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1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Demeçler ve söylevler 

1. — İstanbul Üyesi. Sami Kırdar'm 
vâki davete icabetle Pakistana giden Türk 
Parlâmento Grupuna gösterilen yakın alâ
ka ve kardeşlik muamelesinin ve ziyaret in
tibahlarına dair demeci, '34:35 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru 
la sunuşları 35 

1. — Türk - İtalya Parlâmemtolarara-
sı Dostluk Grupu teşkil edildiğine dair mez
kûr Grup Müteşebbis Heyet Başkanlığı 
tezkeresi 35:36 

2. — Tüılkı - İngiliz Parlâmıentolararası 
Dostluk Grupu teşkil edildiğine dair mez
kûr Grup Müteşebbis Heyeti Başkanlığı 
tezkeresi 36 

3. — Türk - Suudi Arabistan Parlâmen-
toiararası Dostluk Grupu teşkil «edildiğine 
dair mezkûr Grup Müteşebbis Heyet Baş
kanlığı tezkeresi, 36:37 

4. — Deniz Nakliyat Anonim -Oi'taldı: 
ğmdaki yolsuzluk iddiasını araştırmak üze 
re kurulmasına karar verileri Araştırma 
Komisyonuna üye seçimi (10/3) 

5. — Yüksek Hâkimler Kurulu.Üye
leri seçimi 

6. — Deniz Nakliyat A. O. İlgındaki yol
suzluk iddiasını Araştırma Komisyonu Baş
kanlığına Âmil Artus, Sözcülüğüne Ahmet 
Nusret Tuna ve kâtiplikliğine de Salahat-
tin özgür'ün seçildiklerine dair Araştırma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (10/3) 

7.— Deniz Nakliyat A. O. İlgındaki yol
suzluk iddiasını Araştırma Komisyonunun 
İstanbul'da ve lüzumlu gördüğü sair yer
lerde araştırma yapması zarureti karşısın
da bu hususta karar ittihazına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi (10/3) 
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5. — Görüşülen işler 4&-

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl-



Sayfa 
ması hakkında karnın tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/751, C. Senatosu 1/432) (S. Sayısı : 49.2) 4344, 

53:54 
2. — Cumhuriyet Senatosu îstabul Üye

si özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolu-
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi tşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/22], C.Se-
natosu 2/136) (S. Sayısı : 508) 44 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üvesi 
Sadık Artukmaç ve iki arkadaşının, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriveti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılması ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı ka
nunların kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/147; C. Senatosu 
2/137) (S. Sayısı : 509) 44 

4. —• Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici 14 ncü maddesine (Ç) 
fıkrası eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malı ve İktisadi tşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/335, C. Senatosu 2/138) (S. 
Sayısı : 510) 44:45 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye 
si M. Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Arı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli San-

Sayfa 
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/262, C. Senatosu 2/139) (S. Sa
yısı : 511) 45 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Gö-
ker ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 
4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 
birinci maddesinin (C) ve (D) fıkraları
nın değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, İç
işleri ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/328. O. Senatosu 2/141) 
(S. Sayısı : 512) 45 

7. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet 
Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nu
ri Yıldınm'm, 5585 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Asker
lik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Ka 
nununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu 
tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara 
bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra 
porları (M. Meclisi 2/62; C. Senatosu 2/142) 
(S. Sayısı: 513) 45:52 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Üyesi Mehmet İzmen; Türk PurlÖ-
manterleri olarak katıldıkları NATO parlöman-
terleri Gnıpu toplantısındaki görüşmeleri ve 
orada Kıbns ve iktisaden geri kalmış memleket

ler konuları üzerindeki çalışmalar hakkında 
izahlarda bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ferid Melen'e, dönüşüne kadar, Ticaret Bakanı 
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Fennî îslimyeli'nin, vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Sakarya Üyesi Kâzım Yurdakul'un; Bütçe 
ve Plân Komisyonu üyeliğinden istifası okundu, 
bilgi -edinildi. 

Avrupa Konseyi yedek üyeliğine eski üye
lerden Sabahattin Adalı'nm, yerine istanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in seçildiğine dair Ada
let Partisi Senato Grupu Başkanlığı tezkeresi 

okundu, bilgi edinildi. 
Millî Prodüktivite kuruluşu hakkındaki ka

nun tasarısının Malî ve İktisadi işler, Millî Eği
tini, Tarım, Sosyal işler, Bütçe ve Plân Komis
yonlarından seçilecek üçer üyenin iştiraki ile 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Sanayi Bakanı Muammer Erten'in önerge
si kabul ve Komisyon teşkil edildi. 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısının önncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
istiyen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in, önergesi okundu ve kabul olundu 

CiTmihuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat 
özdeş'in deniz Nakliyat Şiriketi ile ilgili Senato 
araştırması istıiyen önergeleri görüşüldü ve 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
kurulması, komisyonun A.P. C.H.P. M.P. Cum
huriyet Senatosu Kontenjan Grupu ile bağım
sızlardan birer üyenin iştirakiyle beş kişilik ol
ması kabul «dildi. 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanununn 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, 
tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi için ya
pılan 18 nci turda da hiçbir aday salt çoğunlu
ğun oyunu sağlıyamadı, seçime gelecek hafta 
devam olunması hakkındaki teklif kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ'un, üniversitelerimizin verimini artırmak 
sıkıntılarına çare bulmak için Parlâmento olarak 
neler yapılabileceğinin tâyin ve tesbiti hakkında 

Sözlü sorular 
•• 1. — Cıtmhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'ninı, Halic'in temMenmtesine 

Senato araştırması istiyen önergesi okundu iki 
birleşim, sonra konuşulacağı bildirildi 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sami 
Kırdar'ın, istanbul Üniversitesi öğretim üyele
rinden bâzılarını hedef tutan ithamlara dair 
sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı ibrahim ök-
tem: 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
Ulay'm, Çankaya caddesi üzerinde grev yapan** 
işçilere dair sözlü sorusuna Çalışma Bakanı Bü
lent Ecevit cevap verdiler. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Osman 
Köksal'm 280 sayılı sorusu, soru sahibinin has
talığı ; 

Kocaeli Üyesi Rifat özdeş'in 281 sayılı so
rusu, bu konuda Araştırma Komisyonu kurul
ması; 

Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 282, 
istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 293, 
Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'nun 301, 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm 302 sayılı so

ruları ilgili balkanların ve 
Adana Üyesi Sakıp önal 'mn 291, 
Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın 292, 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in 298 sayılı 

sorulan1, soru sahiplerinin ve ilgili bakanlarım 
bu 'birleşimde hazır bulunmamaları; 

izmir Üyesi Hilmi Onat'm 296 ve 297 sayılı 
sorular, soru sahibinin Karma Bütçe Komisyo
nunda bulunması sebepleriyle gelecek birleşi
me ve 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 30Û sa
yılı sözlü sorusu, bakanın isteği üzerine 15 gün 
sonraya bırakıldı. 

24 Aralık 1964 Perşembe günü saat 15» te 
ıtoplanılmıaık üaere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Bıaşfkanvekiıli Niğde 

ihsan Hamit Ti'grel Kudret Bayihan. 
Kâtip 
(Bolü 

Sırrı Uzunihasanoğlu 

dair sözlü soru önengesi, Bayındırlık Baikam-
lığına gönderilmiştir. (6/306) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun. Üyesi 

SORULAR 
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C. Senatosu B : 20 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderi
leni günlük gazeteye dair sözlü som önergesi, 
Dışişleri Bakanlığım gönderilmiştir. (6/907) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna' 
dair sözlü soru önergesi, Turizm ve Tanıtma 
ve Maliye Bakanlıklarıma gönderilmiştir. 
(-G/308) 

* 4. — Cumhuriyet Senatosu! Urfa Üyesi 

24.12.1964 0 : 1 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 
bükümlerine dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
timi Bakanlığıma gönderilmiştir. ('6/309) 

Yazılı soru 

1. — Cu'mlburiyet Senatosu' Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ithal edilen bâzı ilâc
ılara dair ya'zılı soru önerıgesi, Sağilik ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ıgöndemlmiştir. (7/189) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifele
rine dair Kanuna 'bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka

bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonu raporu ('Millet 
Meclisi 1/371, Cumhuriyet Senatosu 1/483) 
(ıS. Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 23.12.1964] 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTÎPLEE — Ahmet Naci Arı (Kırîdareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Cumhuriyet Senatosunun 20 nci Birleşimini açıyorum. 

1. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

İstanbul Üyesi Sami Kır dar vâki davete 
icabetle PaMstana giden Türk Parlâmento Gru-
puna gösterilen yakın alâka ve kardeşlik mua
melesini ve ziyaret intihalarına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem© geçmeden evvel, gün
dem dışı söz istiyen bir arkadaşıımız vardır. 
Parlâmento (heyetimizin Pakistanı ziyareti 
•hakkında kısa bir bilıgi vermek üzere Sayın 
Sami Kırdar'a söz veriyoruım. Buyurun Sayını 
Kırdar. 

ıSAlMİ KIRDAR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muıhtarem arkadaşlarım, Pakistan Millî Mecli
sinin daveti üzerine' bir parlâmento grubumu
zun. kardeş Palastan'in ziyaret ettiği malıınr-
larıını>zdır. Eğeır bir diğer inıemleiket için kar-
deş 'deyimini kullanabilirse bu deyimin bizim 
taraflımdan, en doğru ve en isabetli bir şekil

de kardeş Pakistan için kullanılması hiıç şüp
hesiz gerekir. Yler yüzünde Türkiye'yi en a>2 
Türklıer kadar söven, Türkiye'min refah ve sa
adetini en az bizler kadar temenni eden bir 
millet varsa o mutlaka Pakistan Milletidir. Bu 
hakikati Cumhuriyet Senatosunun huturunda 
ifade etmeyi bir şükran borcu saymalktayıtm. 

Palkistan Heyetimiz Sayın Senato Başkamı 
riyasetinde dört senatör ve 'beş milletvekilin
den teşekkül etmişi ir. Seyahatimiz dokuz gün 
sürdü. Pakistan'ın dört büyük şehrine gittik. 
Sırasiyle eski Başkent Karesi, şimdiki Başkent 
Rc'vadpinti, Batı , Pakistan Başşehri Lahor'u 
ve- nihayet Doğu - Pakistan Başşehri Dakka'yı 
gördük. Pakistan'da Sayın Devlet Başkan* 
Eyüp Han'ı, Millî Meclis Başkanımı, Milllî Ifti, 
kümet üyelerini Balı ve Doğu eyaletleri Gta 
•nel valilerim, Hükümet üyelerini ve diğer Dev^ 
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C. Senatosu B : 20 
İet erkânını tanıdık, onlarla görüştük. Gerek 
toplantılarda, gerekse gezdiğimiz yerlerde halk 
ıtabaıkaıliariyle temas ettik, Her yerde herkesten! 
•çok sıcak ve çok saırnıimi bir yalkımlık gördük. 
Her .gittiğimiz yerde mahallî ananeye göre 
boynumuza çiçek dizileri, girlamdlar taktılar, 
başımıza çiçek yapraklan serptiler. Karaşi'-
de ilik işimiz Pakistan'ım hakiki Kurucusu 
Kaidi Âzaım mer'hunı Muihamırned Ali Cinnalh'ım 
'mozolesini ziyaret ©tmıek oldu. Sayın Aka he
yetimiz adına Kaidi Âzami merhum Muhamınıed 
Ali Cinmaıh'ın mezarıma bir 'çelenk koydu. Aynı 
ıgümüm akşamı Pakistan Dışişleri Bakanı Sayım 
Züilfikâr Ali Butto'nun şerefimize verdiği büyük 
bir ziyafette bulunduk. Pakistan'-ı ziyaret pro-
gramatmıızın teferruatlını yakında hazırlıyaca-
ğırmız bir broşürle arz edeceğimizden, bendeniz 
'burada1 tafsilâta girnıiyeeeğim. Ancak bâzı 
•özellMere kısaca dokunmakla yetineceğim. 

Pakistan iktisadem geri kalmış bir ülkedir. 
Fert başıma, yıllık geliri 'ortalama 65 dolardır. 
Okuyup - yasma bilenlerin nisbeti yüzde 15 ci
varındadır. Pakistan malikimin yüzde 90 ı ta
nım işleri ile .meşguldür. Sanayiinin kolaylıkla 
.gelişmemesinin başlııca sebeplerinden biri tabiî 
enerji kaynaklarınım nıevcudolmamasıdır. Bü
tün bunlara rağmen Pakistan'da Ihumımalı bir 
faaliyet gördük. Nüfusu 100 milyon, yüz öil-
eümü 950 OıOO kilometre kare, tabiî şartları 
pak zor tolan bir memleketim kalkınabilmesi 
için büyÜK gayreıtlere ihtiyaç vardır. Biz Pa^ 
kistan'da bu 'gayreti gördük. Eyüp Han. icla-
resinin bir çeşit Kurayı Milliye ruihu ile bu 
azim ve imanla çalıştığımı müşahede ett'lk. Ba-

24.12.1964 Ö : İ 
şan ile tatbik edilmekte olan İkinci 5 Yıllık 
Kalkınma Plânları 196» sonunda 'hedefine ula
şacaktır. 3 mcü 5 Yıllık Kalkınma Plânlarımın 
esasları 'şimdiden teısbit edilmektedir. Yapılan 
hesaplara göre 1985 sonumda fert başına yıl
lık gelirleri 234 dolanı bulacaktır. 

Pakistan'ım iç siyasi durumu Sayın Eyüp 
Han'ın bize söylediği şu cümlelerle hulâsa edi
lebilir : «Bu asırda her hangi bir kimsemin, bir 
memleketi telk başına idare etmek istemesi 'ka
bul edilemez. Ben bu inançla Pakistan'da de
mokratik nizamın yerleşmesi için hiçbir feda
kârlıktan ka^ınmıyaıeaği'm.» Bunu Sayın Eyüp 
Han söyledi. Pakistan'da şalhidi olduğumuz se
çim mücadelesinin şiddeti Eyüp Han'ın bu ka
rarında ne kadar samimî olduğumu ispata kâ
fidir. 

Teferruatını takdim edeceğimiz broşürde 
bulacağınız içim daiha fazla, izahat vermiyorum. 
Yalnız binkaiç cümle ile de Pakistan'ın dış po
litikasından bahsetmek isterini. Pakistan'ın da 
dış politikasını yurt ta sulh eihanda sulh veci
zesiyle hulâsa etmek .mümkündür. Pakistan 
bir numaralı dost olarak Türkiye'ye bakmak
tadır. Diğer taraftan gerek batılılarla, 'gerekse 
Afrika., Asya .nıemnleketie.ri ile ve bu arada Kı
zıl Çim ile dostluk bağlarını (kurmuşlardır. 

Sözümü bitirmeden önce bu kürsüden Sayın 
Pakistan Millî Meclis üyelerine ve halkına şah
san minnettar kaldığımı arz etmek isterim Say
gılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

jf. — Türk - İtalya Parlâmentolararası Dost
luk Grupu teşkil edildiğine dair mezkûr Grup 
Müteşebbis Heyet Başkanlığı t eker esi. 

BAŞKAN — Dostluk gruplarının kurulması 
için tezkere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

26 . 11 . 1964 tarihli 10 ncu Birleşiminde; ye
ni bir müteşebbis heyetin teşkilinden sonra oylan
ması uygun mütalâa edildiği gerekçesiyle iade 
edilen Türk - italya Parlâmentolar arası Dost

luk Grupu yeniden ve ilişik listede adları yazılı 
üyelerden teşkil edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz ederim. 
Türk - italya Parlâmentolararası 

Dostluk Grupu Müteşebbis Heyet 

Başkan 
Adana Milletvekili 

Kasım Gülek 

BAŞKAN — Listeyi okutuyorum. 

Kasım Gülek (Bağımsız Adana Milletvekili), 

— 35 



C. Senatosu B : 20 
Sami Kırdar (Cumhuriyet Senatosu istanbul 

Üyesi), 
Osman Gümüşoğlu (Cumhuriyet Senatosu İs

tanbul Üyesi), 
M. Erdoğan Adalı (Cumhuriyet Senatosu İs

tanbul Üyesi), i 
Süleyman Bilgin (Edirne Milletvekili), 
Celâl Tevfik Karasapan (Cumhuriyet Sena

tosu Afyon Karahisar Üyesi), 
Mehmet Geçioğlu (Adana Milletvekili), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana Milletvekili), 
Osman Sabri Adal (İzmir Milletvekili), 
Sabri Vardarlı (İstanbul Milletvekili), 
Mehmet İzmen (Cumhuriyet Senatosu Gire

sun Üyesi), 
Hazım Dağlı (Cumhuriyet Senatosu Çankırı 

Üyesi), 
Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili). 
BAŞKAN — 378 sayılı Kanunun 4 ncü mad

desi gereğince tasvibinize arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bir dostluk grupu tezkeresi var. I 

2. — Türk - İngiliz Parlâmentolar arası Dost- I 
luk Grupu teşkil edildiğine dair mezkûr Grup I 
Müteşebbis Heyet Başkanlığı tezkeresi. I 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun I 

26 . 11 . 1964 tarihli 10 ncu birleşiminde; yeni I 
bir müteşebbis heyetin teşkilinden sonra oylan- I 
ması uygun mütalâa edildiği gerekçesiyle iade I 
edilen Türk - İngiliz Parlâmentolar arası Dost- I 
luk Grupu yeniden ve ilişik listede adları yazılı I 
üyelerden teşkil edilmiştir. I 

Keyfiyeti yüksek tasviplerine arz ederim. I 
Türk - İngiliz Parlâmentolararası I 
Dostluk Grupu Müteşebbis Heyet I 

Başkanı I 
Adana Milletvekili I 

Kasım Gülek I 

BAŞKAN — Listeyi okuyoruz. I 
Kasım Gülek (Bağımsız Adana Milletvekili), I 
Sami Kırdar (Cumhuriyet Senatosu İstanbul I 

Üyesi), I 
Şevket Akyürek (Sumhuriyet Senatosu İstan- I 

bul Üyesi), I 
Osman Gümüşoğlu (Cumhuriyet Senatosu İs- I 

tanbul Üyesi), | 
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I M. Erdoğan Adalı (Cumhuriyet Senatosu İs

tanbul Üyesi), 
I Süleyman Bilgin (Edirne Milletvekili), 

Celâl Tevfik Karasapan (Cumhuriyet Sena
tosu Afyon Karahisar Üyesi), 

Mehmet Geçioğlu (Adana Milletvekili), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana Milletvekili), 
Osman Sabri Adal (İzmir Milletvekili), 
Sabri Vardarlı (İstanbul Milletvekili), 
Mehmet İzmen (Cumhuriyet Senatosu Gire

sun Üyesi), 
Hazım Dağlı (Cumhuriyet Senatosu Çankırı 

Üyesi), 

Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili). 
BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir de üçüncü dostluk grupu var Suudi Ara

bistan'la, efendim. 

3. — Türk - Suudi Arabistan Parlâmentolar
arası Dostluk Grupu teşkil edildiğine dair mez
kûr Grup Müteşebbis Heyet Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyelerinin isim listesi ilişikte takdim kılınan 

«Türk - Suudi Arabistan Parlâmento Dostluk 
Grupu»; 378 sayılı Yasama Meclislerinin Dış Mü
nasebetlerinin Düzenlenmesi hakkındaki Kanunun 
geçici maddesi delaletiyle 4 ncü maddesi ve bu 
kanunun tatbikatiyle ilgili «Yasama Meclisleri
nin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi hakkın
daki Yönetmelik» in 4 ncü maddesi uyarınca, 
Yasama Meclislerince karar alınması gerekmek
tedir. 

Gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla 
tasvibinize sunarım. 

Türk - Suudi Arabistan 
Parlâmento Dostluk Grupu 
Müteşebbis Heyet Başkanı 

Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Listeyi okuyoruz. 
Ahmet Gürkan (Konya Milletvekili), 
Rasim Hancıoğlu (Cumhuriyet Senatosu Af

yon Üyesi), 
Hüsnü Dikeçligil (Cumhuriyet Senatosu Kay

seri Üyesi), 
Şevki Güler (Afyon Karahisar Milletvekili), 
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İsmail Hakkı Yılanlığolu (Kastamonu Millet

vekili), 
Hasan Aksay (Adana Milletvekili), 
Ömer Eken (Antalya Milletvekili), 
Nihat Diler (Erzurum Milletvekili), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana Milletvekili), 
Sabahattin Savacı (Gümüşane Milletvekili), 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş Milletvekili), 
Mehmet Geçioğlu (Adana Milletvekili), 
Cahit Yılmaz (Konya Milletvekili), 
Nevzat Güngör (Ağrı Milletvekili). 
BAŞKAN — Aynı suretle tasvibinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle 3 dostluk grupu daha kurulmuş 
bulunmaktadır. 

4. — Deniz Nakliyat Anonim Ortaklığındaki 
yolsuzluk iddiasını araştırmak üzere kurulması
na karar verilen Araştırma Komisyonuna üye se
çimi (10/3). 

BAŞKAN — Geçen toplantıda Deniz Nakli
yat Şirketi hakkında araştırma yapılması için bir 
komisyon kurulması karar altına' alınmış, ve 5 
üyenin seçilmesi münasip görülmüş idi. Gruplar
dan 3 ünün adayı bildirildi (A. P.), Kontenjan, 
Millî Birlik Grupu adaylarını bildirmiştir. 
C. H. P. henüz bildirmemiştir. Namzediniz kim 
efendim? 

MEHMET HAZER (Kars) — Bildireceğiz 
efendim. 

BAŞKAN — Bugün seçim yapmak mecbuı*-
yetindeyiz lütfen bildiriniz. 

MEHMET HAZER (Kars) — İstanbul Sena
törü Fikret Güldoğan'ı teldif ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi şu suretle Adalet Parti
sinden Sayın Nusret Tuna, Cumhuriyet Halk 
Partisinden Sayın Fikret Güldoğan, Millî Bir
lik Grupundan Selâhattin özgür, Kontenjandan 
Sayın Âmil Artus aday gösterilmişlerdir. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Müstakillerden 
Vasfi Gerger'i aday gösteriyoruz. 

BAŞKAN — Müstakiller için iki namzet tek
lifi vardır. Birisi Sayın Vasfi Gerger, diğeri de 
Sayın Cemal Tarlan'dır. Bunlar hakkındaki tek
lifleri okutayım, birer birer oyunuza arz edece
ğim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanlığı Denizyollarında yapıla

cak araştırma için teşkil olunacak komisyona 
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bağımsızlardan Urfa Senatörü Vasfi Gerger'in se
çilmesini arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Bir de Sayın Cem>*1 Tarlan için 
vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğünde yapıla

cak Senato araştırması için bağımsızlar adına 
Tekirdağ Senatörü Cemal Tarlan'ı teklif ederim. 

Sivas 
Rifat öçten 

BAŞKAN — Yalnız bağımsızlar adına diye 
teklif yapılamaz. Çünkü grupları teşekkül et
memiştir. Bunlar şahsi bir teklif demektir 

Şimdi münasip görürseniz gruplardan geleni 
işari oya vaz'edelim, tşari oylama suretiyle seçil
mesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İhtilâf olmadığına göre bu suretle 
yapılacaktır. 

Sayın Nusret Tuna'yı kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Selâhattin özgür'ü kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Âmil Artus'u kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Fikret Güldoğan'ı kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğeri için esas, gizli oy olduğu için giz
li oy suretiyle seçim yapılacaktır. 2 aday vardır. 
Sayın Gerger'le, Sayın Tarlan. Ekseriyeti kaza
nan tabiatiyle komisyona seçilmiş olacaktır. Yal
nız bundan sonra hâkimlerinin seçimi vardır. Da-
ğılınmamasını rica edeceğim. 

Tasnif Heyetini seçiyoruz. 
Fethi Tevetoğlu (Burada), 
Kudret Bayhan (Kâtip), 
Muallâ Akarca (Yok), 
Mehmet Ünaldı (Yok), 
Ferid Melen (Yok), 
Yusuf Ziya Ayrım (Burada), 
Şeref Kayalar (Yok), 
Fehmi Alpaslan (Burada). 
Sami Küçük'ten başlyıyoruz. 

5. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; müsaade 
ederseniz; Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin 
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seçiminde, arkadaşları beyhude yormamak için 
aynı zamanda yapılsın. Muvafık mı efendim? 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Efendim, birer zarf daha 
dağıtıyoruz. 

Bu hususta geçen toplarında bir takrıı vere 
rek Sayın Kalpaklıoğlu, Anayasa Komisyonun
dan bir mütalâa istemişlerdi. Şimdi o mütalâayı 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüseyin 
Kalpaklıoğlu'nun, «Yüksek Hâkimler Kurulu 
Üye seçimi» ile ilgili önergesi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonu mütalâası 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminden 

evvel 45 ısayılı Kanuna göre savcılarım da seçil
me yeterliğini tesbit bakımımdan keyfiyetin bir 
kere de Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
geçirilmesini arz ve talebederim. 

Ka3rseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

4 . 1 2 . 1964 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminden 
evvel, 45 sayılı Kanuna göre savcıların da se
çilebilme yeterliğinin tesbit i bakımından, keyfi
yetin bir kere de Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda görüşülmesini istiyen Cumhuriyet Sena
tosu Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, 
bu husustaki önergesi Genel Kurulun 3.12.1964 
tarihli 12 nci Birleşiminde okunup kabul edil
miş, önerge ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

17 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse

yin Kalpa'klıoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 3 Aralık 1964 tarihli 12 nci 
Birleşiminde, 45 sayılı Kanuna göre savcıların 
da Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçilme ye
terliğine haiz olup olmadıklarının Anayasa ve 
Adalet Komisyonunca, tetkik olunmasına dair 
önergeleri Genel Kurulca kebul edilip Komisyo-
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numuza havale olunmakla Komisyonumuzun 
16 Aralık 1964 tarihli Birleşiminde önergeye 
esas konu tetkik ve müzakere olundu. 

Yüksek: Hâkimler Kurulu Kanunu Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 143 ncü maddesi ge
reğince hazırlanmış ve bu maddeye mütenazır 
hükümlere kanunda yer verilmiştir. 

1. Filhakika, 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 8 ve 20 nci maddeleri, Yük
sek Hâkimler Kurulu üyeliğine seçilebilmek 
için; 

a) Yüksek mahkemelere hâkimlik etmiş, 

b) Veya bunlara seçilme hakkını almış ol
mak, şartını koymuştur. 

Birinci sınıf hâkimliğe veya bugünkü mev
zuata göre birinci sınıf savcılığa seçilmiş bulu
nanlar bu şartı haizdirler. 

2. 45 sayılı Kanunun 91 - 93 ncü maddele
rinde ise, hâkimlik ve savcılık mesleklerinin 
süre, sınıf ve dereceler bakımından eşidolduğu 
ifade edilmiş ve bir meslekten diğerine nasıl 
geçileceği muhtelif ihtimallere göre hükümlere 
bağlanmıştır. 

Konumuzda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 143 ncü maddesine muvazi olarak 45 sa
yılı Kanunun tesbit ettiği prensip şudur ki, 
bu kanunun 8 nei maddesindeki yeterliği haiz 
kimseler Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilebi
leceklerdir. 

Bu hükümler, Yüksek Hâkimler Kurulunun 
kuruluşuna mütedair Anayasamızın 143 ncü 
maddesinin 3 ncü cümlesinde «veya» kelimesin
den sonra başlıyan ve yüksek mahkemelere üye 
olma şartlarını kazanmış kimseler arasından 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçilmesini 
derpiş eden, âmir hükmün zaruri kıldığı 'bir 
sonuçtur. 

Yukarda belirtilen 'sebeplerle, Komisyonu
muz, Yüksek Hâkimler Kuruluna Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 143 ncü maddesi ve bun
dan mülhem olarak tedvin edilmiş bulunan 45 
sayılı Kanun hükümlerinde öngörülen yeterliği 
haiz savcılarımızın dahi Yüksek Hâkimler Ku
ruluna seçilebileceği mütalâasındadır. 
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Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere 

Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
(Bu raporda) 

Başkan Sözcü 
Aydın Bursa 

O. S. Sarıgöllü §. Kayalar 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ağrı 

Â. Artus S. Türkmen 
Çanakkale Hatay 
N. Altan M. Deliveli 

Konya 
M. Obuz 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bu suret
le istenilen mütalâa Anayasa Komisyonundan 
gelmiş bulunmaktadır. Yani sevcılar da kanu
nen üye olabilirler. Oylarınızı ona göre istimal 
etmenizi rica ediyorum. 

Efendim hâkimler için tasnif heyetini seçece
ğim. 

Esat Mahmut Karakurt (Burada). 
Vehbi Ersü.... Yok. 
Enver Kök Yok. 
Hasan Atakan... Yok. 
Necati özdeniz..... Burada. 
Nedim Evliya Burada. Burada olan bu ar

kadaşlar Yüksek Hâkimler Kurulu oylarım tas
nif işini yapacaklardır. 

Arkadaşlar seçime başlıyoruz. 1 nci sepet araş
tırma komisyonu üyeliği içindir, ikinei sepet ise 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri içindir. O su
retle zarflarınızı atarsınız. Seçime başlıyoruz. 

(Sami Küçük'ten başlanarak her iki seçim 
için oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Efendim, Esat Mahmut Kara
kurt, Necati özdeniz, Nedim Evliya oradalar, di
ğer tarafta Fethi Tevetoğlu, Fehmi Alpaslan, 
Yusuf Ziya Ayrım. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşımız var mı?.. 
Yalnız tasnif heyetinden bir şey rica edeceğim, 
biraz karışıklık oldu, sepetlerin yerleri değişmiş 
olabilir, oyların mübadele edilmesini rica edece
ğim. Oylama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Ayaktaki arkadaşlar, lütfen ser
lerini alsınlar, efendim. Sayın arkadaşlar, ya
pılan her iki seçim neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Deniz Nakliyat Şirketi ile ilgili Senato Araş-
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tırması Komisyonuna (71) oy ile Vasfi Gergef 
seçilmiştir. Arz olunur. 

Samsun Artvin 
Fethi Tevetoğlu Felımi Alpaslan 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Not : Cemal Tarlan (56) oy almıştır, 
Samsun Kars 

Fethi Tevetoğlu Y. Ziya Ayrım 

Deniz Nakliyatla ilgili Senato Araştırma Ko
misyonuna 71 oyla Vasfi Gerger seçilmiştir. Ce
mal Tarlan 56 oy almıştır. Bu suretle 5 nci üye 
de seçilmiş bulunmaktadır. Araştırma Komis
yonu üyelerinin yarım saat sonra, yani Hâkimler 
Kuruluna seçilecek üyelerin ikinci oylaması ya
pıldıktan sonra lütfen arkadaki odada toplanıp 
aralarında vazife taksimi yapmalarını rica edece
ğim. Biliyorsunuz, Araştırma Komisyonunun 
vazifesi müddetle mukayyettir, bu sebeple biran 
evvel vazifeye başlamalarını kendilerinden rica 
edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu kontenjanından açık 
bulunan Yüksek Hâkimler Kurulu asıl üyelikle
ri için 9 ncu defa yapılan seçime 131 üye katıl
mıştır tasnif heyeti raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjanında açık bu

lunan Yüksek Hâkimler Kurulu asıl üyelikler 
için yapılan seçime (131) üye katılmış ve netice
de ilişik listede adlan yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Urfa Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Esat Mahmut Karakurt Necati özdeniz 
Üye 

Maraş 
Nedim Evliya 

Ali Nadir Alpay 1 
Mesut Alpbaz 31 
Mehmet Atagün 10 
Ali Nihat Aydın 1 
M. Şerafettin Aytaç 2 
İbrahim Halil Aytuğ 1 
Rıza Başer 11 
Mustafa Hayri Çalgüner 8 
Ahmet Salih Cebi 50 
O. Bedrettin Dündar 7 

- â§ — 
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Necdet Çorbaeıoğlu 3 
Lûtfi Erd'emir Sİ 
Ertuğrul Erverdi 8 

BAŞKAN — Raporda nisap yoktur, ikinci 
tura devam edeceğiz. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü) — 
Efendim, yüksek oy alan arkadaşların isimlerini 
bir kere daha tekrar eder misiniz? 

BAŞKAN — Okuyayım efendim, Müsaade 
ederseniz sırasiyle okuyayım. 

20 ve 20 den fazla oy alanlar : Cebi Ahmet 
Salih: 50 oy. Ankara hâkimi olup Yargıtay Tica
ret Dairesi üyesi yardumcıısi; Erd'emir Lûtfi: 
31 oy. Ankara hâkimi; Alpaz Mesut: 31 oy. An
kara hâkimi; Genç. Ruşen: 20 oy. Ankara hâkimi; 
Kaya Mehmet: 55 oy. Ankara 9 ncu Asliye Hu
kuk Hâkimi, 55 oy almıştır. 

Diğerlerinin kaçar oy aldıklarını söyledim 
ımıi? 31 oy Erdemar Lûtfi.. (Lüzum yok sesleri). 
Arkadaşlar «ordularda arz ettim. Taibiî heyet 
isterse hiç. oy almıyana da oy verebilir. İkinci 
tura başlıyoruz. 

Efendim; Sayın Tevetoğlu'dan başlanacak, 
Zarfları dağıttırıyoruz. 
Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu'dan baş

lanmak üzere oylama işlemine geçildi.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşla

rımız var mı'? Oylama muamelesi bitmiştir. Tas
nif kurulu lütfen yerini alsın. Paşam lütfen bu 
seferde zahmet buyurun. 

Cumhuriyet Senatosu, Yüksek Hâkimler Ku
ruluna üye seçmek için yapılan oylama neticesi
ni arz ediyorum. 

' Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjanında acık 

..ulunan Yüksek Hâkimler Kurulu asıl üyelikler 
için yapılan seçime (108) üye katılmış ve netice
de ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen odları almışlardır. 

Arz olunur. 
.- Urfa Cumhurbaşkanınca S. ü . 

Esat Mahmut Karakurt . Necati özdeniz 
Maraş 

Nedim Evliya 

Mesut Alpbaz 40 
Mehmet Atagüh 3 
İbrahim Halil Aytuğ 1 
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1 Rıza Başar 2 

Salih Ahmet Cebi 49 
Lûtfi Erdemir 44 
Ertuğrul Erverdi 3 

I BAŞKAN — Zaruri olarak 3 ncü tura geçe-
I ceğiz. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
I Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İHSAN SABRI ÇAĞLIYANGÎL (Bursa) — 

I Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlarım, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna seçilecek değerli arkadaşlar 

I arasından yüksek derecede oy alanlar artık tebel-
I lür etmiş bulunmaktadır. Meseleyi, oyları dağı-
I tarak mütevali turlar halinde devam ettirmek-
I tense, yüksek derecede oy alanlar arasından, biri 
I üzerinde gruplar arasında bir anlaşmaya varıla

rak -buraya gelmek suretiyle bir turda hallet
mek imkânı vardır. O itibarla işi burada keserek 

I mütaaıkıp birleşimde seçime geçilmesini arz ve 
I teklif ediyorum. (Sol sıralardan, «doğru doğru» 
I sesleri) 

BAŞKAN — Ama teklif şifahidir. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Başkanlık teklif 

I yapsm. 
I BAŞKAN — Bakalım teklif Başkanlığın nok-
I tai nazarına uyuyor mu? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Uyar. 
I BAŞKAN — Her zaman uymaz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul hak-
I kında söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim, siz de usul 
I hakkında konuşun. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte-
I rem arkadaşlar; Yüksek Hâkimler Kurulu, bir 
I meslekî teşekkülün işlemesi için kurulması ve 
I fişlemesi lâ-zıragelen bir müessesedir. Uzun zaman-
I dan beri buraya seçmek istediğimiz iki üyeyi se-
I çememekteyiz. Şimdi teamül şudur ki; arkadaş-
I ların hiç birisini hemen hemen yakinen tanımı-
I yorum, meslek arkadaşlarımızdır, hepsi kıymetli 
I arkadaşlardır. Hiçbirini diğerine tercih edilecek 
I durumda değildir. Bugün en çok oy alan iki ar-
I kadaş üzerinde mutabık kalalım, hiçbirisinin is-
I mini bilmiyorum. Teamül de budur, Anayasa 
I Mahkemesi seçiminde de yapılan budur. Birkaç 
I turda on çok oy alan üzerinde oylar teksif edilir 
I ve seçiıme gidilir. Mütemadiyen tekrar tekrar. 
I Bu nereye gidecektir? Bu, Yüksek Senatonun cid-
I diyetiyle kaibili telif değildir. Rica ediyorum, 

— 40 — 



C. Senatosu B : 20 
teamüle uyalım. Bu işi bitirelim, benim maru
zatım budur. 

BAŞKAN —• Bdr takrir geldi efendim. Okut
turuyorum. 

Sayın Karakurit, siz de mi söz istiyorsunuz 
efendim! Takriri okulbturayım de lehinde veya 
aleyhinde dersiniz ve size de söz vermek imkânı 
hâsi olur. 

Yüksek Başkanlığa 
Parti grupları arasında teması temin bakı

mından seçimlini gelıecdk oturuma bırakılmasına 
fkarar verilmesiim arz ederim. 

Urf a 
Vasfi Gerger 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurunuz. 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Aleyhinde 

konuşacağım. 
. BAŞKAN — Birer kişiye söz verebilirim 

efendim. Biri lehte, biri aleyhte.. Buyurunuz Sa
yın Kaplan. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlar bu hassas bir mevzu, şimdi seçim mü
temadiyen geriye kalırsa (bir gün neticfö alınabilir 
mânası da çıkmıyor bu işten. Anayasa Mahke
mesinde gördük. Hâkimlerin seçimi partilerara-
sında bir pazarlık mevzuu olması gibi yanlış bir 
anlamdan kurtarılması her halde faydalı olur. 
Arkadaşlarımızın teklifi çok yerinde, iki kişi 
belirmiş. Hepsi birbirinden mutlaka liyakatli. 
Hiçbiri için bir şey söylemiyoruz. Ama sizlerin 
iradesi ile iki kişi daha ileri yol almıştır. Bu iki
sini seçmek için üzerinde birleşmekte hiçbir mah
zur yok. Geriye bırakmak, aksine çok ulvî bir 
müesseseyi işgal edecek olan bu arkadaşları, bâzı 
meselelerin önünde, bir pazarlık mevzuu yapmış 
olmak mânasına da gelebilir. Bunun aksi hak
kında da bâzı sözler söylenebilirse de hakikat bu
dur. Onun için gelin bir teamül yaratalım. Bu 
iyi bir teamül olur. iki kişi derecesini almıştır, 
Bunda birleşelim ve kesip atalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müsaade edin. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Bursa) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir teklif vardır. Bu teklif 
hakkında leh ve aleyhte birer kişi konuşurlar, 
ondan sonra oya konur. Aleyhte bir kişi konuşur, 
lehte bir kişi konuşur. (Usul hakkında söz iste
niyor sesleri) 

24.12.1964 0:3 
Yalnız bir ciheti arz etmek istiyorum, yüik-

sek rey alanlar iki kişi değil, dört kişidir. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Söz istiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlarım, intihap yapmak elbette 
hıühıim bir şeydir. Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilecek üye hakkındaki seçimde, hâkimin elbet
te bütün vasıflarını göz önünde tutarak en iyi 
seçimi yapmak vaziiyetindeyiz. 

Yalnız Çağlayangil arkadaşımın teklifi, doğ 
rusu, bu hâkimlerin intihabında bir pazarlık 
mevzuunu ortaya atmış değildir. Çağlayangil ar
kadaşım yaptığı teklifle en fazla oy almış olan 
hâkimler üzerinde bir tüm mutabakata varıldık
tan sonra buraya gelip neticeyi hemen almak ve 
mütemadi turların önüne geçmek istedi. Bunda 
bir pazarlık asla mevzuubahis değildir. Şimdi 
Vasfi Gerger arkadaşımın yazılı teklifi tamamen 
yerindedir. Biz iki grup olarak en çok rey almış 
olan hâkimler üzerinde daha ince tetkikat yapar 
buraya geliriz. Tabiî bütün arkadaşlarımız oyla
rını kullanmakta serbesttir, o zaman hakkında 
mutabakat hâsıl olan iki hâkim üzerinde oylar 
tebellür eder ve en vasıflı hâkimler seçilmiş olur. 
Bu asla bir pazarlık mevzuu değildir. Bilâkis 
hâkimlerin vasıflı ve mükemmel olabilmesi için 
grupların daha çok emek sarf etmesi demektir. 
Ben teklifin lehinde oy vermenizi rica edeceğim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Bursa) 
— Usul hakkında. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
dim. Yalnız gruplar derken her halde yalnız iki 
parti grupunu değil umumidir demek istiyorsu
nuz. Bunu tavzih edin. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGlL (Bursa) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Karakurt'un da işaret ettiği veçhile bendenizin 
teklifimin, yüksek bir kurula üye seçmek mev-
zuunun tehirine mütaallik maruzatınım bir pa
zarlık emeline atfından büyük teessür duymak
tayım. Ben böyle bir pazarlıktan Yüksek Sena
tonuzu tenzih ettiğim gibi değerli adayları bir 
pazarlık mevzuu olur görmekten itina ile tevak
ki ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, hepimiz bütün adayları 
tanımıyoruz (X) adayı benim mektep arkada
şımdır. (Y) adayı arkadaş seçim bölgemde hâ-
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kimlik yapmıştır. Onu bilirim, tanırım, angaje 
olmuşumdur, sizi desteklerim, demişimdir. Böy
lece Senato içinde 10 ar kişilik, 15 er kişilik 
gruplar teşekkül edebilir ve bu şekildeki teşek
kül lüzumlu ekseriyetin teminine mâni olur. Şu 
halde işi mütevali turla halline gitmektense, ar
tık Heyeti Umumiyenin işaret ettiği, aldıkları 
oy miktarı belli olan arkadaşlarımız arasında 
toplanarak oylarımızı dağıtım yalım, arkadaşla
rımızla istişare edelim, şu iki aday üzerinde itti
fak edelim derlerse; bu bir pazarlık mevzuu de
ğil, bilâkis en iyiyi seçmenin, en iyi seçmeye ya-
rıyan, en iyi yolu bulmaya yarıyan bir yola vâ
sıl olunur. Benim maruzatım bu noktaya mün
hasır idi. Yoksa herkes, ya mektep arkadaşlığı, 
ya yakınlık, ya da verilen sözlerden dolayı aynı 
noktalarda sabit kalırsa iş yine mevlevi âyinine 
döner. Bir pazarlık yapmaya, gruplar arasında 
bir karara varmaya esasen Anayasamızın bün
yesi müsait değildir. Meseleler grupa getirilemez. 
Bir şahıs hakkında bir karar alınamaz. Ben pra
tik bir çare olmak üzere bu teklifi yapmıştım. 
Kendimde ne pazarlık, ne adaylar üzerinde bir 
münakaşa asla bahis konusu değildir. Yüksek 
Huzurunuzu onun için işgal ettim. Sayın Ger
ger'in teklifinin isabetli olduğuna kaaniim, efen
dim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Usul hak 
kında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Konuşulan mevzu esasen usuldür. Bir mevzu yok. 
Usul şöyle olsun veya olmasın. Müsaade ederse
niz 58 nci maddeyi okuyayım. «Bir üyenin usul 
hakkındaki teklifinin leh ve aleyhinde, ancak iki 
üye onar dakika söz söyliyebilirler.» iki üye di
yor. «Neticede oya başvurulmak gerekirse mesele 
isari oyla çözülür.» Şimdi bir usul teklifi vardır. 
Bu şekilde olsun diye. Bunun lehinde olmak üze
re thsan Sabri Çağlayangil evvelâ konuştular. 
Sonra usul filân diye bendeniz gafil bulundum. 
Ondan sonra Sayın Karakurt konuştu. Aleyhte 
olmak üzere Sayın Kaplan ve Coşkunoğlu konuş
tular. Bundan sonra kimseye söz vermek imkâ
nına malik değilim. (Bir kişi konuştu, sesleri) 
Efendim, thsan Sabri Çağlayangil lehte mi. 
aleyhte mi konuştu?. 

ÎSMAÎL YEŞİLYURT (Yozgat) — Usul 
bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul diye usulsüzlük yapamam. 

24.12.1984 0 : 1 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Ürfa) — 

Doğru Reis Bey. 
BAŞKAN — Evvelki takriri okutuyorum. 

Bir takrir daha geldi. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Reis Bey, 

ben takrirden evvel usul hakkında konuştum. 
BAŞKAN — Arz ettim. Zaten usuldür. 
Evvelki takriri lütfen okuyun. 
(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Şimdi bir tane daha geldi. Oku

tuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Seçimlerin uzamasına mâni olmak üzere iki 

büyük parti dışındaki parti ve grupların en yük
sek oy alanlardan iki namzet seçilmesi için, otu
ruma ara verilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Zaten Sayın Ataklı'nm takriri
ni reye koyamam, efendim. Bütün mevzuatımıza 
aykırı. Savın Gerger'in takririni oya koyuyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saym Baş
kan, bir yanlışlık yapılıyor. Bu takrir Anayasa 
muvacehesinde oya konulamaz. 

BAŞKAN — Ben de söyledim bunu Saym 
Hazer. Ben de öyle diyorum, Sayın Ataklı'nın 
takririni reye koyamam. 

MEHMET HAZER (Kars) — Vasfi Gerger'-
in takriri de oya konamaz. 

BAŞKAN — Tehirini istiyor. 
MEHMET HAZER (Kars) — Tehiri olabi

lir, esbabı mucibe olamaz. 
BAŞKAN — Saym Mehmet Hazer'in hakkı 

vardır. Parti işini seçim işine karıştıramam. Bi
naenaleyh, bu takriri de oya koymakta mazu
rum. Başka takrir varsa koyarım, yoksa koya
mam. (Gürültüler) 

Şimdi binaenaleyh yapacağımız şey az çok 
vuzuh buldu, tura devam edeceğiz. Şimdi bir 
önerge geldi, okuyoruz. 

Başkanlığa 
Seçimin gelecek oturuma tehirini arz ve rica 

ederim. 
Maraş 

Cenap Aksu 

BAŞKAN — Şimdi bakm bu Anayasaya uyu
yor. (Gülüşmeler) Bu hâkimler kurulunun üye
lik seçiminin.... 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Takririni 

izah etsin. 
BAŞKAN — Takririni izah etme salâhiye

tini Sayın Aksu bana verdi efendim. 
Efendim, hâkimler kurulu üyelik seçiminin 

gelecek oturuma bırakılması teklif edilmektedir. 
Gelecek oturuma değil mi efendim f 

CENAP AKSU (Maraş) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum, kabul 

edenler 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Takririn 
aleyhinde konuşacaktım. 

BAŞKAN — Oylamaya geçildi efendim. Ka
bul etmiyenler... 22 ye karşı 33 oyla gelecek otu
ruma bırakılması kabul edilmiştir. Gelecek top
lantıya bırakılmıştır. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan bizim bir takririmiz vardı. 

BAŞKAN — Şimdi bu arada 2 takrir gel
miştir. Müsaade ederseniz okutayım. 

6. — Deniz Nakliyat A. O. Ilgındaki yolsuz
luk iddiasını Araştırma Komisyonu Başkanlığı
na Amil Artus, Sözcülüğüne Ahmet Nusret Tu
na ve Kâtipliğine de Sclâhattin Özgür'ün seçil
diklerine dair Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Deniz Nakliyatı A. O. ğmdaki yolsuzluk id

diasını araştırma için kurulan komisyonumuz 
bugün saat 17 de toplanarak Başkanlığa konten
jan Grupundan Âmil Artns'u, Sözcülüğe A. P. 
Kastamonu Senatörü Nusret Tıma'yı ve Kâtip
liğe Millî Birlik Grupundan Selâhattin özgürü 
seçmiştir. 

Keyfiyet saygıyla arz olunur. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Âmil Artus 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

24 .12.1964 O : İ 
7. — Deniz Nakliyat A. O, Ilgındaki yolsuz

luk iddiasını Araştırma Komisyonunun İstan
bul'da ve lüzumlu gördüğü sair yerlerde araştır
ma yapması zarureti karşısında bu hususta ka
rar ittihazına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Deniz Nakliyat A. O. İlgındaki yolsuzluk id-

asını araştırmak için kurulan Araştırma Komis
yonunun İstanbul'da şirket merkezinde ve lü
zumlu gördüğü yerlerde araştırma yapmasının 
zaruret bulunduğundan Yüksek Senatonun bu 
hususta karar ittihaz buyurmasına delâletinizi 
rica ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Artus'un tek
lifi, bu araştırmanın merkezi sıkleti tstanbulda'-
dır, icabında oraya da gidilir, belki de başka 
yerlere de bitmek zarureti hâsıl olabilir. Buna 
yüksek müsaadenizi istiyor. 

SUPHİ BATTIR (Sinop) — Lüzum o-ördüğü 
ne demek? Bu anlaşılmıyor. (Avrupa'ya falan 
gitmek de var mı, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Artus izah et
sin. İstemezseniz oyunuzu vermezsiniz. • 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Efendim, İstanbul'da ve deniz nakliyatını il
gilendiren Türkive limanlarının bâzıları da bu 
işle alâkalı ve tetkiki gerekli hususların olabile
ceğini arkadaşlar ifade ettiler. Bunu ifade etmek 
istedik. Yapılacak olan yurt içindeki seyahatler
dir. Arkadaşların telâş buyurdukları gibi, yurt 
dışında bir seyahat söz konusu değildir. Böyle bir 
şey gerektiği takdirde onu ayrıca sebepleriyle 
birlikte arz ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, teklifi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1. — Devlet ,Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 
yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M, Meçlisi 1/751, C. Senatosu 1/432) (S. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

Sayısı: 492) (1) 

(1) 492 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN —- Tümü üzerinde söz istiyen yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. Okutuyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2J ve (A/3) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 10 767 064 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen 

22.000 

(A/2) 

Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 

22.411 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 

BAŞKAN — Kabul 
edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş
tir. 

10 767 064 

Eklenen 

(A/3) 

36.000 Borç ödemeleri 
36.710 1964 Vcâdeli dış bo

nolar 10 767 064 

BAŞKAN — Kabul 
edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş
tir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi bu cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

Kabul edilmiştir. ler, 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

24.12.1964 0 : 1 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Kanunun tümü açık oyunuza su
nulacaktır. 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine >dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/221, 
C. Senatosu 2/136) (S. Sayısı: 508) (1) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Ret raporu olduğu için raporu 

(Rapor okundu.) (1) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etımîyonler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle kanun teklifi red
dedilmiş bulunmaktadır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve iki arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 
6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. 31eclisi 2/147, C. Senatosu 2/137) 
(S. Sayısı: 509) (2) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komfiısyonu ra
porunu, okutuyorum. 

(Rapor okundu.) (2) 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle kanun teklifi reddedilmiş bulunmalk-
tadır. 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayûı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (Ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddohman metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma-

(1) 508 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 509 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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M ve İktisadi isler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/335, C. Senatosu 
2/138) (S. Sayısı: 510) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim, 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle bu kanun teklifi de reddedilmiş 
bulunmaktadır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
M. Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/262, C. Senatosu 2/139) 
(S. Sayısı: 511) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (2) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istlyenL 

Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve bu su
retle bu kanun teklifi reddedilmiş bulunmalkjta-
dır. 

6*. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 
5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 
ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci maddesi
nin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metin ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, 
içişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/328, C. Senatosu 2/141) (S. Sa
yısı : 512) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu.) (1) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu su-

(1) 510 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 511 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 512 S. Sayılı basmayazı •. tutanağın so-
nundadır. 
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retle bu kanun teklifi de reddedilmiş bulunmak
tadır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yildırım'm, 5585 sayı
lı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve' Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) 
(S. Sayısı : 513) (1) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

MEHMET ALÎ DEMtR (Tunceli) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Rapor hakkında mı efendim? 
MEHMET ALÎ DEMtR (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyuran efendim. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muihterenı arkadaşlar, konuş
mama başlamadan evvel önce şu hususu be
lirtmek isterim. Parlâmento üyeleri tarafın
dan Büyük Millet Meclisine sunulan kanun
ların bir kısmı reddedilmekte, bir kısmı da 
kabul edilmektedir. Yapılan bu teklifler bâzı 
komisyonlar tarafından müspet karşılan
makta; bâzı komisyonlar tarafından da mut
laka reddedilmektedir. Bu yapılmış olan tek
lif. Millet Meclisinin Maliye Komisyonu ta
rafından yerinde mtüalâa edilerek kabul edil-
liği halde Senatoya gelmiş olan raporda Mil
let Meclisinin Maliye Komisyonunun teklifi bu 
raporda görül inlemektedir ve Maliye Komisyo
nunun bu rapor üzerindeki düşünceleri hangi 
noktalarında müspet. olması lâzım geldiğini tah-

(1) 513 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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îttin ederim M, huzurunuza getirilmiş olan ra
pora dercedilmiş olsa idi, ibunu da gözden ge
çirip o zaman vereceğiniz karar daha âdil 
olundu. Onun için Başkanlık Divanından is
tirham ediyorum, bu ve buna 'benzer raporlar' 
eğer Millet Meclisinin her hangi bir komisyo
nundan, o komisyondan bu getirilen teklif ve 
tasarı hakkında.müspet veya menlfi ise zaten 
bütün komisyonlardan .menfi geçmişse buna bir 
diyeceğimiz yok. Fakat her hangi bir komis
yonda müspet mütalâa edilmesi ve müspet 
mütalâanın Genel Kurula getirilen raporlar 
üzerinde de yer olması çok isabetli olur ka
naatindeyim .Bunu böyle zapta geçirdikten 
sonra bu husustaki görüşlerimi arz edeceğim. 

Vatani görevlerini er olarak "yapanların ve 
bu görevde geçen hizmet sürelerinin borçlan
dırılması suretiyle fiilî hizmete •sayılması için 
1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi husu
sundaki teklifimizi B. M. Meclisine veriliş ta
rihinden ancak iki sene sonra yine de kadük 
durama düşmeden, düşürülmeden huzurlarnıza 
kadar gelebilmiştir. 

1111 sayılı Kanunun değiştirilmesi 1947 
tarihinden bugüne kadar muhtelif tarihlerde bir 
kısım milleîtvekiileri tarafından Meclise ge
tirilmişti, fakat her defasında bir talihsizlik 
eseri olarak kadük duruma düşmüştür. Belki 
da düşürülmüştü. 

Muhterem arkadaşlar; teklifimiz Meclis Baş
kanı tarafından havale edilen komisyonlar 
arasında ilk olarak Millet Meclisinin Maliye 
Komisyonu tarafından ilgili müesseselerin sa
lahiyetli temsilcilerinin de huzurlarında gö
rüşülmüştü. Ve görüşme birkaç celse devam et
mişti. 

Netieede teklifimiz yerinde görülmüş yalnız 
Emekli Sandığına malî külfet yüklenmemesi 
için teklifin madde ve fıkralarında bâzı de
ğiştirmeler yapılmak suretiyle mevcudun it'ti-
f akiyle kabul edilmiştir. 

İkinci olarak Bütçe ve Plân Komisyonuna 
havale edilmiş, o günlerde Plân ve Bütçe Ko
misyonunun sayın üyeleri komisyonda biriken 
akçalı teklif ve tasarıların bileümlesi hakkında 
Hükümetin görüşünü de almak üzere Başba
kanlığa gönderilmesini karar altüıa almışlardır. 
Tasarılardan bir kısmı hariç tekliflerin cüm
lesi matbu bir gerekçe ile ve hemen aynı «s-
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babı mucibe ile reddedilmiştir. Böyle olması 
da tabiî idi. 

Akçalı tekliflerin, karşısında ısrarla duran 
Hükümetin Maliye Komisyonu tarafından de
ğiştirilen şekli ile Emekli Sandığına hiçbir 
külfet yüklemediği halde Plân ve Bütçe Ko
misyonunun muhterem üyeleri maliyenin ta
dil teklifi üzerinde durmadan yalnız Hükü
metten gelen matbu ve zayıf bir gerekçeye 
dayanarak reddetmesi ve buna dair haberin 
basında intişarı kanunu ilgilendiren kimseler 
ar&smda haklı olarak bir üzüntü yaratmıştır. 

Yine bir şanszızlık eseri olarak Meecliste 
ekseriyetin bulunmadığı bir zamanda görüşül
müş ekseriyetle de reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanun teklifimizin 
reddine dair serd edilen hususlar arasında 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda kimle
rin faydalanacakları açıkça ifade edildiği ve 
12 nci maddesinde erlerin yer almadığı mucip 
sclbebolarak da erlerin kadrolardan aylık alma
dıkları gösterilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, teklifimizin 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesine aykırı olduğu iddialarına gelince bu
nun asla vâridolmadığmı, 5434 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesiyle bu kanunun diğer madde ve 
fıkralarını hep birlikte gözden geçirdiğiniz za
man -.görülecektir. 

Halbuki; 5434 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin (j) fıkrası Millî Savunma Bakanlığı Harb 
Okulları öğretmenleri, (K) fıkrası erler, (vazi
fe malûllükleri ile vazifeden doğma ölümleri 
halinde yukarıda gösterilenlere bu kanunda (işti
rakçi) bulunanlardan 125 nci maddede yazılı 
durumlarda bulunanlara tevdiatçı denilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin son 
fıkrasında er olarak silâh altına alman iştirak
çi veya tevdiatçıların eksik aylık veya ücret 
almak suretiyle geçen müddetleri bu aylık ve
ya ücretlerinin tamamı üzerinden ödenek ve 
karşılıkları alınmak suretiyle fiilî hizmet müd
deti sayılır. 

5434 sayılı Kanunun 36 neı maddesinde iş
tirakçi veya tevdiatçıların bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazi
felerde geçen fiilî hizmet müddetlerinin (zam
lar hariç) her yılı için fıkralarında gösterilen 
itibari hizmet müddetleri eklenir denmekte
dir. 

-46 — 
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a) Muvazzaf gedikli veya yedek subay, 

askerî memur ve ğedMi erbaşlardan harbi doğu
ran gıenel veya kısmi seferbierldğe katliamların 
harbin ilânında seferberliğin sonuna kadar ve 
seferberliği gerektiren iç/ tedip hareketlerine fii
len katılan birliklerde vazifeli olanların çar
pışmanın başlangıcından seferberliğin sonuna 
ve seferberliğin bitiminden önce terhis elrlmiş-
lerse terhis tarihine kadar geçen fiilî hizmet 
müddetlerinin (bu tarihlerden sonra dahi de
vam eden esirlik müddetleri dahi) bir katı; 

b) Kanunları gereğince aylık veya ücret
lerin tam veya eksik ödenmek suretiyle kurum
ları ile ilgilileri kesilmiyerek yukarıda yazılı 
hareketlere er olarak katılanların bu durumda 
geçen fiilî hizmet müddetlerin (bu tarihten son
ra. dahi devam eden esirlik müddetleri dahi) bir 
katı; 

5434 sayılı Kanunun malûl olanlar hakkında
ki hükmü madde 49: Vazife malûller doğdukla
rı tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde işti
rakçi veya tevdiatçılar veya bunların ana, ba
ba, karı, koca, çocuk,kardeş veya kurumları 
tarafından yazı ile sandığa bildirilir.- Bildiril-
mediği takdirde bit malûllüklere uğrıy anlar 
hakkında (âdi malûllük) hükümleri uygulanır. 

Erler için bu müddet birbuçuk yıldır. 
5434 sayılı Kanunun vazife; maluliyeti hak

kındaki hükmü : 

Madde 56. — Muvazzaf, yedek gönüllü ede
lerin; silâh altında bulundukları esnada veya 
celp ve terhisleri için vazifeli olanların gözeti
mi altındaki şevklerinde yedek subay okulu öğ
rencilerinin gerek okulda ve gerek okullardan 
evvelki hazırlık kıtasında vazife malûlü olma
ları halinde kendilerine, derecelerine göre aşa
ğıda yazılı miktarlarda vazife malûllüğü aylığı 
bağlanır. 

Madle 60. — Emekli, âdi malûllük veya va
zife malûllüğü aylığı alanlarda; her ne sebeple 
olursa olsun er olarak silâh altına alınanların 
vazife malûlü olmaları halinde kendilerine ma
lûllük derecelerine göre 56 ncı madde gereğin
ce ayrıca erlere mahsus vazife malûllüğü aylı
ğı bağlanır. 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulun
makta iken her ne suretle olursa olsun er olarak 
silâh altına" alınanlarda; kanunlarına ' göre va
zifeleri ile ilgilileri kesilmiyenlerin, silâh al-
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tında iken vazife malûlü olmalarında; hakların
da aşağıda yazılı hükümler uygulanır. 

Vazife malûlü aylığı 5 5 - 5 6 ncı maddelere 
göre bağlanır. 

5434 sayılı Kanunun harb malûllüğü hük
mü : 

Madde 64. _ (Ç) ve (D) fıkrası... Erlerle 
gönüllü erler dâhil harb maluliyeti aylığı bağ
lanır veya zammı yapılır:. 

5434 sayılı Kanunun dul, yetim aylığı bağlan
ma hakkındaki hükmü: 

68 nci maddenin (Ç) ve (D) fıkrası erlerin 
dul ve yetimlerine de aylık bağlanacağına âmir 
bulunmaktadır* 

Daimî kadrodan aylık alınmadığı ve îbunu da 
sandığa külfet yükliyeceği konusuna gelince : 

5434 sayılı Kanunla 5 . 9 . 1963 tarihine 
kadar sandıkla ilgileri olmadığı ve hiçbir kadro 
karşılığı olmadan bütçenin masraf tertibinden 
ödenek aldıkları halde 326 sayılı Kanunla eğit
menlerin kadroya alınmaları ve bu kanundan ön
ce geçen hizmetlerinin 10 yılının geçici 65 nci 
maddeye göre borçlanmaları Büyük Meclisçe 
kabul Ibuyurulmuş daimi kadroda aylık almadık
ları halde sandığa bir . külfet tahmil edileceği' 
de ileri sürülmemiş bulunmaktadır. ' '. "." 

Sözüm yanlış anlaşılmasın, eğitmenlerin kad
roya alınması ye borçlandmldığı suretiyle geç
miş hizmetlerinin fiilî hizmete sayılması da bir 
hakşinaslık olmuştur. 

Kaldı ki, erlere Devlet bütçesinden her ay 
bordrolarla rütbelerine göre 10 liradan 40 lira
ya kadar aylık ödenmekte, bu aylıklarında emek
li keseneği kesilmesi de mümkün görülmekte
dir. Esasen evvelce geçen hizmetlerinden kese
nek kesilmemiş olması borçlandırılmalarına yol 
açmaktadır. 

Eğitmenlerin durumları ile mukayese edi
len erlerin, yapılması vatanseverlik, yapılmama
sı vatan hainliği olan hizmetlerinin fiilî hizmet
ten sayılmaması, görülen vazifenin küçümsen
mesi demek olur ki, hayatını esirgemeden vatan 
uğruna her an harcıyacak olan erlerin bu hiz
metlerini küçümsiyecek bir kimsenin bulunabi
leceği dahi düşünülemez. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun, muvacehesinde erlerin vazife ve harb ma
lûllüklerinde kendilerine, ölümlerinde dul ve ye
timlerine aylık bağlanırken meslekî memuriyet 
olan ve sandığın iştirakçisi bulunan muvazzaf-
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lık hizmetlerinin bu karnın dışında görmek ve • 
borçlanmaları suretiyle dahi geçmiş hizmetle- : 
rinin emeklilikte fiilî hizmetten Sayılmaması hak j 
ve adalet kaidelerine uygun dü^miysceğinden 
terfii ve kıdemden sayılması sandığa ve bütçe- : 
ye az ıbir külfet tahmil etmekte ise de borçlan
maları ile fiilî hizmetten sayılmasında böyle 
bir külfet bahis konusu olamaz. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de (bildirildi
ği üzere askerlik mükellefiyetlerini yedek: su
bay olarak yapan Devlet memurlarının 4379 ve 
5585 sayılı kanunlarla askerlik hizmetleri hem 
emeklilikte fiilî hizmet müddetlerine ve hem de 
terfi müddetlerine (eklenmektedir: !Bu suretle 
iki cihetten faydalandırılmaları sağlanmaktadır. ' 
Tahsil derecesi bakımından yedek subay olmı- j 
yan ve fakat memleket hizmetinin her derecesin- ; 
de memur olmak vasıf ve şartlarını haiz vatan- i 
daşlerım orduda yaptıBarı hizmetleri ne memu-
riyette fiilî hizmet sürelerine, ne de terfilerine 
sayılmamaktadır. 

Gerek memur olmadan evffel ve gerekse me
mur olduktan sonra askere alınan vatandaşların 
askerlikTerinm memuriyette^ sayılsa memurla
rımızın en az iki yıl gibi hatta müessir bir müd
detle emeklilik haklarından mahrumiyetini in-
taçetmektecfir. 

Nitekim tahsîl ve yaş bâİftmından ayrı du
rumda bûîühan ve mesTekleri metfiuriyet olan 
bayan ve erkek memurlardan, askerliklerini er 
olarak yapan erkek memurlardan. askerİiMerini 
er olarak yapan memurlar askerlikleri dölayısiy-
le birbuçuk yıl ile üç yıl gibi bir süre maaş ve 
hizmet bakımından bayan arkadaşlarından geri 
kalmaktadırlar. 

Bu kutsi vazife sonucu iaşesi kendilerine ait 
aile fertlerinin de zarar görmesine sebeboimak-
tad'ır. 

Bir vatandaşın başta gelen yatan hizmeti as
kerliktir. Bu hususta vatana er olarak hizmet
le yedek subay olarak hizmet, askerilîğin kut
siyetini azaltmaz. 

Maliye Komisyonunun hazırladığı şekilde ka
nun tasarısının kabulü cihetine gidilmesi bir 
hakkın teslimi olur. 

Görülüyor ki; Plân ve Bütçe Komisyonunun 
muhterem üyeleri teklifimizi reddederken 5434 
sayılı Kanunun madde ve fıkraların bâzılarını 
kendi görüşlerine uydurmak suretiyle rapora al
mışlar ve kopalı da gelmişlerdir, 
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Yukarda, arz ettiğim 5434 sayılı Kanunun 

madde ve fıkralarındaki bu kadar berraklık ve 
açıklık karşısında bir hakkı teslim etmemek yıl
lardan beri zayi olan bir hakkı vermemek veril
mesi lâzımgelen bir hakkı gasbetmek bilmem ki 
doğru mudur î Bunu hangi vicdan kabul eder 
ve hangi adalet ölçüsüne sığar. 

Muhterem arkadaşlar; teklifin reddini gerek
tiren mucip sebepler yalnız teklif sahipleri değil 
tahmin ederim ki, asil milletimizin hakiki temsil
cileri olan siz sayın senatörlerini de tatmin et
mediği kanaatindeyim. 

Teklifin reddini gerektiren sebepler arasın
da Emekli Sandığına yükliyeceği malî külfete 
gelince ki, bu da onların bir dayanağıdır, arka
daşlar bugünkü mevcut Anayasamız muvacehe
sinde Emekli Sandığına malî külfet yükler ge
rekçesiyle mevcut bir haksızlığı daha yıllarca 
devam ettirmek bilmem ki, doğru mudur? (Esa-
(Sen iböyle 'bir mesele de mıevzuuibahis değildir) 
O vakit bugünkü Anayasamızı hiçe saymak ol
maz mı? Eğer bu iddia gelecek her akçalı teklif
lerin reddini gerektiren bir gerekçenin esasını 
teşkil ediyorsa ö vakit işçi ile işveren arasında 
yapılan toplu sözleşmeler ve Maliyeye milyon
larca liralık külfet tahmil etmektedir. En basi
ti Karayolları, ile yapılan bir sözleşmeden bu 
müesseseye tahmil edilen malî külfet rakamda 
bir hata yoksa, 30 milyon lira civarındadır. 

Muhterem arkadaşlar; daha ziyade malî 
mevzuatla ilgili teklifleri inceliyen malî işlerde 
ihtıssaları bulunan Millet Meclisinin Maliye 
Komisyonu teklifimiz üzerine hazırladığı rapor
dan birkaç paragraf ile madde ve fıkralarda yap
tığı değişiklikler üzerinde birlikte duralım. 

Madde ve fıkralarda yapılan değişikliği öğ
rendiğiniz vakit göreceksiniz ki, söyledikleri ka
dar haklı değildirler. 

Millet Meclisinin Maliye Komisyonunun bu 
teklifimizi yerinde görmesi yalnız bir hakkın 
teslimi değil, raporda da belirtildiği üzere bu
güne kadar kadın ve erkek memurlar arasında 
devam edip gelen bir eşitsizliği de ortadan kal
dırmaktadır. Görüşmelerin Millet Meclisi Ma
liye Komisyonu değiştiriliş teklifi üzerinde açıl
masını arz ve teklif ediyorum. Bu maksatla 
Yüksek Başkanlığa bir de takrir sunacağım. 

Teklifimiz hakkında arz ettiğim hususlar siz 
muhterem senatörleri tatmin etmemişse veya 
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tatmin edemedimse, vicdanen daha müsterih 
olabilmeniz için teklifin bir kere daha Senato
nun Bütçe ve Plân Komisyonunda teklif sahip
lerinin de huzurunda Millet Meclisi Maliye Ko
misyonunun teklif üzerinde yaptığı değişiklik 
şekliyle göz önüne alınmak suretiyle müzakere 
edilmesini şahsan uygun bulmaktayım. 

Birinci teklifim kabul edilmediği takdirde, 
aynı mealde ikinci bir teklif de Başkanlığa tek
lif edeceğim. 

Tanrı haklı dâvalarda hakkı teslim edenlere 
daima kendileriyle beraber olsun, temennisiyle 
huzurlarınızdan ayrılırım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın îzmen. 
Efendim, Sayın Îzmen konuşmadan evvel bir 

noktayı tavzih etmeme müsaade buyurunuz. Sa
yın Demir bir şikâyette bulundu; dediler ki, ra
por tanzim edilmişti; ama, Millet Meclisinde 
ne safhada olduğu bilinmiyor. Onun da bulun
ması lâzımdır. Millet Meclisinde geçen 'müza
kereler neticesinde alman kararlar bütün tefer
ruatı ile esasen senatörlere dağıtılmaktadır. Bu
nun haricinde olarak bu tevzi edilen kararların 
not kısmında Millet Meclisinin sıra sayısı 445 di
ye işaret edilmektedir. Binaenaleyh, bu mev
zuu esasen arkadaşlarımız istediği anda tetkik 
etmek imkân ve salâhiyetine maliktir. Derhal 
arşive haber gönderirler 445 numaralı basmaya-
zıyı isterler. Millet Meclisinde basılmış olan 
basmayızılarm Senatoda tekrar veniden bastırı
lıp tevzi etmeye takdir buyurursunuz ki madde
ten imkân yoktur. Bugünkü matbaa teşkilâtı ile 
buna imkân yoktur. Bu sebeple bu yola gidile
memektedir. 

Buyurun Sayın îzmen. 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, tetkik etmek
te bulunduğumuz mesele evvelâ memur statüsü
nün barem cephesinden, ikincisi Emekli Sandığı 
cephesinden son derece mühimdir. Muhterem 
Başkan, temas buyurmasalardı evvelâ arka
daşımızın Millet Meclisi Maliye Komisyonunun 
raporunun nazara alınmamasına dair olan be
yanına işaret edecektim. Muhterem Başkan bu 
mevzuda gerekli izahatı verdiler. Yalnız ben 
şunu ilâve edeyim. Muhterem Senato, kendi 
komisyonunun tanzim ettiği rapor üzerinde tet-
kikat yapmaktadır. Senato komisyonu tabiatiy-

24.12.1964 0 : 1 
I le, buyurdukları Maliye Komisyonunun mütalâ-
I asim da göz önünde tutmuştur. Bunu böylece 
I kaydettikten sonra şa iki mesele üzerinde dura-
I cağım; birisi, muvazzaf hizmet yapan erlerin mu-
I vazzaf hizmetleri müddetinin memuriyette hiz-
I met etmiş gibi kıdemlerine sayılması mevzuu

dur. İkincisi de bu suretle muvazzaf hizmetini 
yapan memurların Emekli Sandığındaki kıdem
lerine, yani emekli olma bakımından kendilerini 
borçlandırmak suretiyle emeklilik müddetlerine 
o kadar müddetin eklenmesidir. 

Okunan raporun kısa dahi olsa mucip se
beplerinden anlaşıldığı gibi bu iki teklifin de 
kabulü mümkün görülmemektedir. Memur sta
tüsü ile emeklilik statüsü hem hukukî yönden, 
hem de malî yönden aykırılık arz eder. Çok 
muhterem Senato üyelerinin gayet iyi bildikleri 
gibi Emekli Sandığı Devlet sahasında hizmet 
gören ve görmüş bulunan insanlarla, dul ve ye
timlerinin istikbalini garanti altına alan bir mü
essesedir. Üzülerek arz edeyim ki, türlü tesirler 
altında şimdiye kadar hesapları iyi yapılmadan 
bu müessesenin malî bünyesine dolayısiyle kade
rini bu müesseseye bağlıyan ve yıllar boyu bu 
müesseseden alacakları paralarla geçmiş hizmet
lerinin karşılığını almış sayılan insanların ka
derini bağladıkları bu malî müessesenin akibe-
tini tehlikeye sokmak suretiyle o insanları da 
müşkül duruma sokmak mukadderdir. Çeşitli 
zamanlarda yabancı memleketlerden bu türlü si
gorta üzerinde, bir nevi sigorta olan emeklilik 
üzerinde, ihtisası olan birçok mütehassıslar gel
miş, Türkiye Emekli Sandığının şu tarihte, şu 
tarihte karşı karşıya kalacağı açıkların milyar
ları ifade eden, 6, 7, 10 milyar ifade eden bir 
açıkla karşı karşıya bulunacağını şimdiden söy
lemişlerdir. Buna rağmen muhtelif tarihlerde 
bir sürü külfetler, altını üstünü düşünmeden 
yükletilen bir sürü külfetlerle bu sandığın malî 
bünyesi, bilhassa istikbale matuf malî bünyesi 
gittikçe bozulmaktadır. Bunu böyle kaydettik
ten sonra şimdi esasa gelmek istiyorum. 

Muvazzaf hizmetini yapan erlerin fen 'hiz
mettin memur statüsü içinde kıdemine sayıl
ması. Muhterem arkadaşlarım, Barem Kanu
nu dediğiniz memur kıdemini tanzim eden kâ-
iLumun esprisi Devlet safhasında âmme 'hizmeti 
gören kimselerin hizmet müddetlerinin mttay-

[ yen dİçüler içinde iyi hizmet görmesi, tezkiye 
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edilmesi gibi kayıtlara bağlı olarak, terfihlıe-
rine sayıılniiasıdır. Mevzuubaihsolan şey, asker
lik .hizmıeıti, muvazzaf askerlik hizmetimin ya
pılmasıdır. Bu hizmet memuriyet hizmetiyle 

, alâkalı bir hizmet değildir. (Bir nevi bedenî mü
kellefiyet şeklinde ayrı bir şey, askerî 'bir vazi
fedir, mukaddes bir vazifedir. • Bu itibarla 
âmme hizmeti ile alâkası olmıyam bir vazife
nin memurun memuriyet hayatındaki kıdemi
ne sayılması teklifi âmme 'hizmeti telâkkisiyle 
ve hizmetle kıdem arasındaki irtibatla bağlan
tılı değildir, kaibiii telif değildir. Bu hizımet-
lerin ikinci şık olarak burada geçen, hizmetle
rin emeklilik .müddetine ilâvesi mevzuu. O da 
birinci cephesi itibariyle hukukî yönden yani 
memur hukuku yönümden ikinci cephesi itiba
riyle malî külfet yönünden yine kabulle şayan 
ıgörülmez, Çünkü Emekli Sandığı prensibi 
emeklilik için 'borçlanma prensibi vardır. Geç
miş şu veya bu şekildeki hizmetler emeklilik 
hizmeti sayılmaz. Bimefsihi emekliliğe tabi hiz
metlerde geçen- müddetin emdkliıliğe saydması 
lâzımıgeüdiğini kanuni kabul etmiştir. Binaen
aleyh, emekliliğe tabi hizmetten gayrı bir hiz
mette geçen hizmetin emeklilik hukuku bas
kınlından, Emekli Sandığı yönünden kıdeme 
veya'hut emeklilik müddetime dâihil sayılması 
hukukî bünyesi itibariyle mümkün değildir. 

Malî külfet tarafına gelince; 'meselemin her 
ilki meselenin de, yani muvazzaf askerlik hiz
metlerinde geçen müddetin memuriyet kıdemine 
sayılmıası, aynı zamanda bu müddetin borçlan
mak suretiyle emekliliğe sayılması da, gerek I 
Devlet 'bütçesi için,, gerek Emekli Sandığımın 
ıbiraz evvel umumi hatları itibariyle izah et
tiğim noktalardan bunlarla tezat halindedir, 
kıaihili telif değildir. Çünkü birisi bir âmme hiz
meti sahası değildir, askerlik hizmetidir, mee^ 
buri 'bir hizmettir. Onun karşılığında yeniden 
birtakım o hizmetleri kabul edip, o hizmetleri 
hugüm mevcut ıhizmetlere ilâve etmek suretiyle 
terfi zamma, vermeJk, hizmet edilmemiş, yapıl
mamış bir 'hizmet dolayısiyle terfi zaımmı ver- I 
ımek ıgibii hukukî rabıta bakımımdan çürük ol
duğu gibi böyle bir zayıf mesnetle birtakım 
tediyeler yapmak malî prensip bakımından da I 
yanlıştır. Aynı surette yine Emekli Sandığı 
Kanununun emekliliğe sayılacak hizmetler ka- I 
tegorisinden bir hizmet olabilmesi için borç- I 
lammıa ile irtibatlı olması doğru 'olmadığı gibi I 

24.İ2.İ964 0 : 1 
'bir an için borçlanma yoluma gidilmiş olsa 
daüıi Emekli Sandığımın biraz evvel arza çalış
tığım! malî bünyesinin buıgünden üç .sene, beş, 
•on? yirmi sene geriye doğru yapılan aktüel he
saplar .karşısında som derece tehlikeli ve doğru 
değildir. ArJkadaşıımızın ıgayet heyecanla ifade 
ettiği gibi meselelerin arzu edilen tarafı her
kesi tatmin edici formüllerin bulunması tara
fımdan gayet .sempatiktir. Fakat maalesef maiî 
mevzuların 'bir tarafı da antipatik olmasıdır. 
Nihayet bu iş prensibe, kasaya, keseye dayan
maktadır. Kaldı ki, böyle zaman zamıan yapı
lan müd ah al ellerle bundan evvelkilerini başka 
bir şekle tabi tutulması muayyen bir müddet 
sonraların, ki başka bir rejime tabi tutulması 
Igi'bi, memlekette hizmet etmiş insanlar arasın
da, kütleler arasında farklılıklar yaratılmakta
dır. Bu Devletin, basiretine yaraşır bir şey sa
yılmamak lâzıımıgelir. Bir taraftan da bütün 
personeli nizamını yeniden1 .tanzim edecek bir 
personel kanunu da Millet Meclisine gelmiş bu
lunmaktadır. Bu gibi meselelerin o ahenk için
de, hu 'geniş sistem içinde mütalâası ayrıca ye
rinde olur. Bu itibarla komisyon teklifimin ka-
'bulü istikametimde rey kullanılmasını rica ede
rim. Hürmetderimile. 

Komisyon adına mı konuştunuz? 
MEHMET IZMEN (Giresun) — Somları 

varsa buyursunlar. 
MEHMET NURİ ÂDEMOfİLU (Adana) — 

Muvazzaf hizmetini yedek subay olarak yapan
lara bu hak tanındığına göre, muvazzaflık hiz
metini er olarak yapanlara bu hakkın verilme
mesi'ne şekilde izah edilir? Mikyas nedir? 

MEHMET İZMEN — (Devamla) — Ben
deniz bunu şöyle izah ederim. Subaylık orduda 
bir hizmettir. Subaylık âmme hizmeti şeklinde 
bir sınıftır. Yedek Subaylığın yedekliği 'bir ta
rafa esasen orduda, nıevcudolan hir hizmetin 
ifasıdır. Muvazzaf askerlik böyle bir irtibatı, 
böyle bir hukukî müeyyideyi taşımamaktadır. 
Görüşüme göre. 

BAŞKAN — Komisyon adına salahiyetli 
bulunmadığınıza göre Komisyon Sözcüsü ce
vap versin. 

Bundan evvelki Devlet Su işletmeleri Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısına 107 oy verilmiş ve 107 oyla kanun 
kabul edilmiştir. Arz ederim. 
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BÜTÇE VE PLÂN .KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Sayın Başkan, muhterem- üye arkadaşlarım, 
huzurunuzda müzakere edilen kanun teklifinin 
Komisyon tarafından reddi için 2 gerekçe der
piş edilmiştir. Bunlardan birisi personel kanu
nu ile beraber .muhterem Mehmet İzmen Be
yin belirttiği gibi personel kanuniyle ilgili ve 
buna muvazi bir Emekli Sandığı kanununun 
mütalâa edilmesidir. Bu kanunun müzakeresi 
sırasında bütün bu hususlar enine boryuna mü
zakere edilecektir. Mevcut aksaklıkların tamiri 
mevzuatta bir vahdet yaratmak, için bunların 
orada münakaşasını Komisyon ön görmüştür. 

İkinci kısım, kanun teklifi ile iki maksat 
güdülmektedir. Birincisi, yine arkadaşların da
ha önce arz ettikleri gibi muvazzaf askerlikte 
geçen sürelerin memuriyet kıdemine ilâvesi, bir 
de emeklilik süresine ilâvesi suretiyle emekli
lik müddetinin kısaltılmasını hedef tutmakta
dır. Muvazzaf askerliğini er olarak yapanlar 
daimî kadrolarda aylık veya ücretli durumda 
bulunmadıklarından bu hizmet ile doğrudan 
doğruya emekli hakkı tanınması ve her ay ke
silecek keseneklerin emekliliklerinin yürütül
mesi ile mümkün olmıyacagı neticesine varmış
tır. Emekli Sandığı Kanunu ile esas itibariyle 
evvelce aylık ve ücretli daimi bir kadroda geç
tiği halde emekli hakkından faydalanmamış 
hizmetlilere borçlanma hakkı tanınmış olduğun
dan bu vaziyette bir hizmet olmıyan muvazzaf 
erlikte geçen hizmetlerin borçlanma şümulüne 
alınması da prensibe, emeklilik kanununun 
umumi hükümlerine uygun gelmemiştir. 

Diğer taraftan borçlanma muamelesi T. C. 
Emekli Sandığına en fazla malî külfet tahmil 
eden hükümlerden bulunduğu yerli ve yabancı 
uzmanların tetkikleri ile tesbit edilmiş bulun
duğundan bu hükümler meyanmda esas itiba
riyle borçlanma şümulüne girmiyen hizmetlerin 
de dâhil edilmesi ve bu suretle memur, hizmet
li, büyük bir kütlenin borçlandırılmasının kabu
lü Emekli Sandığının malî muvazenesini büs
bütün bozacağı mütalâa edilmiştir. Kaldı ki 
öteden beri daha evvel yürürlükte bulunan 
mevzuatta yapılan askerlik mükellefiyetinin 
bir mağduriyet olarak mütalâası ve bunun baş
ka yollardan telâfisi için prensiplere aykırı ih
dası da doğru görülmemiştir. 

24.İ2.İ964 Ö:İ 
Bâzı iştirakçiler için mevzuata göre mev-

cudolmıyan bir hakkın ihdası sandığın diğer 
iştirakçileri ile dul ve yetimlerin haklarının 
ihlâli ve geleceklerinin tehlikeye düşmesinin 
intacedeceği ön görülmüştür. 

Memuriyet kıdemine ilâvesini esas tutan 
gayeye gelince; her memuriyette bulunan, Ba
rem kanunları hükümlerine göre üst dereceye 
terfi edebilmek için ilgililerin bulundukları de
receler, aylık ve ücretlerini 3 yıl fiilen almala
rı ve terfiye ehil olduklarının tesbidedilmiş ol
ması gerekmektedir. Binaenaleyh, aylık ve üc
retleri bir kadroya geçmeyen ve taahhüdü bu-
lunmıyan ve er olarak geçmiş hizmetlerinin. 
doğrudan doğruya borçlandırılmak suretiyle 
terfie sayılması da Barem Kanununun hüküm
lerine aykırı mütalâa edilmiştir. Aynı zaman
da er olarak ıgeçen hizmletlıerin terfide nazara 
alınması ve bu suretle 250 000 ilâ 300 000 civa
rında bir hizmetlinin aylık ve ücretlerinin yük
seltilmesi Devlet, özel idare, belediye ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri bütçelerine çok ağır 
malî külfetleri yükliyeceği düşünülmüştür. Ma
lî külfet Emekli Sandığına hem er olarak geçen 
müddetin borçlanmasından, hem de er olarak 
geçen sürenin emekli süresine katılıp 
ortalama olarak 250 000 - 300 000 civarındaki 
bir memur kütlesinin iki yıl evvel emekliye ay
rılıp sandıkça bu suretle emekliye ayrıldığı ve 
emekli aylıklarının ödenmesinden doğmakta
dır. Sandıkça bu suretle doğacak külfetin se
nevi 200 milyon lira civarında -bulunduğu Ma
liye uzmanlarınca Komisyonda beyan edilmiş 
bulunmaktadır. Hazine ve diğer bütçelere olan 
külfet ise; terfie sayılmasından ileri gelmekte
dir ki bir terfi derecesi 250 lira itibariyle 
250 X 300 000 == 75 000 000 lira civarında bir 
fark meydana gelmektedir. ,„> 

Muhterem arkadaşımın bir sorusiyle alâkalı 
bir cevabı da not olarak almıştık. Bu, 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanununun 31 nci madde
sinde cevabını, ifadesini bulmaktadır. Er ola
rak hizmete almanlar muvazzaf hizmetleri dı
şında yedek er olarak alındıkları takdirde me
mur iseler, memuriyet sürelerine askerlikte" ge
çen müddetleri katılmakta ve ayrıca kıdem de 
almaktalar.. Zira bu müddet içinde yedek ola
rak askerliğe çağırıldıklarında maaşlarını ala
cakları için bunlar muntazaman terfi müddet
lerine ilâve edilmektedir. 
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Mâruzâtım bu kadar, hürmetlerimle. 
BALKAN — Soru mu sodacaksınız Sayın 

Ergün? 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Söz istiyorum, soru sormıyacağıım. 
BAŞKAN — Daha dört arkadaşımız söz is

temiş bulunmaktadır. Sayın Mehmet Ali Demir, 
Sayın Hilmi Onat, Sayın Kudret Bayhan ve Sa
yın Ömer Ergün. 

öte taraftan iş, sayın sözcünün de beyan et
tiği veçhile; 200 milyon lira civarında bir kül
fet olarak ifade edilmekte ve aynı zamanda hu
kukî mevzuatla da çelişme halinde olduğu ifade 

84.12.1964 0:1 
edilmektedir. Binaenaleyh, bu müzakerenin Se
natonun daha kalabalık bir toplantısında ya
pılmasının yerinde olacağı kanatindeyim. Esa
sen vakit de geçmiştir. Bu arkadaşların sözleri 
bitmeden zaten Senatoyu kapatmak icabediyor. 
Bu itibarla hu arkadaşların, Mehmet Ali De
mir, Ömer Ergün, Kudret Bayhan ve Hilmi 
Onat'm söz haklan mahfuzdur. 

Vakit geçmiş olduğundan 29 Aralık 1964 
Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere oturu
ma son veriyorum. 

Kapanma Saati : 18,35 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yüt Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması aakfcndaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai 0*Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgüt 
Mehmet Şükran özkayp 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
M. AMf Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

HAT-TKfŞfflTt 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 1C7 
Reddedenler t 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 76 
Açık üyelikler : i 

[Kabul edenler] 
Baki Güzey 
Şsref Kayalar 

i Cahit Ortaç 
I ÇORUM 
[: Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
-Tafaatn Banguoglu 

ELÂZIĞ 
{ Celâl Ertu* 

şp|Mfl(ffifl4W 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

| Sakıp Hatunoğîn 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavai UçagöK 

! GAZİANTEP 
Zeki tslâm 

; Nizamettin özgül 
GİRESUN 

Mehmet İzmen 
GÜMÜŞ ANİ 

Halit Zarbun 
İÇEL 

Cavİt Tevfik Okyayuz 
TaKp özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçme 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozeah 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sim Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

: Nedim Evliya 
MARDİN 

i Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi' Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlr» 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
[ Mehmet Ali Demir 
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UEFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Kâmil öoşfkunoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
lîıf zı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Om ay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergüı 

[Oya kahlmıyanlar] 
AYDI)» 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BtTLtS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azami Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer ITeuzal (I.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Muhittiri-'Kılıç;'" : 

(Bşk. V.) ; ' 
MALATYA 

Nüvit Yetkin (B.) -' 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca ( î. ) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Beti] 

TRABZON 
Şevket Bulâdoğhı 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artükûiaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci . 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahir Knrutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ün!» 

[Açık üyelik] 

Tekirdağ 1 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCÎ BİRLEŞİM 

24 .12 .1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi
mi, 

B - İKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DFEA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ( M. Meclisi 1/751, C. Senatosu 1/432) (S. 
Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1964] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
öze] Şahin giray ve 15 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/22.1, C. Se
natosu 2/136) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 16 . 12 . 1964] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artukmaç ve iki arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 
6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 

reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/147, C. Senatosu 2/137) 
(S. Sayısı : 509) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (Ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/335, C. Senatosu 
2/138) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
16 . 12 . 1964] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
M. Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/262, 
C. Senatosu 2/139) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 12 . 1964] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 
5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 
ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci maddesi
nin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/328, C. Senatosu 2/141) (S. Sa
yısı : 512) [Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 5585 sayı
lı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 

(Devamı arkada) 



Askerlik hizmetinin emekli ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
ıeddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) S. Sa
yısı 513) [Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muddel 2 nci ve 
3041 sayılı kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanım teklifinin Millet Mec
lisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/95,2/96; C. 
Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514) [Dağıtma ta
rihi : 16 . 12 . 1964] 

9. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa ek kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra

porları (M. Meclisi 2/327, C. Senatosu 2/144) 
(S. Sayısı : 515) [Dağıtma tarihi : 16 .12 . 1964] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi 
Fikret Turhangil ve üç arkadaşının, Arazi ve 
Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak 
misiller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ve kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/257, 
C. Senatosu 2/145) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 12 1964] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/78, C. Senatosu 2/146) (S. Sayısı : 517) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964] 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 1 / A A 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 Ü Z 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/751; 

C. Senatosu 1/432) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 11 . 1964 

Kanunlar ve Karlarlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 2341/4911 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arza Bakanlar Kurulunca 
21 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce inşa ettirilmiş olan Hirfanlı Barajının Mütaahhidi 
English Electric Co. Ltd. ve George Vimpey and Co. Firması lehine ihracedilmiş bulunan 1964 
vadeli ceman 423 500 Sterling muadili 10 767 064 T. L. tutarındaki bono karşılığı, 1964 bütçe
sinin hazırlanması sırasında, (A/3) bütçesindeki 36.710 ncu (1964 vadeli dış bonolar) maddesinde 
derpiş edilmemiş bulunmaktadır. 

Hazine kefaletini haiz bulunup 1 . 7 . 1964 ve 1 . 1 . 1965 tarihlerinde muacceliyet kesbetmek-
te olan bahis konusu iki bononun ödenebilmesini tcminen 30.710 ncu (1964 vadeli dış bonolar) mad
desine 22.411 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesinden 10 767 064 liranın aktarıl
masına zaruret görülmektedir. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/751 
Karar No. : 5 

4 .12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla, 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır oldukları halde incelen
di ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği veçhile, Hirfanlı Barajının inşası sırasında Genel Müdür
lük tarafından çıkarılan 1964 vadeli ve muacceliyet kesbetmek üzere bulunan iki bononun öden
mesi için, 22.411 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesinden 10 767 064 lira düşülerek 
36.710 ncu 1964 vadeli dış borçlar maddesine eklenmesi istenmektedir. 

ilgililerden alınan izahattan, yapılan ihaleler dolayısiyle meydana gelen tasarrufların mevcud-
olduğu bu sebeple hizmetin aksamıyacağı anlaşılmış ve bonolarının da ödenmesi icabedeceği dikkate 
alınarak tasarı ve cetvel aynen kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon izmir Yozgat Adana 

A. Ş. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğlu C. Sungur K. Sanibrahimoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
N. SarUcalı 

İzmir 
İV. Kürşad 

Mardin 
Ş. Aysan 

Ankara 
/ . Seçkin 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Kurutluoğlu 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Samsun 
R. Isıtan 

0. 

Aydın 
/ . Sezgin 

istanbul 
M. Güven 

Kayseri 
T. Eeyzioğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

istanbul 
Z. Gümüşoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

izmir 
/ Gürsan 

Kırşehir 
22.411 yapı, tesis ve büyük 
onarımdan 10 milyon 767 064 
liralık aktarmanın Plân hedef
lerini zedeliyeceği cihetle mu

halifim. 
A. Bilgin 

Traibzon 
A. Şener 

C. Senatosu (S. Sayısı: 492) 



HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (10 767 064) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
1. S. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

21 . 11 . 1964 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı 

S. Çumrah 
içişleri Bakanı 

O. Öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 
Çabşma Bakanı V. 

A. 1. Göğüs 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

H. Oral 
Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı 

A. 1. Göğüs C. TJzer 
Köy işleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı: 492) 
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Karma Bütçe Komisyonunca aynen kabul edilen Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 10 767 064 

(A/3) 
36.000 Borç ödemeleri 

36.710 1964 vadeli dış bonolar 10 767 064 

> ^ < C i * ' '>"-

C. Senatosu (S. Sayısı: 492) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi öze l Şahingiray ve İS arkadaşı
nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /221; C. Senatosu 2/136) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 391) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 7 . 1964 

Kanunlar Müdü rlüğü 
Sayı : 1987 - 9190 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesa özel Şahingiray ,ye 15 arkadaşının, Türküye Cumlıu-
riyeıti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde efelenmesine dair kanun teklifinsin red
dine dair olup, Millet Meclisinin 6 . 7 . 1964 ıtarihli 120 .ncü Birleşiminde görüşülerek Ikaibul 
edilen (Bütçe ve Plân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak su/nulimuştur. 

Salgılarımda. 
Millet Meelliisi Bakkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 30 . i . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 1,9, 16 . 1 . 1964 ve 6 . 7 .1961 tarihli 22, 29, 31 ve 120 nci' Birleşimlerinde görü-şiilc-
rek reddedilmiştir. (Millet Meclisi $. Sayısı : 391) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ .METİN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve • Plân Komisyonu 10 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/221 
Karar No. : 155 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesü Özel Şahiaıgiray ve 15 arkadaşımın, T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa geçüed bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ilgili Hükümet .temsilcileri 
hazır oldukları halde incelendi1, görüşüldü : 

Teklif ile azınlalk okullarında bulunan Türkçe ve Tüıfk kültür dersleri öğretmenlerinden 6581 
sayüı Kanunla resmî kadrolara alınanların, 6581 sayılı Kanunun yayımı tarihindeki 'yaşlarından 
geçmiş ibizmet müddetleri toplamı düşülerek yaşları kırkı aşmıyorsa iştirakçi olarak (Emekli 

508 
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•Sandığı Kanun undaın faydalanmalarını, son Irkımı ile de kadroya alındıiklan halde sılılıi 
sebeplerle halen kadroda bulun;mıyanlarm da bu hükümden faydalanmalarına hedef tutmaktadır. 

Verilen izahat re 'Hiüküımet görüsünden, malî portesinin 4,5 ımilyon lira olduğu, personel 
rejiminin genel esaslarını zedcliiyeeeği anlaşıldığından, •telklif Ikomisyonuımuzca kabule şayan 
görülıniverefe reddedilımistir. 

Raporumuz Genel 

Balkan 
Hatay 

S. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Özal 

Kurulun tasvibine 

Balkan V. 
Balıkesir 

E. İslimyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

Sakarya 
.V. Bay ar 

arz edilme 

Trabzon 
A, Şener 

"k 'üzere Yıüıksek 

Sözcü 
Ordu 

1. H. Onul 

Kia rs 
K. Okyay 

mit 
J 1. Yasa 

Başkanlığa •sunulur. 

'Bu /.rapor 
Sözcüsü ve Kâtip 

Yozgat 
V. Uyar 

Ankara 
M. Ete 

Sinop 
M. AUcanoğlu 

Malî ve İktisadi isler Komisyonu raporu 

(Unn'hariyet Senatosu 
Malî re iktisadi İsler Komisyonu 

Esas No. : -2/136 
Karar No. : 19 

13 . / / . 196 i 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Özel Şahingiray vo 15 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi : İlgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
.EmekM Sandığı Kanuninin bugünkü prensibine uymadığı ve muayyen bir zümreye inhisar etmiş oldu
ğu belirtilmiş olduğundan Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul edi
len ve teklifin reddine mütedair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Malî ve İktisadi işler 
.Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Manisa 
R. Vlusoy 

Ankara 
R. Etker 

Bu raporda, 
Sözcü ve Kâtiı> 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Sinop 
S. Battır 

An 
.¥. . 

Or Senatosu 

uısya 
Zere n 

( S. S 

Giresun 
3f. İzmen 

İzmir 
Enis Karıştı 

E 

tay ısı : 308 ) 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca 
E. Kök 

Hatay 
. Bahadırlı 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/136 
Karar No. : 53 

11,12. 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 
10 . 12 . 1964 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tet
kik ve müzakere edildi : 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler (muvacehesinde Emek
li Sandığı Kanununun bugünkü prensibine uymadığı ve muayyen bir zümreye inhisar etmiş ol
duğu belirtilmiş olduğundan Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul 
edilen ve teklifin reddine mütedair olan rapor Komisyonumuzca da aynen 'benimsenmiştir. 

Crencl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzero Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İçel 

C. T. uz 
Sözcü 

İstanbul 
O. Gümüşvğlu 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

İstanbul 
E. Özden 

Ankara 
N. Ağırnmh 

Kayseri 
//. DikcçMgil 

Denizli 
C, Akyar 

Konya 
.1/, Dineîdi 

* * • •++> 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 508 ) 





Dönem : 1 EftA 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : DUÎJ 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç ve 2 arkada
şının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı 
kanunların kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /147 ; 

C. Senatosu 2 /137) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 393) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.7.1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
S ay t: 1259 - 5315 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422 ve 
7242 sayılı kanunların kaldırırlması hakkında kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 
6 . 7 . 1964 tarihli 120 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Bütçe ve Plân Komisyonu rapo
ru ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 18 . 2 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
9 - 16 . 1 . 1964 ve 6 . 7 . 1964 tarihli 29, 34 ve 120 nci birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 393) 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/147 
Karar No. : 152 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunla
rın kaldırılması hakkında kanun teklifi, Maliye Komisyonunun raporiyle birleştirilen 1/268, 2/207, 
2/33 ve 2/24 esas sayılı dosyalar ayrılmak suretiyle, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edüdi. 
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T. C. Emekli Sandığı Kanununun yeni baştan ele alındığı, yakında Büyük Millet Meclisline 

takdim edileceği Hükümet üyelerince beyan olunmaktadır. 
Hazırlanmış bulunan bu teklif muhtelif kanunlarla iktisabedinilmiş birçok hakları eelbedici bu

lunduğu ve emeklilik hukukunun küllolarak ele alındığı bu sırada münferit bir teklifle emeklilik 
statüsünün yeniden bozulmasını yerinde görmiyen komisyonumuz teklifi reddetmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş- înal 

Ankara 
M. Ete 

Konya 
R. özal 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Artvin 
J3. 0. Avcı 

imzada bulunamadı. 
Sakarya 

N. Bayar 
Traibz-on 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Siirt 
A. ayar 

Bu rapor 
Sözcüsü ve Kâtip 

Yozgat 
V. Uyar 

Karfs 
K. Okyay 

Sinop 
(M. Alicanoğlu 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşlet 

Komisyonu 
Esas No. : 2/137 
Karar No. : 20 

13 .11.1964 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artu'kmaç ve 2 arkadaşının, 5434 «sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422 ve 
7242 sayılı kanunların kaldırılması hakkında kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi : ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
komisyonumuzca kabule şayan görüîmiyerek Millet Meclisince kabul edilen ve teklifin reddine mü
tedair olan rapor komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

Manisa 
Refik TJlusoy 

Ankara 
Müstenkif 

Rifat Etker 

Bu raporda sözcü ve 
Kâtip 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Sinop 
Suphi Batur 

Giresun 
Mehmet İzmen 

izmir 
Enis Kansu 

Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Enver Kök 

Amasya 
Macit Zeren 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 509 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 11.12 .1964 

Esas No. : 2/137 
Karar No. : 54 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Yoızgat Üyesi Sadık Ar tutamaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı 
kanunların kaldırılması hakkında kanun teklifi, komisyonumuzun 10 . 12 . 1964 tarilhlİ toplan
tısında ilgili bakanlık temsileilermm de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi: 

DBaihis 'konusu kanun telifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı (bilgiler muvacehesinde 
komlsyonumuızca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul edilen ve teklifini reddine 
mıütedair olan rapor komisyonumuzca aynen berûmsenmiştir, 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
îçel 

C. T. Okyayui 

Denizli 
G. Akyar 

Kâtip 
Tabiî Üye 
8. Küçük 

İstanbul 
E. özden 

Sözcü 
istanbul 

O. Gümü§oğlu 

Kayseri 
H. Dikeçligü 

Ankara 
N. Ağırnash 

Konya 
M. Dinekli 

«•» 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 509 ) 





Dönem : 1 
Toplan : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Samsun Milletveikli İlyas Kılıç ve Sakarya Milletvekili Yusuf Ulu-
soy'un, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklenmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi 2 /335; C. Senatosu 2/138) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 396) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.7. 1961 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3543 -17305 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

.Samsun Mille tıvetoli İlyas Kılıç ve Sakarya Milletvekili Yıısıiıf Ulusoy'um 5434 sayıİA Türkiye 
Gumlhuriiyıeti Emekli S&nichğı Kanununun geçici 14 noü maddesine (•§) fıkrası eHenımesine dair 
•kamun teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisinin 6 . 7 . 1964 tarihli 120 neiJ Birleşiminde gö-
riüşıül-erek 'kafeini edilen Bütçe ve Plânı Komisyonu raporu ile teklif dosya'sı ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla. Fııad S irmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 7 . 11 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
rukm 9, 16 .1 • 1964 ve 6 . 7 , 1964 tarihli 29, 31 ve 120 nci birleşimlerinde görüşülerek redde
dilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 396) 

MİLLET MECLİSİNİN KİABUL ETTİĞİ METİN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu A * *""" : *• * 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Kommjonu 10 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/335 
Karar No. : 157 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale ediümiş -bulunan, «Samsun MilMvekili İlyas Kılıç ve Sakarya Milletve
kili Yusuf Dlusoy'un, '5434 sayüı T C. Euıııefcli Sandığı KJkaıunımun geçidi 14 n-eü (maddesine (ej 
fıkrası eklenmesine dair kanun teklifi» Maliye Bakanlığı ve Emefoli Sandığı Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve mlüzakere -edildi. 

510 



Kanun teklifinde; 1929 tarihinden önce ilkokul öğretmeliğine tâyin edOmtiş olup da, o tarih
lerde layıklarımdan lemeMiilÜk aidıatı foesilm<onıiş buluna'nllairm 15 yaşlaımndanı sonra geçjem hizmet 
müddetlerinin emıeüdiiliğe sayrlımaısı derpiş olunmaktadır. 

Haz'imeye (1) (milyon, Enıeikflli Sıaınıdığın/a (5) ımilyctti imali yükünün buılıuıanıaisı Emekli keseneği 
verilmeden önce geçen bizmetterinlifn fiilî hizmetten sayılamıyacağı 789 .sıayılto. Kanunun 23 ncü mad
desi icabı olması, mievzuubaihiis talebim mükltesep bir hak olıni'adığı bu Ikonudıa maktaMle şâmil bir 
hak tesisisinin hukukun ana kaidelerine aykırı düşeceği mütalâası ile Hü'klümd, görüşü/nü bildiren 
Başbakanlık Komisyonunca da tasvibedilmiyen teklif komisyonumuzca da reddeditoıi^târ. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor 

Başkan Başkan V. Sözcü Sözcüsü ve Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
8. İnal F. îslimyeli A. II. Onat V. Uyar 

Ankara 
M. Ete 

Konya 
R. özal 

Artvin 
8. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı. 

Sakarya 
N. Bay ar 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
/. Sezgin 

Siirt 
A. Yaşa M. 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
Alicanoğlu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
31 alî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/138 
Karar No. : 21 

13 . 11 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili liyas Kılıç ve Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'ım 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklenmesine dair ka
nun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi : ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul edilen ve teklifin reddine müte
dair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
//. A. Tilrker 

Manisa 
R. JJhısoy 

Ankara 
R. Etker 

Bu raporda 
Sözcü ve Kâtip 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Sinop 
8. Bahir 

Amasya 
M. Zeren 

Giresun 
M. hmen 

izmir 
E. Kamsu 

E. 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Hatay 
Bakadırh 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 510 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/138 
Karar No. : 57 

11 . Î2 .1964 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklenmesine dair kanun teklifi, 
Komisyonumuzun 10 . 12 . 1964 tarihli toplantısuudıa -ilgili baikaaılıfc fteanısillciılerinin de iştirakiyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi : 

Bahis konusu kanun teklifi temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde Komis
yonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul edilen teklifin reddine mütedair 
rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzers Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu Kanunda Başkan 

Kâtip Kâtip Sözcü 
İçel Tabiî Üye İstanbul Ankara 

C. T. Okyayuz 8. Küçük O. Gümüşoğlu N. Ağımaslt 

Denizli 
C. Akyar 

İstanbul 
E. özden 

Kayseri 
//. Dikeçligü 

Konya 
M. Dinekli 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 510 ) 





Donem : 1 E? I I 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 0 \ \ 

C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 

2 /262; C. Senatosu 2 /139) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 395) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.7. 1964 

Kanunlar 3îüdürlüğü 
Sayı : 2354 - 11066 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin 5434 sayılı T. C. Emekli Saındığı Kanununun 32 nci maddesine hür fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifinim reddine dair olup, Millet Meclisinin 6 . 7 . 1964 tarihli 120 nöi 
Birleşiminde görüşülerek kıaibul edilen Bütçe vo Plân Komisyonu raporu İle teklif dosyası 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisli Bıaşkanı 
Fuad Sirmen 

NOT : Bu teklif 4.6. 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 9, 16 . 1 . 1964 ve 6 . 7 . 1964 tarihli 29, 34 ve 120 nci Birleşimlerinde görüşülerek 

reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 395) 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/262 
Karar No. : 158 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi, Millî Eğitim Komisyonu raporu, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda tetkik ve müzakere edildi. 
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Sanat enstitüsü öğretmenlerine fiilî hizmet zammı verilmesini istihdaf eden kanun teklifi. 
öğretmenlik meslekinin her kademesi ve her branşında ayrı ayrı mahrumiyet olduğu hepimi

zin malûmudur. Köydeki öğretmenlerle lâboratuvrdaki öğretmenin yıpranmalarının da ayrı ayrı 
cephesi vardır. 

Emeklilik mevzuunun yeni personel rejimi ile tanzim edilecek meseleler nıeyanmda bulundu
ğundan ayrıca Emekli Sandığına da 2 milyondan fazla bir külfet yükliyeceği de mütalâa edilmek
tedir. 

öğretmen zümreleri arasında dahi madeleti bozucu olan bu teklif Millî Eğitim Komisyonunca 
dahi reddedilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde teklifin reddini komisyonumuz da yerinde gör
müştür. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasbivine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
§. înal 

Ankara 
M. Ete 

Konya 
R. özal 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Artvin 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı. 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Siirt 
A. Yaşa 

Bu raporun 
Sözcü ve Kâtip 

Yozgat 
V. Uyar 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler Komisyonu 

Esas No. : 2/139 
Karar No. : 22 

13 . 11 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi, komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilci
lerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi: İlgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Meclisince kabul edilen ve teklifin reddine 
mütedair olan rapor komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkam 

Balıkesir 
E. A. Türker 

Bu raporda 
Sözcü ve Kâtip 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Giresun 
M. İzmen 

Tabiî Üye 
B. Aksoyoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 511 ) 



Manisa 
R. TJlusoy 

Ankara 
R. Etker 

Sinop 
8. Batur 

Amasya 
M. Zeren 

îzmir 
E. Kansu 

Hatay 
E. Bdhadırlt 

Cumhurbagkanınea S. Ü. 
E. Kök 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/139 
Karar No. : 58 

11 .12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli üyesi Ahmet Naci Ari'nin 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ıkanun 
teklifi, Komisyonumuzun 10 . 12 . 1964 tarihli toplantısında ilgili bakanlık tenısilcüerinin de işti
rakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
Komisyonumuzca kabule şayan görülmâyerek Millet Meclisince kabul edilen teklifin reddine mü
tedair rapor Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Kanunda Başkan 
Kâtip 
içel 

C. Tevfik Okyayuz 

Denizli 
C. Akyar 

Kâtip 
Tabiî Üye 
8. Küçük 

istanbul 
E. özden 

Sözcü 
istanbul 

O. GHimü§oğlu 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Ankara 
İV. Ağırnaslı 

Konya 
M. DinekU 

C. Senatosu ( S. Sayın • 511 ) 





Dönem : î C I O 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 | Z 

Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 5 arkadaşının 4367 sayılı Ka
nunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci maddesinin 
(C) ve (D) fıkralarının değiştirilm esine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /328; 

C. Senatosu 2/141) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 381) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 7 . 1964 

Kana nlar Mü d ü rlüğ ü 
Say} : 3142 - 16692 

l fc' £ * T" ? Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sa
yılı kanunlarla değişik birinci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisinin 6 . 7 . 1964 tarihli 120 nci Birleşiminde görüşüle
rek kabul edilen Bütçe ve Plân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 22 . 10 . 1962 tarihinde Bakanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1, 9, 16 . 1 . 1964 ve 6.7. 1964 tarihli 22,29, 34 ve 120 nci birleşimlerinde görüşülerek reddedil
miştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 381) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 29 . 8 . 1963 

Esas No. 2/328 
Karar No. 144 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kaysori Millet vekili jMehuüeıt Göker ve 5 arkadaşının 4367 sayılı Kanunla 4G84, 6705 ve 70 
sayılı Kanunla; değiştirilen 1 nci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi Hükümet temsilcileri haızır olduk la rr halde; 
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Hükümetin bu husustaki mütalâası esıas alınarak incelendi ve görüşüldü : 
Hiükümıet mütalâasında da belirtildiği veçhile yeni personel rejiminin esa'Sİai'ina tesir edeceği, 

hailıtâ .geeiktirebiteeeği gibi ücret sistemimde ve Devlet ısekböriindeki silvi.1 memurlar arasında 
fark yaratacağı mülâihaza.siıyle kanun teklifi Komisyonti'inıiizca reddedilnLİştir. 

(lenel Kııruılun taısıvilbiınie a.nz edilmek üzere Yüksek. Başkanlığa- sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
1. Sezgin 

Kans 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

Başkan V. 1 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Elâzığ 
(). F. Sanaç 

İmzada bulunamad ı 

Kastamonu 
R Keskin 

Sinop 
M. Alacanoğlu 

fmzada bulunaımad ı 

!>ıı Rapior Söze ünü v< 
Kâtip 

Vo/gal, 
V. Uyar 

(«ümüşane 
S. hararı 

Konya, 
/. Harun 

* 

.1 

Artvin. 
.S'. 0. Avcı 

İzmir 
.V, Mi, Leldıiioğln 

Sakar-ya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 
1. Şener 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu tr> . 7 . i ya i 

Esas No. : 2/141 
Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Milletvekili Mdbmet (löker ve 5 arkadaşının, 4)>67 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 
sayılı 'kanunlarla değişik 1 nei maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değişi irilmesine dair olan ka
nuni teklifi, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tddif gerekçesinde tafsilen izalhı yapı Lan lıumislar, ilgili bakan lıkiaır temsilcilerinin beyanları 
neticesinde, bu kanım teklifinin kaibulü halinde, aynı hizmeti gören, I'aıkat başka başka. Bakanlık
larda çalışan personel arasında çalıştığı bakanlığa göre, faik yaratacağından ve yeni personel reji
mimin esasiarınada tesir edeceğini ve bu gibi mahzurları nazara- alan Komisyonumuz, teklifin. Mil
let Meclisi Genel Kurulunda kalbul olunduğu şekilde reddine, havalesi gereğince İçişleri Komis
yonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul mas ma karar verilmiştir. 

Başkan Bu Kanuna. Sözcü Kâtip 
Talılî Üye Zonguldak Denizli Nevşehir 

Fahri Özdilek Tevfik İnci Mehmet Emin Durul 1. Şevki Atasayun 

Sivıas istanbul. Samsun 
Hulusi S öylem ezoğ ki (icmal Yıldırım Unn-r İşıklar 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 512 > 



İçişleri Komisyonu raporu 

(hımlıuriyet Senatosu 
İrişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/141 
Karar No. : 59 

11 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 7 . 1964 tarihli 120 ııei Birleşiminde görüşülerek reddolunan Kayseri Millet
vekili Mehmet Göker ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla de
ğişik birinci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun teklifi; Devlet sektöründeki sivil memurlar arasında fark yaratacağı gibi, hazırlanmakta 
olan personel rejimi esaslarına da aykırı bulunduğu. Hükümet temsilcisinin vâki izahatından anlaşıl
makla bahis konusu kanun teklifinin Komisyonumuzca da reddine karar verilmiştir. 

'Havalesi gereğince Bütçe ve Plânlama Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
Muğla 

//. Menteşcoğlu 

İzmir 
Ö. L. Rozcalı 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Maraş 
A'. Evliya 

Kati}) 
Sivas 

Z. Önder 

Zonguldak 
A. Eyieloğem 

('um Imrbaşkanınea S. Ü 
0. Koksal 

Yozgat 
»S*. A rtukmete 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu, 

Esas No. : 2/141 
Karar No. : 55 

Yüksek Başkanlığa 

11'.12 . 1964 

Millet Meclisinin 6 . 7 . 1964 tarihli 120 nci Birleşiminde görüşülerek reddolunan Kayseri Mil
letvekili Mehmet Göker ve 5 arkadaşının 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla 
değişik birinci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Ko
misyonumuzun 10 . 12 . 1964 tarihli ioplaııtısında ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere olundu : 

Kanun teklifi Devlet sektöründeki sivil memurlar arasında fark yaratacağı gibi, hazırlanmak
ta olan personel rejimi esaslarına da aykırı bulunduğu Hükümet temsilcisinin vâki izahatın
dan anlaşılmakla bahis konusu kanun teklifinin Komisyonumuzca da reddine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Kâtip Kâtip Sözcü 
İçel Tabiî Üye İstanbul Ankara 

C. Tevfik Okyeıyuz Şetmi Küçük O. Gümüşoğlu N. Ağtrnask 

Denizli İstanbul Kayseri Konya 
C. Akyeır E. Özden H. Dikeçligil M. Dinekli 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 512 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı: 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 
1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'ın, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm, Askerlik hiz
metinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanu
nu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis

yonları raporları (M. Meclisi 2 / 6 2 ; C. Senatosu 2 / 1 4 2 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı ; 446) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 7 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 580 - 226 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili 
Ferhat Nuri Yıldınm'm, 5585 saydı Kanana geçici bir madde eklenmesine dair kanım teklifi, 
To,knt Milletvekili H. Ali Dizman'm, Askerlik hiz .^itinin emekllilik ve 'terfiden sayılmıası hakkında 
!kauım teklifi dile Cumhuriyet Senatosu îzınir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sa
yılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 
13 . 7 . 1964 tarihli 125 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 3 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 9.1. 1964, 16 . 1 . 1961 ve 13 . 7 .1964 tarihli 29, 34 ve 125 nci birleşimlerinde görüşülerek red
dedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 445) 

513 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 13 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/62, 2/145, 2/204, 2/360 
Karar No. : 169 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bay han ve üç arkadaşının, 11.11 sayılı Kanuna bit* 
madde eklenmesi, Tokat Milletvekili II. Ali Dizmau'm askerlik hizmetinin emeklilik ve terfide ıı 
sayılması, Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm 
Maaş Kanununa ek 4379, hunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifi ile Konya Milletvekili Ahmet Gürkaıı ve Ankara Milletvekili Ferhat 
Nuri Yıldırım'm, aynı konudaki kanun teklifi ve hu tekliflere dair Maliye Komisyonu raporu 
Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili bakanlık temsilcileri hazır olduğu hakle incelendi 
ve görüşüldü: 

5434 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına, hangi kurumların tabi 
olacağı ve 'bu kurumlarda hangi nevi hizmetlerde çalışanların Sandıktan faydalanabileceği .sözü 
geçen kanunun 12 nci maddesinde gösterilmiş, borçlanma suretiyle emekli süresine eklenmedi 
kabul edilen hizmetler de kanunun geçici 65 nci maddesinde açıklan m ıştır, 

Muvazzaf askerliğini er olarak yapanlar, daimî bir kadroda aylık ve ücretli durumumla bu
lunmadıklarından, Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesi şümulüne girmemektedirler. Bi
naenaleyh,, bu hizmetlere doğrudan doğruya emekli hakkı tanınması ve her ay kesenek kesilerek 
emekliliklerinin yürütülmesi mümkün değildir. 

Emekli Sandığı Kanunu ile, borçlanması kabul edilen hizmetler, esas itibariyle kanunun 1.2 nci 
maddesindeki prensibe mütenazır olarak açıklanmış, yani evvelce aylık ve ücretli bir kadroda 
geçtiği halde, emekli hakkından faydalanamamış hizmetlere borçlanma hakkı tanınmış olduğun
dan, bu mahiyette bir hizmet olmıyan muvazzaf erlikte geçen hizmetlerin borçlanma şümulüne 
alınması da prensibe uygun bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, borçlanma muameleleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına en fazla mali 
külfet tahmil eden hükümlerden bulunduğu yerli ve yabancı uzmanların tetkikleri ile tesbit edil
miş bulunduğundan, bu hükümler meyanına esas itibariyle borçlanma şümulüne girmiyen hizmet
lerin de dâhil edilmesi ve bu suretle memur ve hizmetli bir kütlenin borçlandırılmasının kabulü. 
Emekli Sandığının malî muvazenesini büsbütün bozacaktır. 

Kaldı ki, öteden beri ve halen yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılan askerlik mükellefi
yetinin hir mağduriyet olarak mütalâası ve bunun 'başka yollardan telâfisi için prensiplere aykırı 
hüküm ihdası da doğru görülmemektedir. Bâzı iştirakçiler için mer'i mevzuata göre mevcudolmıyan 
bir hakkın ihdası, sandığın diğer iştirakçilerinin ve dul ve yetimlerinin haklarının ihlâlini ve 
geleceklerinin tehlikeye düşürülmesini intacedeceği de melhuzdur. 

Er olarak muvazzaf askerlik hizmetinin terfide sayılması hususuna gelince : 
Halen yürürlükte bulunan barem kanunları hükümlerine göre, üst dereceye terfi edebilmek için, 

ilgililerin bulundukları derece aylık ve ücretini 3 yıl fiilen almaları ve terfie ehil olduklarının tes
bit edilmiş olması gerekmektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, aylık ve ücretli bir kadroda geçmiyen ve teadülü bulunmıyan er 
olaraık geçmiş hizmetlerin doğrudan doğruya veya borçlandırılmak suretiyle terfie sayılması da 
Barem Kanunu hükümlerine aykırı düşmektedir. 

O. Senaîtosu ( S. Sayısı : 513 ) 
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Aynı zamanda, er olarak geçen hizmetlerin terfide nazara alınması ve bu suretle 250-300 bin 

civarında memur ve hizmetlinin aylık ve ücretlerinin yükseltilmesi Devlet, özel İdare, Belediye ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleri bütçelerine çok ağır bir malî külfet de yükliyecektir. 

Bu sebeple, tekliflerin personel rejimi dışında ka'bıılü uygun görülmemiş, reddine karar veril 
mistir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
S. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Gümüşane 
8. Savacı 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
Muhalifim 
E. Kaplan 

Başkan. V. 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydm 
0. Apaydın 

Hatay 
.1. S. IIoca oğlu 

Sakarya 
N. Bay ar 

Sözcü 
Ordu 

.1. II. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Konya 
î. Baran 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
-1. Şener 

Kâtip 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur. 
V. Uyar 

Balıkesir 
A. A. Bölak 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

Sivas 
M. Vural 

İmzada bulunamadı. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumlıuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler Komisyonu 

Esas No. : 2/142 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 11 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletve
kili Ferhat Nuri Yıldırım'm 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
Tokat Milletvekili II. Ali Dizman'm, askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'111 Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanun
lara bâzı maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 12 . 11 . 1964 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirak
leriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi; ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgileri muvacehesinde 
askerlik hizmetinin mecburi bir hizmet olması bakımından bu hizmet esnasında geçen zaımanm 
ne kıdem ve ne de emekliliğe sayılması Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek Millet Mec
lisince 'kabul edilen ve teklifin reddine mütedair olan rapor Komisyonumuzca da aynen benimsen
miştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 513 ) 



Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Ba> 
kanlığa sunulur. 

Giresun Tabiî Üye 
M. İzmen R. Aksoyoylu 

İzmir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kansu E. Kök 

> 
Hatay 

E. BalındıHı 

Malî: ve İktisadi 
Komisyonu Baş' 

Balıkesir 
II. Âli Türk. 

Manisa 
R. TJlusoy 

Ankara 
R, Etker 

İşler 
kanı 

er 

Bu raporda sözcü 
ve Kâtip 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Sinop 
H. Batur 

Amasya 
M. Zeren 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/112 
Karar No. : 56 

11 , 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret üayhaıı ve o Arkadaşının 11.1.1 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletve
kili Ferhat Nuri Yıldırım'ın 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
Tokat Milletvekili 11. Ali Dizman'm askerlik hizmetinin emeklilik ve tcrfiden sayılması hakkında 
kanun teklifti ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet 
Yavaş'm Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 'Kanunla bu kanunu 'tadil eden 5585 ve 6724 sayılı ka
nunlara bâzı .maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 10 . 12 . 19(14 tarihli 
toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de İştirakleriyle her yönden teJtkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 
askerlik hizmetinin mecburi bir hizmet olması bakımından bu hizmet esnasında gecen zamanın ne 
kıdem ve ne de emekliye sayılması Komisyonumuzca kabule sayan görülnıiyerek Millet Meclisince 
kabul edilen ve teklifin reddine mütedair olan rapor Komisyonumuzca da aynen beninısenıniştir. 

Raporumuz, Genel Kumlun tasıvilbine anz edilm ik üzeıre Yükse'k Başkanlığa ısunuılur. 

Bu kanunda Başkan 
Kâtip 

İçel 
C Tevfik Okyayuz 

Denizli 
C. Akyar 

Kâtip 
Tabî Üye 
S. Küçült 

istanbul 
E. Özden 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gihnüşoğtu 

Kayseri 
/ / . Dikeçligü 

Ankara 
N. Ağırnasılı 

Konya, 
M. Dinekli 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 513 ) 


