkezi, israil
Devletinin burnunun dibinde olduğu halde, bir
tek İsrail uçağının böyle korsanlar tarafından
kaçırıldığı görülüp duyulmamıştır. Bunun bir
manası olmak lâzım gelir.
İşte, bizde de, olağanüstü zamanlarda alman
olağanüstü tedbirlerin devamı sırasında alâka
lıların çok yakın takip ve kontrollerinin devam
etmesi icabettiğini ifade etmeliyim.
Konuşmamı bu sözlerimle tamamlar, Yüce
Senatoya saygılarımı sunarım. (Alkışlar).
:\ ----- Malul ua İ'i'isi
li fili

çift

aan id'.,ı

Hamili

(>:;,••';';*, r.nn ı/a it

az'aca nla'jlara

da>.r

namliın

d isi di aa ci.

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya
Üyesi Sayın Haindi özer, son üzücü hadiseler
hakkında Hükümeti uyarmak için kısa bir söz
talebinde bulunmuşlardır.
Buyurun Sayın özer.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler; maruzatım çok kısa olacaktır.
Görüşlerim ne kendi partimi ilzam edecek ve
ne de herhangi bir partiyi hedef alacaktır.
Sayın senatörler,
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II yapılmadığı takdirde, bu anarşik hareketlerin
önlenemeyeceğini takdirlerinize arz ediyorum,
I| Kesin olaraktan önlenemeyecektir.
Size simdi bir iki örnekle kısaca beyanda
bulunacağım ve Yüce Senatonun ve Kükiimstin
takdirlerine arz edeceğim.
Sayın senatörler,
Anayasa organı kendi içini temizlemelidir,
yargı organı kendi içini temizlemelidir, bütün
kuruluşlar kendi içini temizlemelidir, ayıklaI ma yapmalıdır, işte size «Atatürk ve Devrim
leri» adlı kitabın 105 nci sayfasından bir cüm
le okuyorum ve bımu Cumhuriyet savcılarına
da ihbar ediyorum:
«Guevra'nm önünde kilitli kapılar vardı,
jI
Ho Şi Minh'in önünde kilitli kapılar vardı,
Mao'nun önünde kilitli kapılar vardı. Anahtarı
devrimcilerin elinde olmayan o kapıları aça
bilmek için, yüklenmek gerekirdi. Bizde ise
kapılar kilitli değildir, tokmağını
çevirince
açılabilir.»
İşte sayın senatörler, 12 Mart Muhtırasına
| kadar böyle gelindi ve bu kapıya saldırılar başI laymca, Türk Silâhlı Kuvvetleri bu kapının
önüne dikildi ve bundan sonra Anayasa deği
şikliği yapılmak suretiyle, bu kapı daha sağ
lam bir hale getirildi. Ondan sonra da bu ka
pıyı muhafaza edenlere de saldırılınıştır.

Bugün anarşik eylemler çok değişik bir ka
rakter almaya başlamıştır; daha azgın, daha
cüretkâr, daha planlı ve daha geniş bir saldırı
halini alınıştır. Acaba, bu eylemler anarşistle
rin can çekişme işareti olarak son çırpınışları
mıdır, yoksa daha planlı, daha geniş cephede
ve dış memleektlerde bazı ideal birliği edinmiş
kimselerle elbirliği ederek bir taarruz hareke
tine geçişleri midir? Sayın Hükümetten bilhas
sa bu iki nokta üzerinde durarak, bunların tah
lilini esaslı surette yapmasını istiyoruz. Bütün
yapılacak hareketler, bu iki ihtimalden birisini
doğru olarak tespite bağlıdır. Yurdun bağrın
da bitmiş ve onu istilâya başlamış olan iç düş
manları sinemizden söküp atmak zorundayız.
Bunun için, Anayasanın bütün kuruluşları ve
Anayasa organları, eğer Devletin ve kendileri
nin mevcudiyetini muhafazada samimî iseler,
önce kendi iç bünyelerini temizlemek mecburi
yetindedirler. Kendi iç bünyelerinde temizlik ıj

«Yeniden Millî Mücadele» nin son nüshası
nın okunmasını da Cumhuriyet savcılarına ve
sayın parlamenterlere tavsiye ederim.
Gelelim yargı organına.
Jandarma Genel Komutanına yapılan saldı
rıda suikastçılar arasında öldürülen gem, gü
venlik kuvvetleri tarafından 4 defa yargı or
ganına teslim edilmişti; fakat bu, ölünceye ka
dar yahutta öldürülünceye kadar serbest bıra
kılmıştır.
Üniversitelere geliyorum :
Bunları söylemeye lüzum yok sayın sena
törler. Bunlar, bünyelerindeki o profesörleri
temizlemedikçe üniversitelerde anarşi hareket
leri durmayacaktır.
Bu bakımdan, kendi içimizde ve diğer bü
tün Anayasa kuruluşları ile Anayasa organları
içindeki temizliğe başlanıldığı takdirde, Par
lamentoya düşecek vazifeyi vatanseverlikle,
Türk Devletinin yaşamasını istiyorsak, samimiyetle desteklememiz gerekecektir.

— 415 —

C. Senatosu

B : 58

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar).
3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur
Sökmen'in, meydana gelen anarşik olayların se
bepleri ve alınması gereken tedbirler konusun
da gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Kontenjan
Üyesi Sayın Tayfur Sökmen, son günlerde mey
dana gelen olaylar üzerinde, gündem dışı ko
nuşma talebediyorlar.
Sayın Sökmen, sizin görüşmeniz bu konuşu
lanlardan ayrı mahiyette, değil mi efendim?
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Evet efendim.
BAŞKAN — Son olarak size söz veriyorum,
buyurun.
TUYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım ;
Maruzatıma başlarken, Atatürk Ordusunun
bir cüzü olan Jandarma Umum Kumandanı
muhterem Orgeneral Kemalettin Eken ile mai
yetlerinde bulunan değerli kimselere, maruz
kaldıkları hunharca tecavüzden dolayı geçmiş
olsun temennisinde bulunduktan sonra, bolşevik uşaklarının caniyane kurşunlarıyle şehit
olan Mustafa Bas'a Allah'tan rahmet dilerim.
Arkadaşlarım, bolşevik uşaklarının attıkla
rı kurşunların mutlaka günün birinde geri te
perek kendileriyle, hamilerinin yuvalarını da
ğıtacağı inancı ile teselli bulmaktayız.
Muhterem arkadaşlar, «Devrimci», «İleri
ci», «Atatürk'çü gençler» diye müdafaa edi
lenlere, soruyorum: Atatürk genci milletin hu
zur ve sükûnunu korumakla vazifeli olan Ata
türk ordusunun cüzü olan bir varlığı kuman
danına, hiçbir sebep yokken tecavüz edip kur
şun atar mı?
Bu gibi mütecaviz hainler hiçbir zaman Ata
türk'çü değillerdir ve olamazlar. Atatürk bol
şevik uşaklarını ve hamilerini kendinden say
mamıştır ve saymazdı. Atatürk büyük şahsına,
eser ve inkılâplarına sadakatle bağlı olanların
Atasıdır. Atatürkçülük
kisvesine bürünerek
memleketi bolşevikleştirmek isteyenlerin foya
ları gün geçtikçe meydana çıkmakta ve çıkı
yor.
Muhterem arkadaşlarım, bu mukaddemeden
sonra esas meseleye geliyorum.
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Basta, birbirini takibeden Hükümet buh
ranlarını yüksek irade, derin görüş ve tarafsız
davranışlarıyle halleden muhterem Cumhur
başkanı Cevdet Sunay; yanında dışta ve içte
çıkacak her türlü olaylar karşısında uyanık,
dimdik ve birlik içinde mukaddes bir varlık
olarak duran Atatürk ordusunun saygı değer
kumandanları; aynı zamanda eski tabirle İcra
Vekilleri Heyeti de vazife başında, üstelik sı
kıyönetim de faaliyette bulunuyor. Böyle iken
"13 hazindir ki, elem veren, korku yaratan olay
lar birbirini kovalamaktadır.
Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız, Allah
göstermesin akıbeti meçhul ve meşlûk olaylar
ve buhranlar vukubulduğu zaman, şimdiye ka:1ar olduğu gibi, yine yüksek kabiliyetini gös
termekten çekinmez. Silâhlı Kuvvetler ise, çağı
rıldığı zaman ve icabettiği anda her türlü fe
dakârlığı yapmakta tereddüdetmezler. Böyle
münferit hadiselerde vazife doğrudan doğruya
Hükümetindir. Nerede Hükümet? Hükümet işasmda ve burada. O halde, Hükümet burada
ve işbaşında olunca, gangestervari hareketlerin
devam ve hikmeti nedir?
•\ziz arkadaşlarım, olayların hikmet ve saiki
ırasında memur kıyımı veya memur değiştirilM33İ gelıııskte. Muhite alışmış, eşhas tanıyan,
"üpheli kimseleri bilen zabıta amir ve memurla
rı kaldırılıp; yerine, muhite alışmamış, eşhası
tanımayan, şüpheli kimseleri bilmeyen memur
•37a amir verilirse, bunlar, tabiatı ile işin ehem
miyetine göre hareket edemez, tanıyıp öğreünceye kadar da zaman ister. Bu husus Anka"•a, istanbul gibi büyük şehirler maalecsef, bir
•-lücle'ttir eşirra ve anarşistlerin barınağı ha
line gelmiştir. Bu yerlerde vukuat birbirini takıbsderken, burada vazife görmüş, muhite alış
mış, insanlarını tanımış zabıta âmir ve memur
lara kaldırılmamak idi. Bir fani, emektar bir
vatandaş olarak, 12 Mart Muhtırasından son
ra müşterek toplantılarda ve birkaç defa da
Senato kürsüsünden bu hususta maruzatta bu
lunmuş idim, ama dinletemedim.
Aziz arkadaşlarım, diğer bir sebep ve saik
de; «Şiddetli hareket edersek ecnebi bize ne
der?» düşüncesi ve aynı samanda, «Hnknk
devletiyiz» mefhum ve nazariyesinin asayişi ko
rumakla vazifeli oîan zabıta âmir ve memur
ları üzerinde tesir yapıp çekingenlik yaratma-
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sidir. Bu hal anarşist ve eşirrayı cesaretlendir
miştir.
Arkadaşlarım eşirra ve anarşistlere karşı
bizde mütaamel icraat tatbik edilmelidir. Ne
dir mütaamel icraat? Nasihat ile yola gelmesine
imkân olmayanların, gözlerinin yaşlarına bak
mayarak köteği tatbik etmektir. Asılırken bi
le; «Benim Allah'ım Lsnin'dir» diye bağıranla
ra vatan, millet ,hukuk manzumesi okumanın
bir manası var mıdır?
Bu elim hadiseler karşısında, muteber bir
gazetenin köşe başı yazısında;
«Üç İngilizi kaçıranlara, 65 kişilik uçağı
Sofya'ya kaçıranlara karşı yapılacak muamele:
ingilizleri bırakınız, aksi halde biz de sizin ak
raba ve taallûkatınızı, hatta sizleri tahrik eden
profesör ve politikacıları Niksardaki muhtarın
evine göndereceğiz. Uçak kaçıranlara da, uçak
yolcularını bırakmazsınız, aynı şekilde bütün
akraba ve taallûkatınızı cezalandıracağız de
mek lâzımdır» deniliyor; arkasından da; «Bu
olmaz, çünkü cezaların şahsiliği prensibine ay
kırıdır» demekle sonuçlandırılıyor.
Sayın muharrire soruyorum: Hadise çıka
ranlar cezaları şahsilik prensibine göre mi tat
bik ediyorlar? Sayın Orgeneral Eken ve maiye
tindeki zevat, kendilerine, ailelerine ne kötü
lük yapmışlardı? Uçaktaki 65 kişinin her biri
bir aileden değil midir? Bunlar kendilerine ne
yapmışlardır? Şu halde, mukabelei bilmisil mu
bah ve meşrudur, hukukidir. Yani, kendileri
nin yaptıkları gibi toplanıp cezalandırmak lâ
zımdır.
Arkadaşlarım, «Ecanip bize ne der?» naza
riyesi bizi o hale getirdi ki, katillere, anarşist
lere dayak atmak değil, birine sert bakıldı mı
veya sert bir şey söylendi mi hemen ecnebi mu
habirler, «Türkiye'de zulüm var, işkence yapı
lıyor» feryadını basıyorlar. Biz de feryadı işi
tince, derhal Le Monde muhabirini veya Times
yazarını davet edip, «deliniz, hapishanelerimi
ze bakınız» diye dil döküyoruz. Bütün bunları,
yeni kurulacak Hükümetin tekrarına meydan
vermemesi için belirtmeyi lüzumlu görüyorum.
Arkadaşlarım, «Ecnebi bize ne der?» nazari
yesi veya korkusu, birçoklarınızın yetişmediği
kapitülâsyon belâsını Türkiye'mize getirmişti.
Böyle bir korku ve gaflete kapılmayalım. Mil
li mücadele devrinin en kritik anında İngiliz
lerin en muteber adamlarından olan Mustafa
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Sagir'i, yaptığı hiyanet dolayısı ile ve «ingiliz
ler bize ne der?» diye düşünmeden asıverdik.
Ne İngilizler, ne de başka bir ecnebi «gık» di
yemedi. Şimdi biz, «Ecnebi ne der, nasihâtla yo
la gelirler» yaygarası ile kendi canilerimizi asa
mıyoruz. Gafleti, korkuyu bırakıp, birlik ve
beraberlik içinde yaşamamız lâzımdır. Birlik
kudreti, kudret saygıyı doğurur.
Hadiselerin birbirini kovaladığı bir devirde
sırası geldiği için bir meselemden bahsetmeyi
lüzumlu görüyor ve vicdan borcu sayıyorum.
isimleri ve konuşulan yeri vakti geldiği zaman
ve icabettiğinde arz edeceğim.
Birbuçuk sene evvel bazı zevat ile bir yer
de sohbet ediyorduk. Konuşma, günün mevzuu
olan huzursuzluğa intikal edince, «Adalet Par
tisi veya Demirel iktidardan uzaklaştırılırsa üç
ayda ortalık düzelir, asayiş takarrür eder» id
diası münakaşa ediliyordu. Şimdi Adalet Par
tisi veya Demire! iktidardan ayrılalı 14 ay ol
du; ama bombalar patlıyor, uçak kaçırılıyor,
Atatürk ordusunun bir parçasının başı olan or
general ve maiyetindekiler hainane bir şekil
de taarruza uğradığı gibi bir de mehmetçik şe
hit ediliyor.
Arkadaşlarım, görüyorsunuz; görmeyenlerin
da artık görmesi lâzım; dava Süleyman Bey,
Ahmet Bey, Adalet Partisi, Halk Partisi davası
değil, dava millet vs rejim davasıdır. Bırakalım
nazariyeyi, didişmeyi, tereddüdü, riyakârlığı,
idarei maslahatçılığı, davayı sağlam tutalım.
Mücrim ve mütecasirlann lâyik oldukları ce
zayı süratle, icabına göre tatbik edelim.
Muhterem arkadaşlarım, maruzatıma son ve
rirken, bilgili, tecrübeli ve centilmen Hariciye
Bakanımız Sayın Bayülken'den bir ricade bulu
nacağım.
Bans içinde bir arada yaşama arzusu ile
ülkemizi ziyaret eden Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetlerinin Devlet Başkanı Sayın Podgorni'yi,
selefleri tarafından gördüğümüz üç asırlık za
man zarfında uğradığımız ıstırapları unutarak,
başta muhterem Cumhurbaşkanımız olmak üze
re bütün Türk Milleti samimî bir misafirperver
lik ile karşıladı, saygı gösterdi; buna mukabil
memnuniyetle ayrıldılar. Böyle iken, bırakalım,
Peşte, Sofya, Prag ve Şarkî Almanya radyoları
nı, bizzat Moskova Radyosundan, «Türkiye, li
manlarını Amerika Altıncı Filosuna açmıştır;
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maksat, Washington görüşmelerinde müsait ha
vadan faydalanarak, güven yaratarak uydu ha
line gelmektir.» denmektedir.
Türk Milleti on asırdır kimseye uydu olma
mıştır ve olmaz. Barış içinde yaşamak formülü
ciddî ve hakikî bir duygunun icabı, eseri ise,
bu gibi radyo yayınlarına nihayet verilmesi lâ
zımdır. Bunu Sayın Hariciye Vekilinden bilhas
sa rica ediyorum.
Saygılarımla. (Alkışlar.)
/. — Türkiye Büyük 'Millet Meclisini t e m si
len Avrupa Konseyi İst isa ri Meclisinin 24 nen
dönem tojdantdurma
T>asJ:anl>k tezkeresi

kulducuk
(3 '9:2)

ohtn ihjehre

dair

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var,
takdim ediyorum.
Genel Kurula
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsileıı
Avrupa Konseyi İstişarî Meclisinin 24 ncü dö
nem toplantılarına katılacak olan ve siyasî par
ti gruplarınca aday olarak gösterilen sayın üye
lerin isimleri aşağıdadır.
Bilgilerinize arz olunur.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Asil Üyeler :
Reşat Zaloğlu, (A. P. Trabzon Senatörü)
Ömer Lûtfi Hocaoğlu (D. P. Trabzon Sena
törü)
Şevket Koksal (C. H. P. Ordu Senatörü)
Yedek üyeler :
Mustafa Bozoklar (A. P. izmir Senatörü)
Arif Hikmet Yurtsever (D. P. Bingöl Sena
törü)
Mehmet Hazer (C. H. P. Kars Senatörü)
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur.
.>. ----- THY A. O. ih l'<;ak Servisi,
Anonim
Ortuklıf/ınnı
fuuliyriU ri konusundaki
Araştırmu Komisyonu
Jlaskaidiğinin,
komisyonların in
f/örci' süresinin hır ay daha
uzatılmasına
dair
hıla-csi
(10:33,
3/93)

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
THY A. O. ile Uçak Servisi Anonim Ortak
lığının faaliyetleri konusunda araştırma yap
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makta olan Komisyonumuzun çalışma süresi
14 . 5 . 1972 tarihinde sona ermektedir.
Araştırmamızın tamamlanması ve raporumu
zu yazma imkânı sağlanması amacıyle mezkûr
tarihten itibaren muteber olmak üzere bir ay
daha zaman verilmesini tavassutlarınıza arz
ederim.
Saygılarımla.
İzmir
Mümin Kırlı
THY Araştırma Kom. Sözcüsü
BAŞKAN — Komisyona bir ay daha vazife
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(i. — Diyanet İşlerinde- yöre vli Yasar Tunae/i) r" ün faaliyetleri konusundaki Araştırma Ko
misyonunu, Çanakkale T'ye si X«hil Altan'ın eıday
gösterilmiş olduğuna dair Adalet Partisi Grup
Htışkeenl iğinin tezkeresi (10/2$, 3/91)
BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet
özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda,
Genel Kurulun 14 . 1 . 1970 tarihli 25 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Araştırma
Komisyonuna, grubumuzdan seçilen Cumhuri
yet Senatosu Çorum Üyesi Sayın M. Şevket
Özçetin'in bu görevden ayrılması sebebiyle,
mezkûr komisyona, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Saym Nahit Altan seçilmiştir.
Saygılarımla arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu
Adalet Partisi
Grup Başkanı
Ahmet Nusret Tuna
BAŞKAN — Komisyondaki Adalet Partisi
kontenjanına Sayın Altan namzet olarak gös
terilmiştir. Tek namzet olduğu için işarı oya
başvuracağım.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
miştir.

edil
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkındaki 5217 sayılı Kanuna ek Bursa Tıp
Fakültesi kuruluş kadro kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan ko
misyonları
raporları (Millet Meclisi 1/5-iS;
Cumhuriyet Senatosu 1/73) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 517) (Cumlıuriyel Senatosu S. Sayısı :
iti)
(İ)
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan
94 S. Sayılı istanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa
Tıp Fakültesi kuruluş kadro kanunu tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi
nin bitimine az bir zaman kalmış bulunduğun
dan gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif
ederim.
Faik Atayurt
Bütçe ve Plan
Komisyonu Başkanı
BAŞKAN — 94 S. Sayılı kanun tasarısının
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa Tıp Fa
kültesi kuruluş kadro kanunu tasarısı
Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi uyarınca istanbul Tıp
Fakültesinin kuruculuğu altında İstanbul Üni
versitesine bağlı olarak açılan Bursa Tıp Fakül
tesine ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde ya
zılı kadrolar istanbul Üniversitesi Kuruluş
kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna bağlı
(1) ve (2) sayılı cetvellere (Bursa Tıp Fakül
tesi) başlığı altında eklenmiştir.
Bu kadrolar münhasıran Bursa Tıp Fakül
tesinde kurulacak olan kürsü ve enstitülerde
görev alacak öğretim üyesi ve yardımcılarına
tahsis edilir.
BAŞKAN
yorum.

1 ve 2 sayılı cetvelleri okutu(1) SAYILI CETVEL
Bursa Tıp Fakültesi

D.

Görevin cesidi

Adet

A) öğr etim üyeleri
1 Profesör
4
2
»
4
3
»
4
4
»
4
5 Doçent
10
6
»
10
7
»
5
B) ö ğretim Üyeleri Yardımcıları
8 Asistan
25
9
»
25
10
»
25
7 Uzman
5
8
»
5
9
»
5
10
»
5
10 Okutman
2
10
»
1

Aylık

2
1
1
1
1

000
750
500
250
100
950
800
700
600
500
800
700
600
500
450
500

(2) SAYILI CETVEL
Bursa Tıp Fakültesi
D.

(1) 91 S. Sayılı
nuna eklidir.

basmayazı

tutanağın

Görevin cesidi

Adet

Ücret

so
Dekan
419
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?..
OBHAN KÜRÜMOĞ-LU (Bitlis) — Sayın
Başkan, yanlış okundu, öğretim üyeleri ve
yardımcıları kısmında 10 asistan okunmadı.
BAŞKAN — Okundu, onlar; asistan 25 adet;
tekrar asistan 25 adet; tekrar asistan 25 adet;
maaş kadrolarıyle birlikte okundu efendim.
Yandakiler derece efendim.
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın
üye?...
Buyurun Sayın Karaosmanoğlu.
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) —
Komisyondan bir sorum var.
Efendim,
7244 sayılı
Kanun,
1327
sayılı Kanunla mülga olduğuna göre ha
len elimizde bulunan tasarıda 7244 sayılı Ka
nunun derpiş ettiği kadro, esas ve şekilleri gös
terilmiştir. Ac a oa bir yanlışlık mı vardır, baş
ka bir maksat mı vardır, ayrı bir formül mü
bulunmuştur? Bunu komisyondan rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Komisyon?...
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saI ym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo| rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilj mistir.
Madde 3. — Bursa Tıp Fakültesinde ders
vermek üzere istanbul Tıp Fakültesinden veya
diğer fakültelerden gelen öğretim üyelerine ka
nunî yollukları ile birlikte ders saati başına
(100) lira, öğretim yardımcılarına pratik saat
leri basma (50) lira ücret ödenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Madde 4. — Bursa Tıp Fakültesinde imti
han dön&mini de kapsayan bir sömestre süresi
ile ek görev alacak İstanbul üniversitesi Tıp
Fakültesi veya diğer fakülteler öğretim üye ve
yardımcılarına ek görev ödeneği verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunun 3 ve 4 ncü madde
leri uyarınca Bursa Trp Fakültesinde görev
lendirilecek öğretim üye ve öğretim yardımcı
larının aslî görevlerinden dolayı almakta ol
dukları üniversite tazminatlarına halel gelmez
ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi hükümleri uygulanmaz. Bunlara 6245
sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile kabul edi
len geçici görev yevmiyeleri verilmez.

BÜTÇE VS PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYüRT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarımızın sorduğu soru
hakikaten burada calibi dikkat bir noktayı na
zarı ifade etmektedir. Ancak Anayasa Mahke
mesi Devlet Personel Kanununun üniversitele
re uygulanamayacağını öngörmüş ve bu şekilde
muamele yapılmaktadır. Bu itibarla...
BAŞKAN — Yanlışlık yok diyorsunuz.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURK (Devamla) — Yanlış
lık yoktur ve bununla tatbikat cereyan edebi
lecektir.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?...
Yok.
Maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bursa Tıp Fakültesinin en az
üçü profesör olmak üzere (6) kişilik aslî kad
rosu teşekkül edinceye kadar Profesörler Ku
rulu ve Yönetim Kurulu görevini İstanbul Tıp
Fakültesi Profesörler Kurulu ve Yönetim Ku
rulu yürütür.
Aslî kadro en geç bir yıl içinde teşekkül
eder.
I

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen saym üye?... Yok. Tasarının tümünü
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaş
mıştır.
2. —• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa geçici üç madde eklenmesi
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadı İşler ve Bütçe ve Plan komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 2/531; Cumhuriyet
Senatosu 2/18) (S. Sayısı : 95) (1)
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan
95 sıra sayılı kanun teklifinin önemi ve müs
taceliyeti sebebiyle gelen kâğıtlardan gündeme
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz
vs teklif ederim.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkanı
M. Faik Atayurt
BAŞKAN — 95 sıra sayılı kanun teklifinin
gelen kâğıtlardan gündeme alınması hususunu
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul •edilmemiş
tir.
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa bir ek madde ile bir fıkra ve üç
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi
Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı ek
madde eklenmiştir.
(1) 95 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.

9 . 5 . 1972

O : 1

Ek madde — iştirakçilerin, emeklilik geseneğine esas olan derece ve kademelerinin mev
zuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gön
derilen kesenek ve karşılık farkları kurum
larından tahsil, fasla gönderilen kesenek ve
karşılıklar kurumlarına iade edilir. Sandıkça
mevzuata uygun olarak tespit olunacak derece
ve kademe üstündeki derece ve kademe aylığı
üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olması,
iştirakçilere emeklilik bakımından bir hak sağ
lamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa 2 . 3 . 1970 gün
vo 1239 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci mad
deye aşağıda, yazılı fıkra eklenmiştir:
74 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında ya
zılı durumlarda olup da süresinde müracaat
elemediklerinden aylık bağlanamamış olanlar
hakkında da yukardaki fıkra hükmü uygula
nır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
ym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Madde 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı üç
geçici madde eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
G-eçici madde 1. — Emekliliğe tabi görev
lerde veya Sosyal Sigortalarla ilgili işlerde bu
lunmadan illerin daimî komisyonu üyeliğine,
belediye başkanlığına seçilenlerden; istekleri
üzerine, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (n)
bendi gereğince Sandıkla ilgilendirilmiş olan
ların bu görevlerde geçen ve borçlandırılarak
emeklilikte sayılan sürelerin, 1 . 12 . 1970 tari
hine kadar olan kısmı 3 yılda bir terfi esasına,
bu tarihten sonra geçen kısmı da, 657 sayılı
Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci
maddesi hükümlerine göre, emeklilik keseneği
ne esas derece yükselmesinde ve kademe ilerle
mesinde dikkate alınır.
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Yukardaki fıkra hükmü, illerin daimî ko
misyonu üyeliğinde, belediye başkanlığında bu
lunmuş olup da, halen T. B. M. M. üyesi olan
larla emeklilikle ilgili görevlerde çalışanlar hak
kında da uygulanır.
Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve 1046 sayılı Ka
nun hükümleri saklıdır.
BAŞKAN" — Maden üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul Etmeyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Geçici madde 2. — 5434 sayılı Kanunun
«Sandıktan faydalanacaklar hakkındaki» 12 nci
maddesine 1 . 3 . 1971 gün ve 1377 sayılı Ka
nunla eklenen (n) bendinde belirtilen 6 aylık
süre içinde müracaat edememiş olan illerin dai
mî komisyonu üyeleri ile, belediye başkanları
için bu kanunun yayımı tarihinden itibaren ye
niden bir yıllık müracaat süresi daha tanınmış
tır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Geçici madde 3. — İştirakçilerden, 1136 ve
1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukat
lıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak sure
tiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanın
da müracaat edememiş olanlarla, 5 . 3 . 1970
gün ve 1243 sayılı Kanunun geçici 1 ve geçici
2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanu
nun geçici 18 nci maddelerine göre süresinde
müracaat edememiş bulunanlara bu kanunun
yayınlandığı tarihten itibaren yeniden altı ay
lık müracaat süresi tanınmıştır.
BAŞKAN — Sayın Altaıı, Önergenizi izah
edecek misiniz?
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Kısaca
izah edeyim efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler;
Daha evvelce Yüce Senatodan geçmiş bulu
nan 1136, 1238, 1243 ve 1425 sayılı kanunlarda,
bu kanunların nesri tarihinde Emekli Sandığı
na iştirakçi bulunanlara avukatlıkta geçmiş hiz
metlerinin de sayılması için bir müdde't tanın
mış idi. Fakat, bilâhare bu kanunlar yürürlüğe
girdikten sonra iştirakçi olanlar hakkında bir
hüküm yoktu. Şimdi, bu teklifin 3 ncü madde
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sinde de bu hususta bir sarahat yoktur. Bu du
rumda bazılarına haklar tanınıyor, bazılarına
tanınmıyor gibi gayri âdil bir durum husule
gelmektedir.
Burada 3 ncü maddeye eskiden 1136 ve 1238
sayılı kanunlarla tanınan müddeti geçirdikten
sonra iştirakçi durumuna geçmiş bulunanların
da dahil edilmesi daha uygun olur. Esasen bu
şekilde vaki müracaatlara ancak böyle bir cüm
le eklenmesiyle; yani «Bu kanunların yürürlük
tarihinden sonra iştirakçi olanlar dahil» cümle
ibaresinin eklenmesi halinde adaletsizlik gide
rilmiş olacaktır. Bu bakımdan vermiş bulundu
ğum önergeye iltifat buyıırulmasini arz eder
saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
başka sayın üye? Yok. önergeyi okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Görüşülmekte olan ve Cumhuriyet Senatosu
Sivas Üyesi Âdil Alfcay ve arkadaşlarının 5434
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1.3.1971
günlü ve 1377 sayılı Kanunla eklenen geçici
1 nci maddesinin (a) bendinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin geçici 3 ncü mad
desinin metnine bir cümle ilâvesi suretiyle ufak
bir değişiklik yapılmasını ve geçici 3 ncü mad
denin aşağıda yazıldığı şekilde kabul edilme
sini arz ve teklif eyler'3.
Hatay
Çanakkale
Enver Bahadırlı
Nafait, Altaıı
Geçici Madde 3. — İştirakçilerden 1136 ve
1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukat
lıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak sure
tiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanın
da müracaat edememiş olanlarla (Bu kanun
ların yürürlük tarihinden sonra iştirakçi olan
lar dahil), 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Kanu
nun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün
ve 1425 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddeleri
ne göre süresinde müracaat edememiş bulunan
lara bu kanunun yayınlandığı tarihten itiba
ren yeniden 6 aylık müracaat süresi tanınmış
tır.
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim?
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYÜRT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, bu önergeye Komisyon olarak burada
ıttıla keshetmiş bulunuyoruz. Komisyon olarak
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tezekkür edemediğimiz bir husustur. Bu bakım- f yürürlük tarihinden sonra iştirakçi olanlar da
dan Komisyon mütalaası olarak, Genel Kurulu
hil), 5 . 3 , 1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun geçi
ci 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sa
muzun yüksek takdirlerine vabeste bir keyfi
yılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine göre,
yet olduğunu arz ederim.
süresinde müracaat edememiş bulunanlara bu
BAŞKAN — Hükümet?
kanunun yayınlandığı tarihten itibaren yeniden
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
6 aylık müracaat süresi tanınmıştır.
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym 'Başkanım,
BAŞKAN — Maddeyi yeni şekli ile oylarınıza
biz de tamamen takdire bırakıyoruz. Yalnız, bu
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
rada bir ihtilâf var, o da şu: Müddet uzatması
bul edilmiştir.
şeklinde değil, yeni bir hak kabulü şeklinde
Madde 4. — Bu kanunun birinci maddesi
oluyor; ama, bunun portesi hakkında bir bilgi
hükmü 1 . 3 . 1970 tarihinde, diğer hükümleri
miz yok. Portesinin çok. büyük olmayacağını
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
zannediyoruz. Onun içindir ki, takdire bırakıyo
BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında verilmiş
ruz.
bir takrir var, onu takdim ediyorum.
BAŞKAN — Yani, arkadaşımız önerge ile
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
daha evvel verilmiş olup da, herhangi bir bir
95 sıra sayılı kanun teklifinin 4 ncü madde
sebeple kullanılamamış hakların yeniden doğ
sindeki sürenin kaldırılması ile bütün madde
madım...
ler için yayım tarihinin esas kabul edilmesini is
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
tirham ederim.
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır Sayın Baş
Zonguldak
kanım, böyle değil, izin verirseniz Emekli San
Ahmet Demir Yüce
dığı Genel Müdür Muavini arkadaşım izahat
BAŞKAN — Önergenizi izah edeceksiniz,
versinler.
buyurun
sayın Yüce.
BAŞKAN — Burada izahat vermesi müm
AHMET
DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
kün değil efendim, oradan izahat verabilir.
yın Başkan, muhterem senatörlerler;
EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜR MU
Görüşmekte olduğumuz kanun
tasarısının
AVİNİ CELÂL ŞARDAN — Efendim Avukat
4 ncü maddesinde, 1 nci maddenin ek maddesi
lık Kanunu ile 1 . 1 . 1970 tarihinde Emekli
nin yürürlük tarihini 1 . 3 . 1970 olarak esas
Sandığı iştirakçisi olanlara bu hak tanınmıştır.
alıp bir adaletsizliği düzeltiyoruz derken, daha
Bu teklifle bu tarihten sonra da Emekli Sandı
başka adaletsizliklere sebebolacağını burada be
ğı iştirakçisi olanlara bu hak tanınmak isten
lirtmek istiyorum.
mektedir. Bu bakımdan yeni bir haktır. Halbu
Bu maddenin tedvininin sebebi. Emekli San
ki bu maddede esas itibariyle, o tarihte bu
dığı İdaresi ile emekli olanlar arasında bazı ih
hakkı olup da, samanında müracaat edemeyen
tilâfların çıkmış olmasıdır. O da şudur:
lere bir süre tanınması yoluna gidilmiştir. Bu
Kurumları, 1327 sayılı Kanunun kabulünden
önerge, bu tarihte hakkı olmayanlara da bir | sonra emekli aidatlarını yapmış oldukları in
hak verilmesi yoluna gitmektedir efendim.
tibaklar üzerinden keserek Kuruma ödemişler
dir. Emekliliğini talebeden memurları da, Ku
BAŞKAN — Bu sebepten Hükümet ve Ko
rumları,
bu keseneklere istinaden emekliye sevmisyon takdire bırakıyor.
ketmişlerdir. Emekli Sandığı bu nevi bir emek
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul
lilik muamelesinin yanlış olduğunu tespit ettik
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
çe, kurumların yapmış oldukları şevkin dışında
Kabul edilen bu önerge ile maddenin yeni al
bir emekli muamelesi icra etmiştir. Binaenaleyh,
dığı şekli tekrar okutuyorum.
bu durumda şahıslar haklarının zayi olduğu id
Geçici Madde 3, — İştirakçilerden 1136 ve
diası ile Emekli Sandığına müracaat etmişler,
1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukat
bu hakları kabul edilmemiş, Emekli Sandığı Ka
lıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak sure
nununun kendilerine bu hususta tam yetki ver
tiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında
diği idiasıyle, kurumların ve emeklilerin yapmış
müracaat edememiş olanlarla, (Bu kanunların | oldukları müracaatı reddetmiştir.
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Haddizatında Emekli Sandığının bu muame
lesi doğrudur veya yanlıştır. Bendeniz burada
bunun münakaşasını yapacak değilim. Ancak,
bu anlayış dolayısıyla Danıştayda binlerce dava
açılmıştır. Bu anlayışı teyidedecek birtakım do
nelerde vardır. Meselâ Danıştay Umumî Heye
tinin almış olduğu bir kararda deniyorki; «Ku
rumların intibakları esas kabul edilir» Bu hu
susta verilecek hükümler, yani Danıştayın ve
receği kararlar gayet tabii ki, katı kararlar
olacaktır. Ancak, burada öyle bir noktaya ge
liyoruz ki, Emekli Sandığı bile yapmış olduğu
işlemde bir katiyetin mevcudolduğunu kabul
etmiyor ki, karşımıza bir kanun teklifi ile geli
yor. O^haMe, 1 . 3 . 1970 tarihinden bu yana
kadar, kendilerini haklı sanan memurlar. Emek
li Sandığı ile aralarındaki ihtilâfın halli için
dava mercilerine gitmişlerdir. Emekli Sandığı
nın da bu hususta kati bir görüşü olmadığı için
dir ki, bu kanun tasarısını getirmişlerdir. Bu
durumda olan emeklilerin halini 1 . 3 . 1970'e
götürmek adaletli mi olur? Binaenaleyh, bir
adalet tesit? edelim derken, kendisinin dahi
şüpheli olduğu bir hususu kanunla halletmek
isteyen Emekli Sandığına bu nevi bir hakkı bah
şetmek, bizim hakkımız mıdır? Adalet hissemi
ze uygun mudur?
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metin
doğrudur. Bundan sonraki tatbikatlarda, şüp
he içerisinde bulunan Emekli Sandığı katî tat
bikat ve isleme geçebilmek imkânına bu mad
deyle kavuşur, fakat bundan evvel yapmış oldu
ğu işlemlerde şüphesi bulunan Emekli Sandığı
na birtakım emeklilerin hakkını ileriye matuf
olarak 'gasbetme imkânını kanunla bahşetmiş
olmamız, bir adaletsizliğin ifadesinden ibaret
tir. Benim önergeme iltifat buyurmanızı ve Mil
let Meclisi metnine uygun olan bu önergemi ka
bul buyurmanızı bilhassa istirham ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak
ediyor mu efendim?
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M, FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Başkan,
buradan müsaade ederseniz kısaca arzı cevap
edeyim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem ar
_
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kadaşımızın fikirlerine ve düşüncelerine şüphe
siz ki bir ağırlık bulunduğu için hak vermek
mümkündür. Ancak, esas intibak hükümleri
1 . 3 = 1970 tarihinden itibaren tatbik edilegelmekte bulunduğu cihetle, buradaki hükmün,
teknik bakımdan yürürlük maddesi olarak bu
rada yer alma durumu hâsıl olmuştur.
Danıştayla kendi daireleri veyahut da başka
kuruluşlar arasındaki davalar sebebiyle kaziye-i muhakeme haline gelmiş hükümler yürüye
cektir ve müktesep haklar şüphesiz ki, koruna
caktır. Burada fuzulî ve haksız olan intibakları
yönünden çünkü, tediyeleri Emekli Sandığı
yapmaktadır, bu bakımdan, teknik yönden
1 . 3 .1970 tarihi konmak suretiyle bir muamele
yapılmasının, genel olarak emekli iş ve işlem
lerini tanzim bakımından zarureti itibariyle lü
zum görülmüştür ve komisyonda uzun müzake
reler cereyan ettikten sonra bu madde buraya
böyle yazılmıştır. Haddi zatında, Komisyonda
müzakere edilen kanun teklifinin birinci mad
desindeki ek madde ile, madde 2'deki «74 ncü
maddenin 2 ve 3 fıkralarında yazılı durumlar»'a
ilişkin bir fıkra eklenmesi hakkındaki hüküm,
Millet Meclisi metinlerinde mevcut delildir. Hü
küm etin gösterdiği lüzum üzerine, bilâhara cere
yan eden müzakerelerde Bütçe ve Plan Komis
yonunda teklife ilâve edilmiştir. Binaenaleyh,
Millet Meclisi metni üçüncü madde ve onu takibeden maddelerden itibaren başlamaktadır.
Bütçe ve Plan Komisyonunda birinci mad
deye iliştirilmiş bulunan ek maddenin burada
yer alması muvacehesinde, bizzarure intibak
lara ilişkin hükümler 1 . 3
197^'den ifbaren
yürüdüğü cihetle, bu hüküm böyle konmuştur
ve bımn. hu «°.k'!de arz ederm,
BAŞKAN — Yani, Komisyonca ilâve edilen
hususlar dolayısıyle bu mecburiyet hâsıl oldu,
diyorsunuz.
' BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Evet efen
dim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Sayın Başkan bir sorum var.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Hükümet?..
MALİYE BAKANI SAİT NACİ EROİN
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Komisyona
katılıyoruz, biz de o düşüncedeyiz.
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BAŞKAN — Yani, Komisyona katılıyorsu
nuz, takrire katılmıyorsunuz.
Sualinizi, kimden soracaksınız efendim?..
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Komisyondan.
Sayın Başkan, bu hususta açılmış olan da
valar var. Tahmin ediyorum M3 1327 sayılı Ka
nundan dolayı 19 bin dava dosyası mevcut. Bun
ların içerisinde burada mevzubahis ettiğim hu
susla ilgili 1 500 yahut 2 000 tane dava dosyası
vardır.
1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren muteber ad
dedildiği zaman, sayın Komisyon Başkanı, «Bir
haklılık vardır, ama teknik bunu icahettiriyor»
dediler. Teknikle, haklılığı nasıl telif ediyorlar?
Tekniği kurtaralım derken hakla bertaraf et
miş olmuyorlar mı? Bunu lütfen izah buyursun
lar.
BAŞKAN — Komisyon?..

bir memurun, kendi dairesinin haksız bir şe
kilde ve kendi hukukunu haleldar edecek şekil
de daha düşük derecelere kendisini intibak ettirarsk emekli etmiş olması dolayısıyle Danış
tay a ikame ettiği dava başkadır, Emekli San
dığı ile bu emekliler arasında vaki olan davalar
başkadır. Bu, o davalarla alâkalı değildir.
BAŞKAN — Alâkalı değildir, evet efen
dim.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Katiyen bu
radaki bir haksızlık ve adaletsizliği sürdür
mek...
BAŞKAN — Haksızlık ve adaletsizlik de
yoktur, diyorsunuz.
EÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Yoktur.
Bu bakımdan arz ediyoruz. Komisyonda böyle
bir intiba hâsıl olmamıştır.

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, bendeniz herhangi bir hakkın zayi olması
veya adaletsizlik bakımından bu madde üzerin
deki önergeyi eleştirdim. Buradaki mesele şu
dur:
Emekli olanların intibak işlemleri dolayısıyle kendisini emekli kılan dairelere karşı olan
davaları başkadır, Emekli Sandığının intibak
muameleleri muvacehesinde, Emekli Sandığı
ile emekliler arasındaki dava konuları başka
başka mevzulardır.
BALKAN — Yani sayın Yüce'nin bahsettiği
davaların bununla ilgisi olmadığını mı söyle
mek isHvo-rsunıız?
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Hayır, bu
nunla alâkası yok. Günkü Emekli Sandığına
karşı ikame edilmiş bu şekilde dava olmadığını
Komisyon müzakereleri sırasında yetkililer ifa
de ettiler. Kendileri 19 bin davadan bahsettiler.
Hükümet yetkilileri buradadır, Komisyonda
verdikleri izahatı burada da tekrar edebilecek
durumdadırlar. Bu itibarla, bu iki dava sistemi
ni ve müessesesini ve sayılarını yekdiğerine ka
rıştırmamak lâzımdır.

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Söz alma vakti geçti sayın Yü
ce.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Sayın Başkan, mesele tamamen tersinedir...
BA5KAN — Müsaade buyurun efendim.
Takririnizi izah ettiniz, takrir üzerinde Hükü
metin ve Komisyonun görüşlerini aldım. Buna
rağmen...
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Sayın Başkan...
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade edin arz edeyim. Soru sordunuz, soruya
cevap verdiler. Artık söz hakkı diye bir şey
yoktur. Eğer başka bir şey sormak istiyorsanız,
buyurun.
ORHAN KÜRÜMOĞ-LU (Bitlis) — Takririn
lehinde söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Bitti efendim, takririn müza
keresi bitti sayın Kürümoğlu.

BAŞKAN — Yani, kısaca muvzubahis dava
larla bu maddenin ilgisi yoktur diyorsunuz?..
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Herhangi

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Soru soracağım.
BAŞKAN — Evet.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Sayın Başkan, Komisyon Başkanı açılmış olan
davaların ilgililerle intibakı yapan daire arasın
da olduğunu söyledi.
Benim bahsetmiş olduğum davalar bunlar de
ğildir. Bu nevi davaların dışında da kurumlarınca
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yüksek derecede intibak muamelesi yapılıp ve
o dereceden aidatını ödedikten sonra, altı ye
di ay sonra emekli olacağım diyen şahsı; daire
si, o emekli keseneğine istinaden emekliye sevkettiği halde; Emekli Sandığı, emekliye sevkedildikten sonra o şahsın emeklilik durumunu
bir derece veyahut 5 - 6 kademe düşürmektedir.
Bahsettiğim davalar, bunlardır ve Emekli San
dığı ile emekli olanlar arasındadır.
Şimdi soruyorum: Bu teklif böylece kanun
laşırsa, dava açmış olan ve neticesini beklemiş
olan kişileri müşkül duruma sokmaz mı? Böyle
bir ihtilâf olduğunu katiyetle bilen Emekli
Sandığı, bu teklif ile gelmekle, zaten bu konu
yu halletmek istememekte midir? Binaenaleyh,
sayın Komisyon Başkanı, davaların bir yönünü
arz ettiler; fakat diğer yönünü arz etmediler
kanatindeyim.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, bir hususu,..
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, is
tirham ediyorum.
Şimdi siz birinci suale verdiğiniz cevapta,
«Sayın soru sahibinin söylediği davalarla bu
maddenin ilgisi' yoktur.» buyurdunuz, ama, sa
yın soru sahibi bilhassa bu madde ile ilgisi ol
duğunda ısrar ettiler ve «Emekliye ayıran ku
rumlarla, emekli olanlar arasındaki ihtilâftan
bahsetmiyorum, emekli olanlarla Emekli Sandı
ğı arasındaki davalardan bahsediyorum, bina
enaleyh, bu madde ile ilgilidir.» dediler.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Efendim, biz
bu maddeyi Komisyonda kabul ederken, Maliye
Bakanlığı ve Emekli Sandığı temsilcileri tara
fından bu maddeye ilişkin hüküm hakkında
geniş açıklamalarda bulunulmuştur. Burada her
hangi bir hukukun ziyaa uğratılmasının, bir ada
letsizliğin bahis konusu olmadığını, mahkeme
lerce verilecek hükümlere daima mutavaat edi
leceği ve g'erek idarî mahkemelerin, Damştaym,
vesair mercilerin ittihaz edecekleri kesinleşmiş
kararlara aynen itibar edileceği belirtilmiş
tir:
Burada 19 bin davadan bahsedildi; bize bu
kadar sayıda dava olmadığı, Maliye Bakanlığı
ve Emekli Sandığı temsilcileri tarafından açık
landı ve gayet az miktarda ihtilâfa düşüldüğü
söylendi. Bu madde herhangi bir yargı yolunu
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kapamamaktadır. Esasen Anayasamıza göre,
idarenin bütün iş ve işlemleri yargı denetimine
tabidir. Her hal ve vaziyette, bundan mutazar
rır olan kimselerin ait olduğu mahkemelerde
haklarını aramaları tabiîdir. Ben daha fazla
teknik malûmat arz etmek istemiyorum. Bu
önemli bir husustur. Arkadaşımızın müsterih
olabilmesi bakımından, sayın Maliye Bakanı ve
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı yetkilile
ri buradadır, kendileri teknik bakımından da
konuyu aydınlatsınlar. Açıklığa kavuştuktan
sonra oylanmasını istirham ediyorum.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym
Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim?
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Önerge
hakkında acılan müzakere yönünden...
BAŞKAN — Buyurun saym Kürümoğlu.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym
Başkan, muhterem üyeler;
Değişiklik önergesi okunduktan sonra saym
Başkan önerge sahibi muhterem üyeye, önerge
sini izah etmek üzere söz verdiler. Ve saym üye
önergesini izah ettikten sonra, «Başka söz iste
yen var mı?» sualini tevcih etmeden, doğrudan
doğruya Komisyon ve Hükümete fikirlerini
sordular. Bu sebeple, müzakere usulünde bir
yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Söz istedim,
verilmediği cihetle bu hususun tashihi ve söz
hakkımı kullanabilmem için saym Başkanın lüt
fen bana söz hakkı vermesini istirham ediyo
rum :
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Efendim, takrir sahibine tak
ririni izah etmek için söz verdim. Başka söz is
teyen olsa idi, tekrir üzerinde ona da söz verir
idim. Ancak, «Takrir üzerinde başka söz iste
yen var mı?» şeklinde bir sual âdet değildir,
teamülümüz değildir. Maddeler üzerinde söz
isteyeni sorup, olup olmadığını tespit ettikten
sonra, madde üzerindeki işleme devam edilir. Bu
itibarla, bu hatayı işlediğime dair bana bir tü
zük maddesi gösterirseniz, ben hatamdan rücu
ederim,
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, affedersiniz bir münakaşa halin
de değil; yalnız bugüne kadarki Zatıâlinizin
tatbikatı cümlesinden olmak üzere bunu istir
ham ediyorum. Zatıâliniz her önerge okunduk
tan veya madde okunduktan sonra, bugüne ka-
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dar; - Bütün zabıtlarda da aynı şekilde geçer..»
Başka söz isteyen var mı?» dij/e sorarsanız. Kal
dı ki, önerge sadece sayın önerge sahibinin iza
hı ile kapanmış oluj^or. Halbuki, İçtüzüğe göre
bir lehte, bir aleyhte konuşma hakla tanımama
icap eder, kanaatindeyim, Buna dair hüküm
vardır; fakat PU anda maddesini hatırlamıyo
rum. Bu maddeye istinaden bendeniz söz istir
ham ediyorum. Lehte konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, söz isteseler
di verirdim; ama istemediler. Ben muameleye
devam ettim. Bn bakımdan ısrar ediyorum.
Sos istendiği takdirde verilir; ama istenmedi,
muamele il eri? di, son seklini aldığı anda., yani
bütün işlemlerin -ora erdiği anda EÖZ istediği
niz için vermedim. Bu itibarla, istirham edeyim,
bunda ısrar etmeyin.
ORHAN KÜRÜMOĞLÜ (Bcv,rnla) — Mü
saade eder misinis sayın Başkanım? Takdirini
ze bir şey söylemiyorum. Yalnız, s03de bir du
rum olmuştur: önerge sahibi izahını yaptıktan
sonra, zatıâlinizin önergenin leh ve aleyhinde
iki üyeye söz vermeniz icap ederdi. Bunu yap
madan direktnıan Hükümete ve Komisyona
fikrini sordunuz. Bu sebeple, biz söz istemeye
fırsat bulamadık. Müsaade ederini?, kısa bir
izah yapacağım. Esasen, önergenin mevzuu olan
husus 1 nci maddenin metninde vardır. Bu se
beple, 3 ncü madde yanlıştır.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğl.u, sormak mec
buriyetinde değilim. Ama, mesele mühim oldu
ğu için fikrini?! lütfen soyîe^/iniz. Hakikaten
mühim bir noktadayız. Fikrinizi söyleviniz, ona
göre Hükümetten izahat isteyeceğiz. Sayın üye
ler de reylerini kullanırken doğru bir kanaatle
kullansınlar. Bu bakımdan buyurun, kısaca fik
rinizi söyleyin efendim.
ORHAN KÜRÜMGĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederini, sayın Balkan.
Muhterem üyeler; «5434» rakamı ile başla
yan cümleden itibann geçici 1 nci maddeyi ay
nen okııvorunı:
«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinin (n) bendi
gereğince Sandıkla ilgilendirilmiş olanların bu
görevlerde gecen ve borçlandırılarak em^krİlk
te sayılan sürelerinin, 1.. 12 , 1970 tarihine ka
dar olan kısmı 3 yılda bir terfi e'iasına; bu tarih
ten sonra gecen kısmı da, 657 sayılı Kanunun
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1327 saplı Kanunla değişik 68 nci maddesi hü
kümlerine göre, emeklilik keseneğine esas dere
ce yükselmesinde ve kademe ilerlemesinde dik
kate alınır.» diyor.
Şimdi dikkat buyurulursa, 4 ncü madde de,
«Bu kanunun 1 nci maddesi hükmü, 1 . 3 . 1970
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.» denilmek
tedir. 1 . 3 = 1970 tarihinden itibaren yürür
lüğe giren bir kanunun geçici 1 nci maddesinde»
ki, «657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 68 nci maddesi hükümlerine göre, emeklililik keseneğine esas derece yükselmesinde ve
kademe ilerlemesinde dikkate alınır.» ibaresinin
inanası ne oluyor? Büyük bir hatadır sayın
Başkanım. Zaten bu Kanun, 1 nci maddesinin
tanzim, sekli itibariyle içersinde meriyet tari
hini de muhtevidir. Bu sebeple, bu tasarının
mer'iyet tarihinin yürürlük tarihi Olması icap
e-ler.
Muhterem arkadaşlarımızın verdiği önerge
isabetlidir. Önerge lehinde oy kullanılmasını is
tirham eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Hükümet adına Emekli San
dığı Umum Müdür Muavini, lütfen istenen iza
hatı arz edin efendim.
EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜR MU
AVİNİ CELÂL ŞARDAN — Efendim, bizim bu
maddeyi koymamızdaki esas amaç, intibak hü
kümlerinin çeşitli dairelerce çok farklı uygu
lanmasından ileri gelmektedir. Bir daire, bir
hükmü başka türlü tefsir ederek, bir memu
run hakkı olan. derecenin iki, üç derece üstün
de intibakını yapmakta ve bu derece üzerinden
•emekliliğini istemektedir. Buna mukabil, başka
bir daire mevcut esaslara ve Eakanlar Kurulun
ca tespit edilen intibakın genel esaslarına göre
yaparak, hakla olan dereceyi vermekte ve bu
nun üzerinden emekli yapmak üzere göndermek
tedir. Akıine, bazı daireler de memurun hakkı
iki üç derece üstte olduğu halde bu intibakı
yapmamakta, bize iki üç derece aşağıdan gön
dermektedir.
önlenmesi ve kanunlara, intibakın genel
esaslarına uygun şekilde emekliye ayrılabilme
leri bu madde ile sağlanmış olacaktır ve bütün
bu intibak hükümleri ve Emıkli Sandığının
yine emeklilikle ilgili intibak hükümleri 1.3.1970
den itibaren yürürlüğe girdiği için, Ek 1 nci
maddenin yürürlük hükmü de 1 . 3 . 1970 ola-
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rai: konmuştur. Geçici 1 nci Madde ile ilgisi
yoktur.
Diğer taraftan, bunların halen Danıştayda
görüşülmekte olan davalarla da ilişkisi yoktur.
Danıştay, eğer bu konuda bir karar verirse,
buna Emekli Sandığı uyacaktır ve uymaktadır.
Yoksa, Danıştaydaki davaları önleyici bir hü
küm konmamıştır, kanun teklifine ve böyle bir
amaçda yoktur. Eğer, Danıştay yine emeklile
rin davalarını inceler ve onları haklı bulursa,
Emekli Sandığı bunu uygulayacaktır. Yoksa, bu
davaları önleyici bir davranış söz konusu değil
dir.
Diğer taraftan, 19 bin dava olduğunu söy
lediler. Biz, rakamın büyüklüğüne bakarak bu
nun bu madde ile ilgili olmadığını söyleyebi
liriz, Netekim, Sayın Komisyon Başkanı da
bunu belirtiler. Günkü, Emekli Sandığı ile
emekliler arasında bu kadar yüksek sayıda bir
ihtilâf söz konusu değildir. Danıştayda bu sayı
da bir davamız yoktur; bu bakımdan itiraz edil
miş oldu efendim.
BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi, Yüksek
Heyet bu meseleyi halledecek. Yalnız...
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sevk edilmiş, Emekli Sandığına ödenen kesenek, eğer fazla ise, hiçbir itirazda buHunmamış, almış, almış, almış; emekliye sevk edildiği gün ise «Hayır, senin emeklilik durumun bu
değildir» diıyerek adamı bir derece, iki derece
aşağıdan emekliye sevk etmiştir. Açılmış olan
dava; benim keseneğimi kestikten, size veril
dikken sonra, benim intibakımı yapan dairenin
teıpiti doğrudur, davasıdır. Eğer, Emekli San
dığı ıbuaun doğru olup olmadığı hususunda bir
katı karara sahip olsaydı, bu tasarı ile z&ten
karşımıza gelmezdi.
Ben, şimdi Emekli Sandığı Genel Müdür Mu
avini beyden soruyorum: Bu kanun çıktığı za
man, Danıştay, Kanunu iptal etmek ye'Jkismi
haiz midir, yoksa, kanun gereğince açılmış da
vaları neticelendirir mi? Ancak ve ancak Ana
yasa Mahkemesinde dava açmak hakkını haiz
dir. Binaenaleyh, Genel Müdür beyefendi da
valara tesis" etmeyeceğini nasıl beyan edebili
yor? Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buna, Komisyon adana Komis
yon sözcüsü cevap verecek.

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) —
Sn>ru,m var, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, artık Yük
sek Heyet halledecek efendim,
AHMET DEMÎR YÜCE, (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, zabıtlara geçime:! bakımından bir
soru sormam icabedlyor; müsaade edin efen
dim.
BAŞKAN — Peki, sorunuza müsaade ede
ceğim. Buyurun.
AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) —
Emekli Sandığı Sayın Genel Müdür Yardımcısı
izahlarında, açılmış olan davalara tesir etme
yeceğini söylediler.
Madde 1 de, ek madde olarak zikredilmiş
olan husus; kurumlanınca yapılmış olan intibaküıann birbirine uygunsuzluğumdan yakın
madır. Filvaki, bazı kurumlar aç ağı düşür
müş, bazı kurumdar yukarıya çıkarmıştır. Fa
kat, Emekli Sandığına kesenekler geldiği za
man ; Emekli Sandığı her nevi muameleyi ya
pıp «Yanlış yaptınız veya doğru yaptınız» di
yecek mevkidedir. Bunların tashihi, bu kanun
çıkmasa da kabil; fakat bundan sonra olan
hâdiseler mühimdir Saym Başkan. Emekliye
— 428

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar)
'Saıyın Başkan, çok değerli arkadaşla
rımı;
MııMerem arkadaşımın ifade et,mis olduğu
hulusu iki noktada arz etmek bitiyorum:
Birincisi, 1425 ve 1327 sayılı kanunların umu
mî hükümleri' içerisinde Emekli Sandığının bu
kabil intibaklarla ilgili konulardaki tasarruf
larını Danıştay, «vuzuh olmadığı» gerekçesiyle
kabul etmiyor. Bu itibarla, bu geçici madde ile
getirilmsls istenmiş olan husus, buna bir vuzuh
vermek suretiyle Emekli Sandığını, hakkın isti
mali istikametinde hukukî bir karar yeteneği
ne :a!rp kılmaktır.
îkinci olarak, ma<lumuâlmiz 1327 sayılı Ka
nun 1 . 9 . 1970 tarihinden itibaren geçerlidir.
1425 sayılı Emeklilik Kanunu (ki, 1344 sayılı
Kanunu tadil eden kanundur) bunun da, 1327
sayılı Kanunla bir paralellik kurulabilmesi için
geçerli! k taıtlhinin geriye doğru 1 . 3 . 1970
tarihinden başlamış olması keyfiyetinde zaru
ret vardır.
Bu itibarla, arkadaşlarımın ifade ettikleri
hususlarla, maddede getirmek istediğimiz hü
küm arasında bu bakımdan farklar vardır.
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Uzun müddet cereyan eden Komisyon müzıaksT^leri esnasında, gerek Maliye Bakanlı
ğının, gerekse EmeMi Sandığının ilgililerin
den edinmiş olduğumuz intibalar ve hukukî
zaruretler, bizi, komisyon olarak, bu madde
nin tasanda yer almasına sevketmiştir.
Saygılar Bunanm.
BAŞKAN — Sayın Alühocagil, takririnizi
tetkik ettim, müzakere usul ve tüzüğümüze uy
gun düşmsdiği için, yani müzakereden geri
dönmemiz mümkün olmadığı için takririnizi iş
leme kaymam mümkün değildir. Çünkü, takririıiJz yeni geçici madde konulmasını taCsbediyor; halıbuki, geçici maddeler müzakere edil
di, yürürlük maddesine geçtik. Şimdi müzake
re ettiğimiz yürürlük maddesi olduğu için,
eğer işleme koyarsam geri dönmek icabedecektir. Bu durum ise usulümüze ve tüzüğümüze ay
ları düştüğünden, bu bakımdan işleme koymu
yorum, özür dilsıûn.
Takriri dinlediniz; takrire Hükümet ve ko
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misyon -katılmıyor. Tikririn dikkaıte alınmasını
oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Takrir
kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
(yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oyltrınıza arz 'edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte sez
isteyen sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Teklif kabul edilmiştir.
Teklüf, Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. Yapılan 'değişiklikler ddlayısıyle, tüzü
ğümüzün 80 nci maddesi uyarınca işleme tabi
tutulacaktır.

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
7. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân
komisyonlarında açık bulunan birer bağımsız üye
liğe seçim.

BAŞKAN — Başkanlığımıza aday gösteril
mediği için, bu seçimi başka bir toplantıya bı
rakıyorum.

VI — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR YE

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûlfi
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi
V2, Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566)
BAŞKAN — Sayın Bügen?.. Yok. Sayın
Bakan?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe bı
rakılmıştır.
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570)

CEVAPLARI

azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567)
BAŞKAN — Sayın özer?... Yok. Sayın
Dışişleri Bakanı?... Yok. Soru, gelecek soru
gününe bırakılmıştır.
4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarhcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Başbaşbakandan sözlü sorusu (6/575)

BAŞKAN — Sayım öztürkçine?.. Yok. Baş
bakan adına Sayın Maliye Bakanı cevaplandı
racaklardı. Bir kereye mahsus olmak üzere ge
lecek soru gününe bırakılmıştır.

BAŞKAN —- Sayın Sarlıoalı?... Yok. Soru,
gelecek soru gününe bırakılmıştır.
5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/577)

3. — Cumhuriyet Senatosu
Hamdi özer'in, Yunanistan'da

BAŞKAN — Sayın Alpaslan?... Yok. Soru,
gelecek soru gününe bırakılmıştır.

Malatya Üyesi
bulunan Türk
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- - 6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yücemin, Almanya'dan gelen
Türk isçilerinin gümrük muamelelerine dair
İrisleri ve Gümrük re Tekel bakanlarından
sözlü sorusu (6/580)
BAŞKAN — Saym Ahmet Demir Yüce?...
Burada. Sayın Bakanlar?... Yoklar. Soru, ge
lecek soru gününe bırakılmıştır.
7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına yapı
lacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü so
rusu ve Başbakan adına Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin'in cevabı (6/581)
BAŞKAN — Saym Aydıner?... Burada. Sa
yın Bakan?... Buradalar. Soruyu okutuyorum
efendim.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
İstanbul'da yapılmakta ve yapılacak olan
iki köprünün adları ve buna ilişik bazı husus
lar hakkındaki ilişik sorumun Sayın Başbakan
tarafından sözlü soru olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi saygılarımla dilerim.
Kontenjan Senatörü
Hidayet Aydıner
2 . 2 . 1969 tarihinde Yüksek Senatomuzun
30 ncu Birleşiminde söz alarak istanbul Boğa
zında yapılacak köprünün ehemmiyet ve lüzu
munu hararetle müdafaa etmiştim. Bunun üze
rine bazı gazeteler benim güya Anadolu yaka
sında arsalarım olduğunu ve onları kıymetlen
dirmek için bu müdafaayı yaptığımı ileri süren
neşriyatta bulundular. Benim Anadolu yaka
sında hiç bir arsa ve gayri menkulüm olmadı
ğını, Boğazda köprü yapılmasını müdafaa etmekliğim hasbî ve vatanî saiklere müstenidolduğunu izah için 23 . 5 . 1969 tarihinde 60 ncı
oturumda gündem dışı söz aldım ve bu konuş
mamda vatanın terakkisi için elzem olduğundan
Boğazda bu köprü er geç yapılacaktır. Fakat
bu köprünün adı Boğaz Köprüsü olmayacaktır,
23 yasında bir delikanlı olarak İstanbul'u
fethedip bize kazandıran ve Cihan tarihinde
devir kapayıp devir açan Yüce Fatih'in adıyla
anılacaktır, Köprünün adı Fatih Köprüsü ola
cak demiştim ve gerekçe olarak demiştim ki
Türk Milleti tarihte çok büyük adamlar yetiş
tirmiştir, ama bunlarm içinde üçü vardır ki
yıldızları bu semalarda hiç bir vakit sönmeyeoeüstir. Bunlarm birincisi Anadolu'yu bize ebe
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dî bir yurt olarak açan Alpaslan, ikincisi İs
tanbul'u bize hediye eden Fatih, üçüncüsü on
ların kazandırdıkları vatanımızı istilâ etmek is
teyenleri yurdumuzdan kovup vatanı kurtaran
Yüce Atatürk'tür. Atatürk namına istanbul'da
bir köprümüz vardır, Fatih namına hiç bir
köprü veya âbidemiz yoktur Boğazda yapıla
cak köprünün adı bunun için Fatih Köprüsü
olmalıdır.
Halic'e yapılacak köprünün adı da Alpas
lan Köprüsü olmalıdu- demiştim. O oturumda
Hükümetten kimse yoktu fakat bu buluş ve
teklifimi en büyüğümüz dinleyip takdir ettiği
ni sonradan öğrendim, şimdi oradan seneler
geçti Boğazda köprü yapılıyor ve yükseliyor
Alpaslan'ın ne büyük bir Türk olduğunu bu
yakınlarda Malazgirt zaferinin 900 ncü yıldö
nümü üzerine daha iyi kavramış ve kutlamış
bulunuyoruz. Sevinçle ifade edeyim ki Haliç'te
arimı Alpaslan Köprüsü dediğim Haliç köprü
sünü ve yapılması ihale edilmiştir. Binaenaleyh
her iki köprünün adları konmasının zamanı
gelmiştir. Zaten boğaz kelimesi bir ad olamaz
çünkü boğaz dünyanın birçok yerlerinde var
ve boğaz kelimesi çok umumî bir kelimedir. Fa
tih'in büyüklüğünü ifade için ise fazla söze lü
zum yoktur, çok kıymetli Türk şairi Faruk
Nafiz Çamlıb&l ona (Sani-d -Muhammet- misin
ey Fatihi evvel) mısrasıyla gayret veciz surette
övgüsünü yapmıştır.
Fakat benim gönlüm yalnız boğazda yapıl
makta olan köprüye Fatih Köprüsü adını ver
mekle yetinmeye razı olmuyor, çünkü bir mil
leti yaşatan onun tarihî mefağiridir ve milletler
masilerindeki mefağir ile övünerek yükselirler
ve varlıklarında ve mücadelelerinde ondan kuv
vet ve hız alırlar. Bu sebepledir ki Atatürk
bize evvelâ mefahirimizle övünmemizi ve sonra
çalışmamızı emretti. Milletler tarihî mefahiri
ni âbidelerle nazarlardan mücessem ve ebedî
hale getirirler. Faüh için böyle bir âbideden
hâlâ mahrumuz. Gerçi fethin 500 ncü yıldönü
mü münasebetiyle bir fetih cemiyeti kurulmuş
ve İstanbul'da Saraçhane başında bazı yerler
açılmıştır, fakat bunun sonu getirilememiştir
va kanaatimce getirilemeyecektir. Saten Fa
tih Saraehaneıbaşına sığmaz ve onu oraya sığ
dırmak için uğraşmamalıdır. G-önlüm şunu isterki Boğazda yapılmakta olan köprüye yalnız
Fatih Köprüsü adını vermekle yetinmemeliyiz
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onun fen ve ilim ve estetik bakımından en j
münasip bir yerine Fatihsin bir heykelini dik- I
meliyiz ki, sadece İstanbul içinde yasayan biz |
Türkler değil Boğazın mavi suları üzerinden i
yar ve ayar her giiıı gelip geçen yüzlerce gemi j
ve içindeki binlerce insanlar bu âbide ve hey
kele bakarak 500 bu kadar sene evvel 23 yasın- |
da olduğu halde burayı Türklüğe ebedî bir ]
yurt olmak üzere fetheden ve fethettiği bu ye
rin yerli halikına herhangi bir husumet ve hak- j
sizlik yapmaktan şiddetle çeldnerek onlara {
tam bir hürriyelfc bahşetmek suretiyle insanlık i
ve fazilet ve hak ve adalet numunesi gösteren j
bir Türk kahraman ve hakanı bu heykellin s a- j
hibi olduğunu görsünler ve onun huzuru aza- !
met ve faziletinden eğilerek geçmek suretiyle
Türk Milletinin böyle bir Fatihi yetiştiren bir
Millet olduğunu düşünerek tarihî mefahirimiz
üzerinde gözlerini açsınlar.
!
Yukarda arz ettiğim durum karsısında artık
Saraçhanebaşı'nda bir âbide yapmaktan vazge- ;
çilmeli ve o cemiyetin bu baptaki mezkûr me- j
sakinin mahasali olarak maddî ve manevî bir i
varlığı varsa Boğazdaki Fatih Köprüsüne ya- j
pılacak heykel ve âbideye intikal ettirilmelidir, j
Ve bu teklifin tasvip buyurulursa planlarda ;
vakti geçmeden bunun için tadilât yapılmalı- >
dır.
Eğer Fatih Köprüsü üzerinde ve civarında
böyle bir âbide yapılmak imkânsız ise o halde
Rumeli Hasarı üzerinde böyle bir şeyin yapıl
ması düşünülmelidir.
j
Sayın Hükümetimizden bu bapta neler dü
şündüğünü lütfen açıklamasını ve tekliflerin
kabul buyurulacaksa kabul edileceği nisbette
maddî ve manevî hazırlıklara şimdiden başla
nılmasını dileyerek cevaplarına saygılarımla
intizar ederim.
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Mu- ]
kadder Özteikm, buyurun.
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ- |
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun pek muhterem üyeleri;
Sayın Hidayet Ay diner'in istanbul'da yapı
lan Boğaziçi köprüsüne «Fatih» isminin veril
mesi ve Haliç'te yapımıma başlanan köprüye
de «Alpaslan» in isminin verilmesi ile ilgili te
mennisine cevap vereceğim.
Geriye kalan kısımlar soru ile ilgili olmadığı için. onlara temas etmeyeceğim.
I
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Yüce Heyetinizin de malûmu olduğu üzere,
istanbul birçok defalar Araplar tarafından, son
ra Yıldırım Beyazıt tarafından kuşatılmış ve
en nihayet Fatih tarafından tarihimizde adı ge
çen olaylar sonunda fethedilmiştir.
Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarını yaptır
mış, Fatih Rumeli Hisarını fetihten önce inşa
ettıirmiştir. Bir de Sayın Hidayet Aydıner'in
bahsettiği husus; Alpaslan Malazgirt Zaferini
kazanmıştır. Teamülen, tarihimizde bu gibi hal
lerde hiçbir zaman eser sahibine o yerin ismi
verilmek suretiyle zafer tanımlanmamış ve onun
ismi verilmemiştir.
Meselâ, Malazgirt Zaferini kaşanan Alpas
lan için yapılan âbideye isim vermek hususun
da Bayındırlık Bakanlığı bir müsabaka ile bu
nu sonuçlandırmıştır. Bunun adı «Malazgirt
Âbidesi Külliyesi» dir, «Alpaslan Âbidesi» de
ğildir. Eğsr böyle bir teamül teşriî organlara
bir kanun konusu olarak getirilirse, artık her
yardeki köprüye şu şekilde isim verme gibi
dünyada görülmemiş bir tatbikata girilecektir
demektir.
Yalnız, sayın soru sahibinin bu konu ile
ilgili merakını ve arzusunu tatmin bakımından,
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde İstanbul'da
yapılması düşünülen bazı sanat eserleri var;
bu konularda bilgi vermek isterim.
Biliyorsunuz Fatih, istanbul'u Rumeli'den
fethettiği için, Anıt - Kabir Derneği tarafın
dan Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünde Rume
li Hisarı civarında münasip bir yere, bir mü
sabaka sonunda tespit edilmek üzere, Fatih'in
heykelinin temeli atılacaktır.
Boğaziçi Köprüsünün Beylerbeyi ayağında
Nakkaş Tepe isminde manzarası çok güzel ve
Boğas'a da girerken görünüşlü bir yer vardır.
Buraya da yarışma sonucu yine Anıt - Kabir
Deıtoaği tarafından Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümünde Atatürk'ün bir heykelinin temeli
atılacaktır.
Alpaülan için de, biraz evvel arz ettiğim
gibi, Malazgirt'te, Malazgirt Zaferini anana
amacı ile bir âbide yapılacaktır. Gayet tabiî
zaferin başkumandanı olarak şerefi onundur;
fakat, meydan muharebesinin yapıldığı yer
olarak, Malazgirt için de Bakanlığımız tara
fından bir müsabaka yapılmıştır, müsabaka
sonuçlanmıştır, buna ait bir kitabı da ben
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Hidayet Beye takdim etmek üzere getirdim; gö
recekler, onda da «Malazgirt Zafer Anıtı» diye
tesmiye edilmiştir.
Bu soru Sayın Başbakana tevcih edilmişti,
ben onun adına cevap veriyorum, böyle bir
teamülün, kanun yoluyla isim verme şeklinde
Türk Parlâmentosuna girmesine Hükümet ola
rak taraftar değiliz. Daima köprüler mahallin
adını alır. Boğaziçi Köprüsünün bütün resmî
muamelâtı, dış memleketlerle konsorsiyum
muamelâtı, Bayındırlık Bakanlığındaki bütün
kayıtları böyle geçmiştir. Keza, Haliç Köp
rüsünün de bütün kayıtları bu tarzda yürüyor
ve o mahallin adını alıyor.
Bunu arzularına uygun istikamette geliştiremeyeceğimizi ve teamülün de bozulmaması
kanısında olduğumuzu saygılarımla arz ederim.
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yorlar ki: «Şimdiye kadar Boğaz Köprüsü den
miş, mahallî köprü, binaenaleyh bunu değiştir
meyelim; bunda mahzur vardır, çünkü muka
velelere, sözleşmelere, belki yardım eden bazı
beynelmilel müesseselerin kayıtlarına burası
Boğaziçi Köprüsü olarak geçmiştir, bunu değiş
tirmekte mahzur vardır.» bu, çöpten bir engel
dir beyefendiler.
Her yerde boğaz vardır. Mehmet Akif o Ça
nakkale hakkındaki meşhur ölmez kıtasında;
«Şu Boğaz Harbi» diye başlar. Boğaz Çanakka
le'de de vardır, başka yerde de vardır, dünya
nın her yerinde vardır, ama Fatih bir tanedir
Türkiye'de. Türkiye'de değil, bu sema altında
bir tanedir. 23 yaşında bir delikanlının zaferi
bu zafer. Bu tarihî şereften biz onu niye mah
rum edelim, niye unutturalım? Biz isteriz ki,
hergün önünden geçen yüzlerce ecnebi vapur
BAŞKAN — Sayın Aydıner, buyurun efen
ve binlerce ahali, «Fatih» diye, 500 küsur sene
dim.
evvel bir delikanlının burayı zaptettiğini
ve
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca
dünyaya adaletin numunesini gösterdiğini ha
S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar;
tırlasın. Bundan niye kaçınıyoruz, hayret ediyo
Arkadaşımız, «Bir şeyi yapana oranın ismi rum.
verilmez.» dediler. Yapmayaan da verilir, lâyık
Şunu da söyleyeyim ki beyefendiler, bu mu
ise. Atatürk Köprüsü vardır istanbul'da, 40 se
halefetleri, bizatihi Atatürk'ün arzularına mu
nedir Atatürk Köprüsüdür; Atatürk kendisi
halefettir. Atatürk, Fatih'i çok seviyordu ve
yapmamıştır, ama Atatürk'ün namına ipka için
onun için, Fatih namına bir âbide dikilmesini,
ismi verilmiştir. Yeni bir icadım yok. Atatürk'
bir eser meydan getirilmesini istiyordu. O vaün ipka için Atatürk Köprüsü denilmiş; Ata
kt köprü yok; köprü meselesi mevzubahsolmatürk bunu tekabül etmiş, memnun olmuş. Sağ
ğı için, «Acaba nerede yapalım Kız Kulesinde
lığında ve öldüktsn sonra da ilelebet Atatürk
yapalım mı?» diye Sayın Prof. Afet inan 'la isKöprüsüdür orası; resmen Atatürk Köprüsü
şare ettiğini telefonla kendisinden öğrendim.
dür. Fat'ih'ten niye kıskanıyorsunuz Fatih Köp
Atatürk kadirşinastı, Atatürk nankörlüğü kabul
rüsü demeyi? Unutturmak için mi?..
etmez, Fatih namına bir âbidenin yapılmasını
şiddetle arzu ediyordu; fakat ömrü vefa et
Beyefendiler, Türk'ün darbım ^selelerinde
medi. Binaenaleyh, biz onun o arzusunu yerine
çok şey var: «Ben oğluma bağ verdim, oğlum
getirmek mevkiinde iken, bu köprüye muhale
bana üzüm Vermiyor.» Fatih 23 yaşında bir de
likanlı, vaziyeti izaha lüzum yok, tutuyor İs fet eden bir partinin mensubu ve muhalefet
tanbul'u bize kazandırıyor ve yalnız istanbul'u edenlerin içinde bulunan bir arkadaşımız, bun
kazandırmakla kalmıyor, cihan medeniyet ta da bir mahzur telâkki ediyor. Hayret ediyorum,
ne mahzur olabilir?...
rihinde bir devri kapıyor, bir devri açıyor, Öy
le adaletli bir sistem kuruyor ki, hiç bir kimse
Dünya'nm medenî şeyleri sayılıdır. Was
nin burnunu kanatmadan istilâ ettiği, zaptettiği hington diye Ur şehir ismini General Waşhlnmemlekette numuneî medeniyet olacak bir tar ton'dan almamış mıdır? Emsali yok mudur?
zı hareket takibediyor. Bugün Avrupa'nın ve
Hatta, komünistler, maziî mefahiri olmadığı için,
bütün medeniyetin takdir ettiği bir hadise.
eskileri unutmak için, unutturmak için, başka
Şimdi, «Fatih» adı konursa, dünya yıkılır- i isimlere çevrilmişlerdir. Biliyorsunuz, «Avrupa'
mış... Çünkü, teamülde bu yokmuş. Arz ettim,
ya pencere yapıyorum» diyen Çar'ı unutturmak
Atatürk Köprüsü misâlini verdim. Bana söyle için, başka isme çevirmişler, oraya hiç bir ememişlerdi ve şimdi de kısmen ifade ediyorlar, di | ği geçmeyen bir adamın ismini koymuşlardır.
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Yoksa şimdiye kadar böyle bir teamül, ki
vardır, Atatürk köprüsü önümüzde güzel bir
misaldir ve Atatürk'ün arzusu bu mey anda idi.
Bu (hususta en yakın malumata sahip Sayın Prof.
Afet İnanla telefonla muhabere ettim, Ata
türk'ün arzusunun bu yolda olduğunu bana
ifade ettiler, yalan söylemezler. Atatürk nan
kör değildi. Fatih dünyada birdi. Biz türedi mil
let değiliz beyefendiler köklü bir milletiz, 500
küsur sene evvel böyle bir delikanlı yetiştirmi
şiz. Bugün size sorarım; vatan bütünlüğünü
bozmak isteyenlerin cezası nedir? idam. O va
tan bütünlüğünü temin eden kimdir? Fatih.
Trabzon ve havalisini Türk bütünlüğüne ilhak
için yaptığı seferde, Uzun Hasan'm annesi der
ki, Fatih'e, «Oğlum, canına bu kadar niye kı
yıyorsun, niye merak ediyorsun, bu kadar niye
üzülüyorsun.» İşte Fatih, o vatan bütünlüğünü
temin içindir İd, canını harp meydanlarında
heba edecek kadar çalışmış ve büyük zafer ka
zanmış. Her milletin kendi mefahiriyle öğünmesi lâzımgelir. Biz, bunu şimdiye kadar ihmal
etmişsek, bizim kabahatimizdir. Binaenaleyh,
buna muhalefet etmelerine hayret ediyorum.
Ayrıca Yüksek Heyetinizin de bunu tervicetmeyeceğini zannediyorum.
Şunu da arz etmek isterim beyefendiler:
Müttefikler istanbul'u işgal etmişlerdi. Süley
man Nazif ve Türk aydınlan o zamanki ifade
ile, Darülfünun konferans salonunda toplantı
yaptılar, malum ve meşhur bir toplantı. Orada
Süleyman Nazif, büyük vatan sairi dedi ki,
«Fatih mahallî ahaliye bu semahatı yapmasay
dı, onların can ve mal mahfuziyetini kabul et
meseydi, başımıza bu felâekt, bu istilâ gelmezdi.
Binaenaleyh, Fatih'in bu kusur telâkki edilen
hareketinden dolayı sert bir tâviz verilirse ben
huzuru Fatih'e gider istiğfar ederim» O zamanı
idrak edenler hatırlarlar; ertesi gün Gazetele
rin başmakamaleleri birkaç kelime ile çıktı.
iSüleyman Nazif'in o ateşli nutku, gazetelere
ancak birkaç kelime ile geçti. Ertesi gün Sü
leyman Nazif Malta'ya gitti ve orada «Dâ-üssıla» adlı bir şiir yazdı ve: «Ruhum benim ol
dukça, semayı ser-tâ-ser»
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Diye vavelya kopardı..
BAŞKAN — Sayın Aydmer, Tüzüğümüze
göre her defasında soru sahibi veya Sayın Ba
kan 15 dakikadan fazla konuşamaz, bağlama
nızı istirham edeceğim.
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. Mehmet Akif de Ankara'dan;
«Beş yüz sene bekler mi, nasıl bekleyeceksin?
«Ruhum da ebedlerle bu hüsranı mı çeksin?
«Sen ki, en korkulu günlerle o müthiş kalerain ile..» diye başlayan meşhur şiiri ile cevap
verdi.
Binaenaleyh, huzuru Fatih'te rükû etmsyi,
huzuru Fatih'te istiğfar etmeyi kabul eden bu
kadar vatanperver insanların ülkesi olan Tür
kiye'de Fatih'in namına bir köprünün kurul
masını esirgemek bence fena bir taktiktir, fena
bir şeydir. Ne zararı var efendim? Binden ek
mek peynir istemiyor. Biz türedi bir millet de
ğiliz, 500 sene evvel 23 yaşında bir delikanlı bu
vatanı elde etmiş ve büyük medeniyeti yarat
mış. Avrupa Rönesansmda mukaddemesini okut
muşuz. Binaenaleyh bundan tehâ^i etmelerine
hayret ediyorum.
Bir kanun teklifim vardır, inşallah geldiği
zaman kabul ederseniz. Fatih'in namını yük
seltmek, Türklüğün namını yükseltmektir. Mil
yarlarca Müslümanm Peygamberi, «İstanbul
Fethedilecektir. O kumandan ne iyi kuman
dandır, o. asker ne iyi askerdir» demiştir. 1400
sene sonra Fatih, Türk olarak bunu tahakkuk
ettirmiştir. Araplar çok uğraştırlar; biliyor
sunuz, hücum ettiler, hiçbirisi muvaffak ola
madı. Fatih Müslümanlığa ve medeniyete en
büyük hedij/eyi vermiştir. Binaenaleyh, bunu
yaşatmak ve unutturmamak lâzımgelirksn,
unutma cihetine gidilmesi, sanki İaşe gibi gös
terilmesi, bir de Atatürk'ün vasiyetini ve ar
zusunun hiçe sayılması bence şayanı takdir de
ğildir. Onun için inşallah kanun teklifim geldi
ği zaman kabulünüze mazhar olur.
BAŞKAN — Sayın Mukadder Öztekin, Ba
yındırlık Bakanı.

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER
ÖZTEKİN (Adana) — Sayın Başkan, pek muh
terem arkadaşlarım, ben tekrar şu hususlan
«Sual eylerim bulutlardan.» dedikten sonra,
«Ruhum benim oldukça bu imanla beraber» belirtmek için söz aldım.
«Üç yüz sene, dört yüz sene, beş yüz sene
Sayın Hidayet Aydıner'in burada ileri sürbekler.»
I düğü «Fatih» ismini unutturmak, «Fatih» ke433 —
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kendi istihsal ettiği hammadde ile yapar, o za
man hepsine ayrı ayn büyük isimler verilir.
'Sadece kendisini haklı gösterecek bir husu
su belirteyim. Meselâ, Sen Nehri üzerinde çok
köprüler vardır Paris'te. Bunlara şahıs isim
leri verilmiştir, fakat c şahıs isimleri de mühim
olayları tescil maksadıyla verilmiştir.
Meselâ «Birinci Napolyon' adını taşıyan
köprü vardır. Fransa'da katledilen Birinci Sırp
Kralının adını taşıyan «Birinci Aleksandr» köp
rüsü vardır. «Volter» köprüsü vardır Sen Neh
ri üzerinde. Fakat orada sayılamayacak kadar
çok köprü vardır." Artık şehir adı dışında, di
ğerlerini kullanmışlardır.
Biz bir umumî kuraldan bahsettik, gayet
tabiî Meclisimizin, Senatomuzun bir kanun tek
lifine itibarı ölçüsünde iradeyi milliyenin tesel
lisi olur. O teklifinizi yaparsınız, o zamanda bu
rada müzakeresi millî iradenin kararı olarak
Yüce Meclislerin takdirine sunulur.
Maruzatını bu kadar, hürmetlerimi arz
eebrim.
BAŞKAN — Sayın Aydıner. söz istiyorsu
nuz. Demin hakkınızı fazlasıyle kullandınız,
ona mahsubetmek suretiyle kısa bir konuşma
yapmanızı rica edeceğim.
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca E. Ü.) — Fatih için ne kadar uzun söyler
i m yeri vardır.
BAŞKAN — Yok efendim, Tüzüğe göre komıpeaksmız.
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Fatih
için Tüzük müsaade eder.
BAŞKAN — Fatihi herkes sever efendim.
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Diyor
lar ki, «Anadolu yakasına Atatürk için bir hey
kel, Rumeli yakasında da Fatih için bir heykel,
ye paçalız» Yapsınlar efendim, ben ona mani
değilim, Onun bana mani olarak nasıl söyler
ler, ben hayret ediyorum. Biz diyoruz ki, is
tanbul elemek Fatih demektir, Fatih demek
İstanbul demektir. Tarihî mefahirimiz bunu tes
pit etmiştir. «Fatih» adiyle gecen istanbul'da
bir mahalle varmış da, hangi çerçöp mahal
lesi bilmiyorum, yahut biliyorum da vaziyeti
şey ediyorum...
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER öZTEKİN (Adana) — «Çerçöp» ne demek, koca
bir mahalle...
434 —

C. Senatosu

B : 56

HİDAYET AYDINER
(Devamla) — Bir
mahalle ne demek; Fatih mahalleye sığar mı
beyefendiler? Fatihi nasıl unutuyorlar bilmi
yorum? Bir devir kapayıp da bir devir açan
adam için Fatih semtine ismini ipka etmekle
ne yapıyorlar?
iSonra, ben Atatürk'ün heykeli Anadolu ya
kasına yapılmasın demiyorum; Fatih için de
Rumeli yakasında heykel yapılmasın demiyo
rum. Binaenaleyh, bunlar, bu işe mani değil,
bunlar çerçöpten müdafaalardır.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
8. — Cumhuriyet
Senatosu
Tabiî
Üyesi
Ahmet Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız? Yok.
Soru başka güne bırakılmıştır.
9. — Cumhuriyet
Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına
dair, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü
sorusu,
(6/5)
BAŞKAN — Sayın Nuri Âdemoğlu? Yok.
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?
Yok.
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Soru başka güne bırakılmıştır.
10. — Cumhuriyet
Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'ın, Afşin .ve Elbistan linyitlerine
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından
sözlü sorusu (6/7)
BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan? Yok.
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?
Burada.
Sayın soru sahibi bir defa daha bulunma
dığı için soru, yazılı olarak cevaplandırılacak
tır.
11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, yurt dışında mahkûm
olan Türk
lere dair Adalet
Bakanından
sözlü
sorusu
(6/8)
BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler? Burada.
Sayın Adalet Bakanı? Yok.
iSoru başka güne bırakılmıştır.
12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mu
temetlere teslimine dair, Başbakandan sözlü so
rusu (6/9)
BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri? Yok.
Sayın Başbakan? Yok.
Soru başka güne bırakılmıştır.

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE] EL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kul
lanılan kredilerin ekonomik ve sosyal
kalkın
madaki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/12)
9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve
bölgesel plana gitme zorunluğu olup
olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43)
10. — Cumhuriyet
Senatosu Malatya Üyesi
Ilamdi Özerin,
Demokratik
Cumhuriyet dü-

zenini yok etmek amacını
teslimi hususunda Senato
önergesi (10/45)

güdenlerin
Araştırması

adalete
isteyen

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü DikeçligiVin,
Ankara
İmar
Limited
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2)
BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler meyanında bulunan Senato araş
tırması isteyen önergelerin sahipleri burada bu
lunmadığı için Senato araştırmaları konularını
görüşemiyoruz.

V - GÖRÜŞÜLEN :ŞLER (Devam)
3. — Anayasa Mahkemesine
Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet komisyonu raporu (M. Meclisi

1/591) (C. Senatosu 1/71)
(S. Sayısı
(Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1972)

: 93)

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre birinci gö
rüşmesi yapılacak işler meyanında
bulunan
Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa
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başvurma, secim esas ve usulü hakkında kanun
tasarısını da, Sayın Adalet Bakanı ve Komisyon
mevcudolmadığmdan, görüşemiyoruz.

9 . 5 . 1972
bulunmadığına göre;
11 . 5 . 1972 Perşembe g^âım saat 15,00'te
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 17,03

Gündemimizde görüşülecek başka bir mevat

VI - SORULAR VE CEVAPLAR (Davam)
B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, lise mezunlarına dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı İs
mail Ararın yazdı ceuetbı (7/5)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasma delâ
let buyrulmasmı saygılarımla rica ederim.
29 . 11 . 1971
C. Senatosu istanbul Üyesi
Ekrem özden
Soru :
1. Bu sene 46 bin lise ve dengi okul me
zunu gencin Üniversite öğrenimi yapma imkâ
nından mahrum kaldıkları açıklanmaktadır.
Bu rakam doğru mudur?
2. Şayet adette bir hata varsa bunun ha
kikî durumu nedir?
3. Lise ve benzeri okullardan çıkmış olan
gençlerin Üniversite öğretimi yapmalarını te
min edecek ne gibi tedbirler alınmıştır? Veya
alınması düşünülmektedir?
4. Bu seneden itibaren geriye doğru 5 se
ne içinde Üniversitelere müracaat edipte alı
namayan gençlerin sayıları nedir? (Bir cetvel
halinde bildirilmesi)
T. C.
Millî Eğitim Bakanlığı
özel
5 . 5 . 1972
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumihuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem
özden tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen,
Başbakanlık makamının 10.3.1972 tarih ve

77 - 3/2131 sayılı yazılarıyla
cevaplandırılması istenilen,
dair yazılı soru önergesi ile
şikte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla

de Bakanlığımızca
lise mezunlarına
ilgili cevabımız ili

arz ederim.
İsmail Arar
Millî Eğitim Bakanı

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem
özden'in, lise mezunlarına dair yazılı soru
önergesi ile ilgili cevabımız
1, 2. 1970 -1971 öğretim yılında lise ve den
gi okul mezunu sayısı 54 536'dır Bunun 25 000'i
üniversite ve yüksek okullara kaydolmuşlardır.
Bu iki rakam arasındaki fark gösteriyor ki,
lise ve dengi okul mezunlarından üniversitelere
giremeyen öğrenci 29 000 civarındadır.
Üniversiteye giremeyen öğrencilerden lise
dengi okul öğretmen okulları, ticaret lisesi,
imam - hatip okulu, sağlık okulu) mezunları
zaten bir meslek sahibidirler. Bunların üniver
site ve yüksek okullara giremeyerek açıkta kal
mış gibi gösterilmeleri doğru değildir.
Bu itibarla, önergede belirtildiği gibi, üni
versite öğrenimi yapma imkânından yoksun
46 000 öğrenci bulunmaktadır.
3. Lise ve dengi okullardan mezun olan
gençlerin üniversite öğrenimi yapmalarını temin
maksadıyle alman tedbirleri iki kısımda müta
laa edebiliriz.
a) Üniversitelerde kapasite artışını sağla
mak,
Yurdun muhtelif yerlerinde planın öngördü
ğü esaslar içinde yeni fakülte ve üniversiteler,
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1969 - 1970

mevcut üniversiteler bünyesinde fakülte, yük
sek okul ve bölümler açmak suretiyle kapasite
artışı cihetine gidilmektedir.
b) Meslek okulu mezunlarına da üniversi
telere girme olanakları sağlamak,
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ile Atatürk
Üniversitesi, yönetmeliklerinde gerekli değişik
likleri yaparak meslek okulu mezunlarının üni
versitelerine girme imkânım sağlamışlardır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Bakanlığı
mız arasında da bu konuda çalışmalar yapılmak
tadır.

O.D.T.Ü.
İ.T.Ü.
K.T.Ü.
Ege Üni.
Hacettepe Üni.
Ankara Üni.
İstanbul Üni.
Atatürk Üni.

O.D.T.Ü.
t.T.Ü.
K.T.Ü.
Ege Üni.
Hacettepe Üni.
Ankara Üni.
İstanbul Üni.
Atatürk Üni.

6 709
5 945
3 300
923

Giren
öğrenci
520
069
148
775
075
066
922
530

Üniversite
O.D.T.Ü.
İ.T.Ü.
K.T.Ü.
Ege Üni.
Hacettepe Üni.
Ankara Üni.
İstanbul Üni.
Atatürk Üni.

Müracaat
eden
öğrenci
6
5
3
1
5

864
688
550
071
351

Giren
öğrenci
490
256
201
790
279
808
142
596
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Müracaat
eden
öğrenci

O.D.T.Ü.
I.T.Ü.
K.T.Ü.
Ege Üni.
Hacettepe Üni.
Ankara Üni.
İstanbul Üni.
Atatürk Üni.

1 495
728
591
336
254
461
523
4 076

12 891
(*)
4 150
4 893
7 989

Giren
öğrenci
1 511
1 660
416
1 835
1 439
3 011
4 284
679

1971 - 1972

Üniversite

1968 - 1969

10 140
5 228
3 184
3 875
7 978

Giren
öğrenci

1970 - 1971

Üniversite

Müracaat
eden
öğrenci

Üniversite

Müracaat
eden
öğrenci

Üniversite

4. Son beş yıl içinde üniversitelere müracaat
eden ve kaydolan öğrenci sayısı, yıllar itiba
riyle, aşağıda gösterilmiştir.
1967 - 1968

O : 1

O.D.T.Ü.
İ.T.Ü.
K.T.ü.
Ege Üni.
Hacettepe Üni.
Ankara Üni.
Boğaziçi Üni.
İstanbul Üni.
Atatürk Üni.

Müracaat
eden
öğrenci
14
5
4
5
5
2

487
256
566
216
962
713

Giren
öğrenci
441
122
530
685
192
347
872
890
863

(*) Bu öğretim yılında doğrudan doğruya
aslî kayıt yapılmıştır.
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T, C.
Bayındırlık Bakanlığı
6.5.1972
Hususi Kalem
Sayı : 833
Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana
Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun yazılı so
rusu.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı
ilgi : 26.4.1972 gün ve 14481-499-7/50
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de sayılı yazınız.
lâletinizi müsaadelerinize arz ederim.
Adana'nın Karataş mevkiinde bir liman ve- C. Senatosu Adana Üyesi ya barınak inşası hakkında Cumhuriyet Sena
Dr. Nuri Âdemoğlu
tosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
1. Mersin ile iskenderun limanları arasında
mıştır.
kalan sahil kısmının çok açık ve deniz vasıta
Karataş mevkiinde bir liman veya barınak
ları için çok tehlikeli olduğu malumlarınızdır.
inşası için Bakanlığına bugüne kadar ihtiyaç
Bu sahil bölümü kışları fırtınalı havalarda kü
intikal ettirilmemiştir. Bu itibarla, 3 ncü Beş Yıl
çük vapur ve motorlu tekneler için büyük teh
lık Yatırım Programı için Bakanlığımızca tek
like arz etmekte ve hatta bazen küçük denk
lif edilen liman ve barınak inşaatları arasında
vasıtaları batmaktadır. Bu hususu dikkate ala
Karataş öngörülmemiştir.
rak Karataş'ta balıkçı motorları ile küçük va
Buna mukabil, Karataş'ta iskele inşası husu
purların barınabileceği bir liman veya barınak
sunda
vaki istekler gözönünde tutularak 1975
tesisini;
ve 1976 yıllarından ele alınmak üzere 1 milyon
liraya mal olacak bir iskelenin inşası teklif lis
2. Barmaksızlık yüzünden kısın motorlu
tekneler ve hattâ küçük vapurların millî serve tesine dahil edilmiş bulunmaktadır. Teklif ka
tin heba olması demek olacağından Karataş'ta bul edildiği takdirde inşasına tevessül edilecek
inşa edilecek küçük bir limanın Üçüncü Beş tir.
Yıllık Kalkınma Planına ithalini; düşünüyor
Bilgilerinize arz ederim.
musunuz?
Mukadder Öztekin
Bayındırlık Bakanı
24 . 4 . 1972
2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 31.
Nuri Âdemoğlu'nun, Karataşa küçük bir Uman
veya barınak inşa edilmesine dair soru önergesi
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in ya
zılı cevabı (7/50)
24 . 4 . 1972
C. Senatosu Başkanlığına
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Saat : 15,00
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL
KURULA »SUNUŞLARI
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî
(Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar İskâjı komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine
dair
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu.
(6/566)
2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Rifat öztürkçine*nin, 28 . 2 . 1971 tarih ve
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/570)
3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına
dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/567)
4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/575)
5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/577)
6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen
Türk işçilerinin gümrük mu amelelerine dair
içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından
sözlü sorusu. (6/580)
7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Hidayet Aycbıer'in, istanbul Boğazına yapı
lacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü
soruş. (6/581)
8. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi
Ahmet Yıldızın, 12 Mart öncesine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/2)

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu,
(6/5)
10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'ın, Afşin ve Elbistan linyitleri
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/7)
11. — Cumhuriyet Senaotsu izmir Üyesi
Beliğ Beler'in, yurt dışmda mahkûm olan
Türklere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
6/8)
12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü
sorusu. (6/9)

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÜRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Ataîay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S i m
Ataîay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43)
3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen
önergesi (10/45)
4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limitet
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Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler
için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/591) (C. Senatosu 1/71) (S. Sayısı : 93)
(Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1972)
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Toplantı : 11

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

94

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5247 sayılı
Kanuna ek Bursa Tıp Fakültesi kuruluş kadro kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
(M. Meclisi : 1/548; C. Senatosu : 1/73)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 517)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanımlar Mudilrlüğii
Sayı : 4716

17 . 4 . 1972

CUMHURİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen, istanibul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek
Bursa Tıp Fakültesi Kuruluş kadro kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasarı 24 . 11 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 517)

Millî Eğitim Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim Komisyonu
Karar No. : 4
Esas No. : 1/73

27 . 4 . 1972

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna
ek Bursa Tıp Fakültesi Kuruluş Kadro kanunu tasarısı. Komisyonumuzun 27 . 4 . 1972 tarihli
Birleşiminde, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasayle müzakere edildi.
Tasarının gerekçesinde etraflıca izah edilen hususlarla beraber, Hükümet temsilcilerinin de
tamamlayıcı beyanları ile Komisyonumuzun memıuniyetini mucibolmuştur.
Zira, insanlık hayatında en mühim unsur sıhhattir. Sıhhattin teessüsü : Lâyık, liyakat ve
miktarları itibariyle yeteri derecede olan hekimlere bağlıdır. Bu tasarı ile böyle bir ihtiyaca kat
kıda bulunulması şayanı takdirdir.
Bu maksatla, Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan metnin aynen ka
bulüne,
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi
üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir.
Başkan
Elâzığ
C. Ertuğ
Üye
Samsun
'. Tevetoğlu

Sözcü
Denizli
H. Atmaca
Üye
C. Bşk. S. Ü.
H. Dener

Üye
,Sivas
Â. Alt ay
Üye
Konya
0. N. Canpolat

Â.

buyurulmak

Üye
Bolu
Yılmaztürk
Üye
Samsun
R. Isıtan

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet
Bütçe ve Plân
Esas No. :
Karar No.

Senatosu
Komisyonu
1/73
: 40

3 . 5 . 1972
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 13 . 4 . 1972 tarihli 71 nci Birleşimimde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
işari oyla kabul edilen, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki' 5247 sayılı Kanuna ek:
Bursa Tıp Fakültesi Kuruluş kadro kanunu tasarısı, komisyonumuzun 2 Mayıs 1972 tarüıMi 17 nci
Birleşiminde ilgili Maliye, Millî Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesi temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı: Millî Eğitim Bakanlığının tasarrufuna istinaden, İstanbul Tıp Fakültesinin kurucu
luğu altında, İstambuîl Üniversitesine bağlı olarak Bursa Tıp Fakültesinin açıldığını teyiden ifade
etmekte, bu fakültede öğretim üyeliği yapacaklara ödenecek ücret ve ödenekleri düzenlemektedir.
Bir öğretim müessesesinin en sağlam temelini devamlı ve kendi öğretim üyelerinin varlığına.
istinadettiren tasarının gerekçesinde de belirtildiği veçhile Bursa Tıp Fakültesinde görev almak
istiyen öğretim üye ve yardımcılarına biran önce kadro sağlanması ve atanmaların yapılması ge
rekmektedir. İşte bu nedenlerle sözü edilen Kadro Kanununun biran evvel çıkarılması gerekmekte
dir.
Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun tasarısı komisyonumuzca uygun mü
talâa edilmiş ve aynen benimsenmiştir.
I I - Taşanımı 1 nci, 2 nci 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri bağlı cetvellerle birlikte
aynen kabul edilmiştir.
Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususumda istemde bulunulması da.
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sayıgıiyle sunulur.
Başkan
Uşak
M. F. Atayurt

BaşkanvekiM
Gaziantep
8. Tanyeri

Ankara
I. Yetiş

Ankara
Y. Köker

L.

Kocaeli
Tokoğlu

Kütahya
1. E. Erdinç
Trabzon
A. §. Ağanoğlu
C. Senatosu

&ÖZCÜ

Afyon K.
M. K. Karaağaçlıoğlu

Kâtip
Malatya
N. Akyurt

C. Bşk. Seç. Üye
Edirne
R. Üner
M. N. Ergeneli
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunan
Ordu
Tabiî Üye
B. S. Baykal
K. Karavelioğlu
Toplantıda bulunamadı
Urfa
İ. E. Karakapıcı
Topüamttıdıa bulunamadı
CS. Sayısı : 94)
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Millet Meclisinin kabul
ettiği metin

Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim Komisyonunun
kabul ettiği metin

Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonunun

İstanbul
Üniversitesi
kuruluş
kadroları hakkındaki 5247 sa
yılı Kanunu ek Bursa Tıp Fa
kültesi Kuruluş kadro kanunu
tasarısı

İstanbul
Üniversitesi
kuruluş
kadroları hakkındaki 5247 sa
yılı Kanuna ek Bursa Tıp Fa
kültesi Kuruluş kadro kanunu
tasarısı

İstanbul
Üniversitesi
kuruluş
kadroları hakkındaki 5247 sa
ydı Kanuna ek Bursa Tıp Fa
kültesi Kuruluş kadro kanunu
tasarısı

MADDE 1. — 4936 sayılı
Üniversiteler Kanununun 2 nei
maddesi uyarınca İstanbul Tıp
Fakültesinin kuruculuğu altın
da İstanbul Üniversitesine bağ
lı olarak acılan Bursa Tıp
Fakültesine ait ilişik (1) ve (2)
sayılı cetvellerde yazılı kad
rolar İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş kadroları
hakkındaki
5247 sayılı Kanuna bağlı (1) ve
(2) sayılı cetvellere
(Bursa
Tıp Fakültesi) başlığı altında
eklenmiştir.

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nei madde
avııen. kabul edilmiştir.

"MADDK 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nei maddesi aynen
kabul, edilmiştir.

MADDE 2. — Bursa Tıp Fa
kültesinin en az üçü profesör
olmak üzere (6) kişilik aslî
kadrosu teşekkül edinceye ka
dar Profesörler Kurulu ve Yö
netim Kurulu görevini İstanbul
Tıp Fakültesi Profesörler Ku
rulu ve Yönetim Kurulu yürü
tür.
Aslî kadro en geç. bir yıl
içinde teşekkül eder.

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

MADDE 2. — Alille! Meclisi
metninin 2 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bursa Tıp Fa
kültesinde ders vermek üzere
İstanbul Tıp Fakültesinden ve
ya diğer fakültelerden gelen
öğretim üyelerine kanunî yol
lukları ile birlikte ders saati
başına (10O) lira, öğretim yar
dımcılarına pratik saatleri ba
sma (50) lira ücret ödenir.

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

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 neü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

kabul ettiği metin

Bu kadrolar münhasıran Bur
sa Tıp Fakültesinde kurulacak
olan kürsü ve enstitülerde gö
rev alacak öğretim üyesi ve
yardımcılarına tahsis edilir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 94)
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Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim Komisyonunun
kaJbul ettiği metin

Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonunun
kaJbul ettiği metin

MADDE 4. — Bursa Tıp Fa
kültesinde imtihan dönemini de
kapsayan bir sömestre süresi
ile ek görev alacak İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi veya
diğer fakülteler öğretim üye. ve
yardımcılarına ek görev ödene
ği verilir.

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde
aynen kabul edilmiştir.

metninin 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun 3
ve 4 ncü maddeleri uyarınca
Bursa Tıp Fakültesinde görev
lendirilecek öğretim üye ve öğ
retim yardımcılarının aslî gö
revlerinden dolayı almakta ol
dukları üniversite tazminatla
rına halel gelmez ve bunlar
hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükümleri
uygulanmaz. Bunlara 6245 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesi
ile kabul edilen geçici görev
yevmiyeleri verilmez.

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi
(metninin 5 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Millet
since kabul edilen 6 nci
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Millet
since kabul edilen 7 nci
aynen kaimi edilmiştir.

Mecli
madde

MADDE 6. — Millet Meclisi
metninin 6 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Mecli
madde

MADDE 7. — Millet Meclisi
metninin 7 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Millet Meclisinin kabul
ettiği metin

MADDE 7. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetveller aynen kabul edil} niştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 94)

MADDE 4. — Millet Meclisi
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller
(1)

SAYILI CETVEL

Bursa Tıp Fakültesi 1
Görevin çeşidi
A)

Adet

Aylık

öğretim üyeleri

Profesör
»

D.

Görevin çeşidi

B) öğretim Üyeleri Yardımcıları
25
8 Asistan
»
25
9
»
25
10
5
7 Uzman
»
5
8
»
5
9
»
5
10
10 Okutman
2
»
1
10

»

4
4
4

2 000
1 750
1 500

»

4

1 250

Doçent

10

>
»

10
5

1 100
950
800

(2)

SAYILI CETVEL

Bursa Tıp Fakültesi
D.

Görevin çeşidi

Adöt

Ücret

Dekan

210

Bütçe ve Plâvı Komisyonunun kabul ettiği
metne bağlı cetveller
(1)

SAYILI CETVEL

Millet Meclisıi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir.
(2)

SAYILI CETVEL

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet
veli aynen kabul edilmiştir.

>>*»<<

C. Senatosu

Adet

(S. Sayısı i 94)

Aylık

700
600
500
800
700
600
500
450
500

Toplantı: ıı

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

9 5

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici
üç madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
(M. Meclisi : 2 / 5 3 1 ; C. Senatosu : 2 / 1 8 )

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3886

24 . 4 . 1972

('•USU EUKİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Alili et Meclisinin 21 . 4 . 1972 tarihli 76 neı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari
oyla kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamınıuna geçici üç madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
AHililet Meclisi Başkanı

Not : Bu teklif 16 . 6 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lan 21 . 4 . 1972 tarihli 76 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Saym : 635)

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu
Esas No. : 2/18
Karar No. : 5

2 . 5 . 1972

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 21 . 4 . 1972 günlü 76 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülüp iş'ari
oyla kabul edilmiş, Başkanlıkça 24 . 4 . 1972 gününde Komisyonfumuza havalıe edilmjiş olan «5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa üç. geçici madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teiklifi» Komisyonumuzun 27 . 4 . 1972 günlü toplantısında tetkik ve müzakere edildi.
Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı temsilcileriyle teklif saJhiplerinin görüşleri alımdı.
Millet Meclisi. Bütçe ve Plân Komisyonunca, kanun teklifi, 5434 sayılı* T. C. Emekli Sandığı
Kanununa geçici 2 madde olarak tanzim edilmiş, Millet Meclisi Genel Kurulunca da geçici 1 nci
maddeye, belediye başkanlarımdan sonra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenler
dahil edilmiş, ayrıca, 1136 ve 1238 sayılı kanunlarla tanınan süreler için de borçlanma müracaa
tında bulunaniıyan iştirakçilere yeniden 6 aylık bir süı4e vertilnı.esd hakkında geçici bir maclde da
ha eklenmiştir.
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Geeiei 1 nci madde kapsamına, il genel meclis ile belediye meclisi üyeleri dahil edilmiş ise
de. İm madde emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya sigortaya tabi işlerde bulunmadan
belediye başkanlığına, illerin daimî komisyon üyeliklerine seçilenlerin daha önce 1377 sayılı
Kanunla borçlandırılmak suretiyle emeklilik sürelerine katılan hizmetlerinin, enıieklilik kesene
ğine esas aylıklarının tesbitinde dikkate alınmasını sağlamak üzere kabul edilmiştir.
İl genel meclisi, belediye meclisi üyeleri, 5434 sayılı Kanunun şümulüne girmedikleri gibi,
daha önce haklarında bu kanuna göre bir hüküm de sevk edilmemiş olduğundan bunların geçici
maddeye dahil edilmeleri de mümkün bulunmamaktadır.
Aslında, il genel meclis üyeleri İl İdaresi Kanununa göre 4 yıl süre ile seçilmekte ancak,
yılda bir defa Aralık ayında toplanmakta ve toplamlı süreleri 40 gün devam etmektedir.
Bunlara toplantı süresi için miktarı zaman z armam değilşltirilen ödenek verilmektedir.
Belediye meclis üyeleri de, Belediye Kanununa' göre seçilmekte, Bkiım, Şubat ve Haziran
ayları başlarında (.«inak üzere yılda 3 defa toplanmakta, toplantı süresi için kendilerime öde
nek ve ilim ektedir.
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun .12 nci maddesi ile; aylık ücretli ve daimî gö
revlerde çalışanlara emeklilik hakkı tanınmış bulunmaktadır. İl genel meclis üyelikleri ile
belediye meclisi üyelikleri devandı bir görev mahiyetinde bulunmadığından
ve 'kendilerin(j
de aylık ücret ödeıumediğinden. kamun kapsamı dışında bulunmakta ve kanun kapsamına alın
madı da mümkün görülem-eınektedlir.
Bu sebeplerle; vaki izahları mültaakıp teklif in tümü kabul olundu.
Kanun başlığı aynen, benimsendi.
«
Birinci madde muhtevası :
a) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesi fn) bendine göre san
dıkla ilgilendiril enlerin bu görevlerde geçen sürelerinin kıdemlerine sayılması hakkındaki ge
çici 1 nci .madde değiştirildi.
Faydalanacakların belediye ve il (meclis üyelerine teşmilinin çeşitli sakıncaları bulunduğu
cereyanı eden müzakereler sonunda belirdiğinden, vaki değiştirme önergesine uyularak, belediye
başivantlığınm aynen bırakılması; «11 genel meclisi ve belediye meclisi» ibarelerinin ınetiııdei}
çıkarı)ara(k yerine «İl daimî komisyon üyeliğine» ibaresi getirilerek ve diğer fıkralar aynen
lıenimsenerelk kabul olundu.
Geçici 2 nci madde aynen benimsendi.
Geçici 3 ncü madde fikir ve muhteva bakımından aynen benimsenmekle ve prensibi kabul edil
mekle beraber beyana vuzuh vermek için yeniden tanzim olundu.
Tatbikata ait 2 nci ve 3 ncü maddeler- aynen kabul olundu.
Gerekçesi de eklenmek suretiyle havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunuldu.
Başkan
Sözcü
Çankırı
Muş
Balıkesir
Amasya
Gürhan Titrek
Mehmet Güler
İsa Bingöl
Jlacit Zer en
Giresun
Sabahattin Orhan

İzmir
Beliğ Beler

Manisa
Orhan Siler san

Siirt
Abdurrethman Kavak

Konya
Fakih Özlem

Balıkesir
Nejat Sarhcah

Antalya
Mehmet Pırıltı

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 95)
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Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No: 2/18
Karar Xo: 41

5.5. 197,2

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 21 . 4 . 11)72 tarihli 7(> ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek is/arıi
oyla, kaimi edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici üç madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi. Komisyonumuzun 4 . 5 . 1972 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili
Maliye Bakanlığı ve T. (A Emekli Sandığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu.
T. - Teklif, bütün vatandaşların sosyal güvenlik haklarının temini hedefine yönelmeyi esas gaye
ittihaz etmekte ve bu noktadan hareketle T. (\ Emekli Sandığı Kanunundaki bazı çelişkileri izale
etmeye matuf yeni hükümler getirmektedir.
Bu noktadan hareketle gerekçesinde de belirtildiği veçhile teklif, devamlı ve aynı zamanda kont
rollü mesai yapmak yükümlülüğü altında tutuldukları halde belediye başkanları ile illerin daiuû
komisyon üyelerinin ayrı ve haksız bir muameleye maruz bırakılmalarına değinmekte, bu haksız
lığı ortadan kaldırmak maksadı ile de sözü edilen kimselerin bu görevlerinde geçen hizmetlerinden
azamî on beş yılını borçlanmalarında fiilî hizmetlerine sayılan bu müddetin aynı zamanda kıdemle
rinde de hesaba katılmasını öngören hükümler ihtiva etmektedir.
İT - Yukarıda özetle arz edilen hususları ihtiva eden kanun teklifi Komisyonumuzca esas ve
prensip yönünden uygun mütalâa edilmekle beraber, ancak getirilen bazı hükümlerin ve bütünü
içinde kanun teklifinin ihtiyaca gereken biçimde cevap veremiyeeeği kanaatine varılmış ve teklifin
tümü yeni bir redaksiyona tabi tutularak önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.
Şöyleki :
1. Kurumlarca yapılan intibak ve sair sebeplerle iştirakçilerin müktesep hakları hesaplanırken
hatalı olarak Sandığa daha yüksek dereceden kesenek ve karşılık gönderilmekte ve emeldi aylığı
tahsisi sırasında Sandıkça bu hataların düzeltilmesi zarureti hâsıl olmaktadır. Ancak, ilgililerin
Danıştay nezdinde açtıkları davalarda. Sandığın böyle bir düzeltme yapmaya kanunen yetkili kılın
mamış olması ve istikrar prensibini zedelememek gerekçesiyle iptal kararları verildiği görülmek
tedir.- İşte böyle gayriâdil bir hali önlemek gayesiyle Komisyonumuz. 04:54 sayılı T. (A Emekli
Sandığı Kanununa bir ek madde eklenmesini Maliye Bakanlığı ile T. (A Emekli Sandığı temsilcileri
nin de kabul ve iştirakiyle bu teklif vesilesiyle uygun bulmuş ve Komisyonumuzun kabul ettiği me
tin içinde bu madde esas hükümlerden bulunmasına binaen 1 nci madde olarak yer almıştır.
2. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü maddesinin 2 nci ve 3 neü fıkraların
da sözü edilen kimselerin yine bu fıkralarda belirtilen sürelerde kendilerinin, veli veya vasileri
nin bilgisizlik veya ihmalleri yüzünden müracaat edememiş olmalarından dolayı haklarının sükut
etmesini ve bu yüzden bunların kaderleri ile haşhaşa bırakılmalarını Komisyonumuz sosyal ada
let duygusuyla bağdaştırmayı mümkün bulmamış ve belirtilen kinıselere de aylık bağlanmasını
temin maksadıyle 5434 sayılı Kanuna 2 . 3 . 1970 gün ve 1239 saydı Kanunla eklenen (ek madde
2) ye ikinci bir fıkra eklenmesini Maliye Bakanlığı ile T. (A Emekli Sandığı temsilcilerinin de ka
bul ve iştirakiyle uygun görmüş ve bu maksatla da kanun teklifine (Madde 2.) baslığı altında
ikinci bir madde eklenmiştir.
3. Yeni şekliyle teklifin 3 ncü maddesi içinde yer alan :
a) Geçici 1 nci maddede Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. Ezcümle; Millet Meclisi met
ninde yer alan il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri, 5434 sayılı Kanunun kapsamına .girCumhuriyet Senatosu
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medikleri gibi, daha önce haklarında bu kanuna göre bir hüküm de sevk edilmemiş olduğundan
bunların geçici maddeye dahil edilmeleri de mümkün bulunmamaktadır.
Aslında, İl Genel Meclis üyeleri, 11 İdaresi Kanununa göre 4 yıl süre ile seçilmekte ancak, yılda
bir defa Aralık ayında toplanmakta ve toplantı süreleri nihayet 40 gün devam etmektedir.
Belediye meclisi üyeleri de, Belediye Kanununa göre seçilmekte, Ekim, Şubat ve Haziran ayları
başlarında olmak üzere yılda 3 defa toplanmakta, toplantı süresi için kendilerine ödenek verilmek
tedir.
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesi ile; aylık ücretli ve daimî görev
lerde çalışanlara «mıeödilik hakkı tanınmış bulunmaktadır. İl Clenel Meclis üyelikleri ile belediye
meclisi üyelikleri devamlı bir görev mahiyetinde bulunmadıklarından ve kendilerine de aylık üc
ret ödenmediğinden, ayrıcıa sözü edilenlerin bir kısmının diğer sosyal güvenlik müesseseleri ile
de ilişki kurmalarının imkân dahilinde olmasından ötürü kanun kapsamı dışında bırakılmakta,
bunların kanun kapsamına alınmaları da mümkün görülememektedir.
Serdedilen gerekçeler muvacehesinde komisyonumuz Millet Meclisince kabul olunan Geçici
1 nci maddenin metnini değiştirmiş ve metinde yev alan (İl Genel Meclisi üyeleri ve Belediye
meclisi üyeleri) ni kapsam dışına çıkarmıştır.
b) Millet Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.
c) Geçici 3 ncü madıde; genellik ve eşitlik prensiplerini kısmen haleldar edebilecek nitelik
te yeni bazı hakların doğmasına ve binnetice sandığa külfetler tahmil edebileceğine binaen, aynen
benimsenememiş ve ancak, daha önce çıkarılmış olan çeşitli kanunlarla tanınan haklardan, zama
nında müracaat edememeleri nedeniyle faydalanamamış bulunan iştirakçilere, yeniden 6 aylık mü
racaat süresi tanıyan bir hüküm tesisi daha uygun ve yararlı bulunmuş, bu maksatla madde ko
misyonumuzca yeniden düzenlenmiştir.
4. Komisyonumuzun kabul ettiği metinde 4 ncü madde olarak yer alan yürürlük maddesi,
teklife nuadde 1 ile eklenen ek madde nedeniyle bizzarur değiştirilmiştir.
5. Millet Meclisi metninde 3 ncü madde, komisyonumuzun yeni tanzim şeklinde 5 nci madde
olarak yer alan madde aynen kabul edilmiştir.
Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Uşa'k
M. F. Atayurt
Ankara
1. Yetiş

Kocaeli
L. Tokoğlu

Başkanvekili
Gaziantep
S. Tanyeri

Sözcü
Afyon Karahisar
M. K. Karaağaclıoğlu

Ankara
O. Bşk. Seç. Üye
Y. Köfcer
E. Üner
Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı.
Kütahya
î. E. Erdinç

Ordu
B. S. Baykal
Toplantıda bulunamadı.

Trabzon
A. S. Ağanoğlu
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Kâtip
Malatya
N. Akı/urt
Edirne
M. N. Ergeneli
Toplantıda bulunamadı.

K.

Tabiî Üye
Karavelioylu

MALİ VE İKTİSADÎ İŞLER
KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

MİLLET MECLİSİNİN
KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

5434 sayılı Türkiye Cumhuri 5434 sayılı Türkiye Cumhuri 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa yeti Emekli Sandığı Kanununa yeti Emekli Sandığı Kanununa
geçici üç madde eklenmesi hak geçici üç madde eklenmesi hak bir ek madde ile bir fıkra ve üç
geçici madde eklenmesine dair
kındaki kanun teklifi
kındaki kanun teklifi
kanun teklifi
MADDE 1. — 5434 sayılı T.
G. Emekli Sandığı Kanununa,
alşağılda yazılı üç gfeŞici madde
eM«nmi$tir:

MAÛDDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen
ikalbu) edilmiştir.

MADDE 1. — 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sanidığı Kanununa aşağida ya
zılı ıdk madde eklenmiştir.
Ek madde — iştirakçilerin,
emeklilik keseneğine eöas olam
derece ve kaldemelerinin mev
zuata uygunluğu Sandıkça in
celenir, eksik gönderilen kese
nek ve karşılık farkları kuruımlarınldan tahsil, faızla gönderilen
kesenek ve karşıtlıklar kurumla
rına iade edilir. Sandıkça mev
zuata Uygun olarak tespit olu
nacak derece ve kaideme üsttlündeki derece ve kademe aylığı
/ü^erinldm emeklilik keseneği
kesilmiş olması, iktirakçilere
emeklilik talkımından bir hak
sağlamaz.
MADDE 2. — 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa 2 . 3 . 1970
gün ve 1239 sayılı Kanunla ek
lenen ek 2 nci maddeye aşağııda yazılı fıkra eklenmiştir:
74 ncü mjalddenin 2 ve 3 ıncü
fıkralarında yazılı durumlarda
olup da süresinde müracaat
edemteldilkleriıılden aylık bağla
namamış olanlar hakkında da
yukardaki flkra hükmü uygu
lanır.
MADDE 3. — 5434 sayılı
Türkiye Cumlhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı üç geçici madde eklenmiş
tir:
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Malî ve İktisadî İşler Komisyo
nun kabul ettiği metin

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin

GEÇİCİ MADDE 1. — Emek
liliğe tabi görevlerde veya Sos
yal Sigortalarla ilgili işlerde
bulunmadan belediye başkan
lığına; il genel meclis ve bele
diye meclisi üyeliklerine se
çilenlerden ; istekleri üzerine,
5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci mad
desinin (n) bendi gereğince
sandıkla ilgilendirilmiş olanla
rın bu görevlerde geçen ve
borçlandırılarak emeklilikte sa
yılan sürelerinin, 1.12.1970 .ta
rihine kadar olan kısmı 3 yıl
da bir terfi esasına, bu tarih
ten sonra geçen kısmı da, 657
sayılı Kanunun 1327 sayılı
Kanunla değişik 68 nci madde
si hükümlerine g'öre, emeklilik
keseneğime esas derece yüksel
mesinde ve kademe ilerleme
sinde dikkate alınır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Emek
liliğe tabi görevlerde veya sos
yal sigortalarla ilgili işlerde
bulunmadan illerin daimî ko
misyonu üyeliğine, belediye
başkanlığına seçilenlerden; is
tekleri üzerine, 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 nci .maddesinin (n) ben
di gereğince sandıkla ilgilen
dirilmiş olanların bu görev
lerde geçen ve borçlandırıla
rak emeklilikte sayılan sürele
rinin 1 . 12 . 1970 tarihine ka
dar olan kısmı 3 yılda bir ter
fi esasına, bu tarihten sonra ge
çen kısmı da, 657 sayılı Ka
nunun 1327 sayılı Kamunla de
ğişik 68 nci maddesi hükümle
rine göre, emeklilik keseneğine
esas derece yükselmesinde ve
kademle ilerlemeisinde dikkate
alınır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Emek
liliğe tabi görevlerde veya Sos
yal Sigortalarla ilgili işlerde
bulunmadan illerin daimî ko
misyonu üyeliğime, belediye baş
kanlığına seçilenlerden; istek
leri üzerine, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli .Sandığı
Kanujnunuaı 12 nci maddesinin
(m) bendi gereğince Sandıkla
ilgilendirilmiş olanlarım bu gö
revlerde geçen ve borçlandırı
laraik emeklilikte sayılan süre
lerinin, 1 . 12 . 1970 tarihine
kadar olan kısmı 3 yılda bir ter
fi esasına, bu tarihten sonra
geçen kısmı da, 657 sayılı Ka
nunun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 68 nci maddesi hükümle
rine göre, emeklilik keseneğine
esas derece yükselmesinde ve
kademe ilerleme'sinde dikkate
alınır.

Yukardaiki fıkra hükmü, il
lerin daimî komisyonn üyeli
ğinde, belediye başkanlığında
bulunmuş
olup da,
halen
T. B. M. M. üyesi olanlarla
emeklilikle ilgili görevlerde ça
lışanlar hakkında da uygula
nır.
Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve
1046 sayılı Kanun hükümleri
saklıdır.

Yuikardalki fıkra hükmü, ille
rin daimî komiyonu üyeliğin
de, belediye başkanlığında bu
lunmuş olup da, halen T.B.M.M.
Üyesi olanlarla emeklilikle ilgi
li görevlerde çalışanlar hakkım
da da uygulanır.
Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve
1046 sayılı Kanun hükümleri
saklıdır.

Yukardaiki fıkra hükmü, il
lerin daimî komisyonu üyeli
ğinde, belediye başkanlığında
bulunmuş olup da, halen T. B.
M. M. üyesi olanlarla emekli
likle ilgili görevlerde çabş anlar
hakkında da uygulanır.
Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve
1046 sayılı Kanun hükümleri
saıklıdır.

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434
sayılı Kamumun
«Sandıktan
faydalanacaklar
hakkındaki»
12 nci maddesine 1 . 3 . 1971
gün ve 1377 sayılı Kanunla ek
lenen (n) bendinde belirtilen
6 aylık süre içimde müracaat
edememiş olan illerin daimî ko
misyonu üyeleri ile, belediye
başkanları için bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren ye
niden bir yıllık müracaat süre
si dama tanınmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet
Meclisi metninin geçici 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - - Millet
Meclisi metmânln geçici 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Malî ve İktisadî İşler Komisyo
nun kabul ettiği metin

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabull ettiği metin

GEÇİCİ MADDE 3. — Ha
len iştirakçi olanlara, fiilen
serbeist avukatlıkta, eoniefkliliğe
veya sosyal sigortalara tabi
olmadan, geçen sürelerini borçlanimalk için, bu kanunun ya
yınlandığı 'tarihten itibaren
altı aylık müracaat süresi tanınmıştıır.
'Bunların borçlarının hesa
bında: 7 . 4 . 1969 tarihli ve
1136 sayılı Kanunun 26.2.1970
tarihli ve 1238 sayılı Kanunla
değişik geçici 3 ncü ve 4 ncü
maddeleri hükümleri uygula
nır.

GEÇİCİ MADDE 3. — İşti
rakçilerden 1136 ve 1238 sayılı
kanunlar uyarınca serbelst avu
katlıkta geçen hizmet sürelerini
borçlanmak suretiyle fiilî hizımietleriırıe eklenlmlesi için salına
nında müracaat ödememiş olan
lara, bu kanunun yayınlandığı
tarihten itibaren yeniden altı
aylık müracaat süresi tanınmış
tır.

GEÇİCİ MADDE 3. — işti
rakçilerden, 1136 ve 1238 sayı
lı kanunlar uyarınca serbest
avukatlıkta geçen hizmet süre
lerini borçlanmak suretiyle fiilî
hizmetlerine eklenmesi için za
manında müracaat edeamemiş
olanlarla, 5.3.1970 gün ve 1243
sayılı Kanunun geçici 1 ve geeiçici 2 noi ve 8 . 7 . 1971 gün ve
1425 sayılı Kanunun geçici 18
inci madelerine göre süresinde
müracaat edememiş bulunanla
ra, bu kanunun yayımlandığı
tarihten itibaren yeniden altı
aylık müracaat süresi tanınmış
tır.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metnimin 2 nci maddesi aynan
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun
birinci maddeisi hükmü 1.3.1970
tarihinde, diğer hükümleri yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür,
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